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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
 
 
Corona blijft ons leven bepalen. Het aantal besmettingen neemt in 
onze regio behoorlijk toe. Wij doen ons best, maar het virus doet 
het beter. Hoe gaan wij straks de winter in?  Op de meest recente 
persconferentie van premier Rutte en minister De Jonge van 
13 oktober jl. zijn wederom strengere maatregelen afgekondigd, 
waaraan wij ons te houden hebben in ons eigen belang. Bij veel 
mensen regeert de angst. 
 
In de maand oktober vieren wij normaliter het traditionele feestje 
voor onze jubilarissen die dit jaar 25 jaar lid zijn van onze 
vereniging. Door corona hebben wij dit jaar hieraan een andere 
invulling gegeven; geen gezellig samenzijn maar een persoonlijk 
bezoek thuis bij de jubilaris door een bestuurslid voor de felicitatie 
en overhandiging van een mooi boeket bloemen met bijbehorende 
oorkonde van KBO-Brabant. Deze actie is zeer gewaardeerd door 
de betrokken jubilarissen. Verder in deze uitgave leest u een korte 
impressie incl. enkele foto’s van de jubilarissen. 
 
De uitgestelde Algemene Ledenvergadering van afgelopen april is 
nu gehouden op 15 oktober jl. in het Gemeenschapshuis 
Zesgehuchten. Uiteraard was dit een bijeenkomst in zeer 
afgeslankte vorm door de coronacrisis. Het bestuur heeft 
aangegeven dat men zich hiervoor moest aanmelden. 22 personen 
inclusief de bestuursleden hebben de vergadering bijgewoond en is 
verder ordelijk op gebruikelijke afstand van elkaar verlopen. 
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De financiële jaarstukken zijn vastgesteld en de nieuwe 
benoemingen binnen het bestuur zijn vastgelegd. Verder in deze 
uitgave leest u een korte impressie van deze bijeenkomst. 
 
Binnen het bestuur wordt momenteel aandacht besteed aan de 
invulling van het 65-jarig bestaan van onze vereniging per 7 
februari 2021. Vooropgesteld kan ik u berichten dat wij hiervan 
geen grootse happening maken. Zoals de vlag er nu bij hangt 
zullen wij ons beperken tot het uitbrengen van een jubileumuitgave 
van onze Nieuwsbrief, welke naar verwacht in de maand april 2021 
zal worden uitgebracht. De redactiecommissie neemt hierin het 
voortouw. 
 
Tot slot wil ik u er nogmaals op attenderen dat het bestuur zich 
genoodzaakt voelt onze najaars-activiteiten rond Sinterklaas en 
Kerstmis af te gelasten i.v.m. het coronavirus en de daarmee 
samenhangende maatregelen van overheidswege. 
 
Ik wens u, ondanks de huidige corona-perikelen, een rustige 
herfstperiode toe!  
 
Blijf vooral binnen in je eigen huiselijke kring.! 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

dhr. J.F.M. Jacobs 
 

We hopen dat u zich snel thuis zult voelen en wensen u veel 
plezier en voldoening met de diverse activiteiten die de KBO 
Geldrop u biedt. 
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Contact met het bestuur 

 
Inloopochtend 
In verband met de coronamaatregelen is het LEV-gebouw aan het 
St. Jozefplein 4 in Geldrop gesloten. Naar verwachting duurt deze 
situatie de hele maand november. 
De inloopochtend, voor persoonlijk contact met het bestuur, kan 
dus geen doorgang vinden. 
 
Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van de 
bestuursleden. De telefoonnummers vindt u op de laatste bladzijde 
in deze Nieuwsbrief. 
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Activiteiten in november 2020 

 

vaste activiteiten, november 2020 

 
Zwemmen 
Het zwemmen voor ouderen is op donderdag van 10.45 – 13.00 uur 
in het LACO zwembad Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop. 
Het tarief voor de KBO leden is € 4,50. 
 
De regels voor het zwemmen zijn: 
- alleen ‘baanzwemmen’ is mogelijk (geen sauna e.d.); 

- niet aan de rand van het zwembad lang 

‘hangen/gesprekken voeren’; 

- thuis de zwemkleding aantrekken; 
- via een aangegeven route naar de ‘grote kleedruimte’. Daar 

trekt u de ‘normale’ kleding uit en neemt deze in een tas mee 
naar het zwembad; 

- na het zwemmen kunt u weer douchen en u omkleden in de 
kleine kleedhokjes. 

 
 
Samen uit eten en Leeskring 
I.v.m. de coronamaatregelen gaan ‘Samen uit Eten’ en de 
Leeskring in november niet door. 
 
Het is op dit moment nog niet duidelijk of een van deze activiteiten 
in december wel door kan gaan. De meest actuele informatie 
daarover vindt u steeds op de website, www.kbogeldrop.nl.   
 
 

Mededeling 

 
Tarief zwemmen 
Met ingang van 1 januari wordt het tarief van het zwemmen 
verhoogd. Nu is dat € 4,50. Het wordt €4,75. 
 

http://www.kbogeldrop.nl/
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Mededelingen 

 
Nieuwe secretaris KBO Geldrop 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 
15 oktober 2020 is Mieke van Meijl – de Grijs 
benoemd als secretaris van het bestuur van 
KBO Geldrop. 
 

 
 
Oplossing puzzel 
In de Nieuwsbrief van oktober 2020 trof u een ‘woordzoeker’ aan. 
De oplossing van deze woordzoeker is: 
 

Het leven is goed in de parel van de peel 
 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 

MatineeCafé ‘De Klos’ in Hofdael! 
 

Op dinsdagmiddag 17 november is er weer 
MatineeCafé in Centrum Hofdael. 
De gast is dit keer is Mark Jongen, de koster van de Brigidakerk. 
Kijk voor meer informatie op de site ‘hofdael.nl’. 

 

BEELDEN IN BEELD 
nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 

 
Van 29 oktober 2020 tot en met 23 januari 2021 zijn in Kunstzaal 
Dommeldal, in de Bibliotheekvestiging in Mierlo, acryl schilderijen te 
zien van Martien van den Berkmortel uit Helmond (Mierlo-Hout) en 
beelden van Walther van den Biggelaar uit Mierlo. 
 
Zie meer op bladzijde 7 van deze Nieuwsbrief. 
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Korte impressie algemene ledenvergadering,15 oktober 2020 

 
Eindelijk was het dan zover: de van april 2020 naar oktober 
verplaatste Algemene Ledenvergadering van KBO Geldrop. Een 
sobere jaarvergadering omdat het meer ontspannen en muzikale 
gedeelte dit jaar niet kon plaats vinden. 
 

 
 
Stipt om 14.00 uur startte de voorzitter de vergadering met een 
welkom aan alle aanwezigen en een aantal mededelingen. Leuke, 
zoals de bezoekjes van twee bestuursleden aan de 25-jarige 
jubilarissen, en minder leuke omdat de jaarlijkse sinterklaas- en 
kerstviering dit jaar niet kan plaats vinden. 
 

Aangekomen bij agendapunt 5 was er tijd voor het 
bespreken van de bestuurswisseling. 
Coby Hendrikx, die zes jaar lang op uitstekende 
wijze het secretariaat heeft gerund, heeft afscheid 
genomen. De voorzitter bedankte haar voor haar 
grote inzet gedurende al die jaren met een boeket 
bloemen en een cadeau. 

 
En hij stelde de nieuwe secretaris Mieke van Meijl 
voor. Nieuw, maar eigenlijk al een paar maanden in 
functie. Mieke werd met een welgemeend 
algemeen applaus benoemd tot secretaris van het 
bestuur van KBO Geldrop. 
 
Om 15.00 uur sloot de voorzitter de vergadering en 
wenste hij iedereen een goede thuiskomst. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
BEELDEN IN BEELD 

nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 
 
Martien van den Berkmortel  
Martien van den Berkmortel (1947) is autodidact en raakte al in zijn 
kinderjaren geïnspireerd door een kunstschilder. 
 
Reeds vanaf een jonge leeftijd is hij dan ook 
altijd bezig geweest met tekenen en later 
pastel, aquarel, olieverf en acrylverf. 
De onderwerpen moeten hem raken en 
kunnen heel divers zijn. 
 
Voorbeelden zijn oude auto’s die tijdens de vakanties in Frankrijk 
langs de wegen te vinden waren. 
 
Walther van den Biggelaar  
Walther van den Biggelaar woont en werkt aan de Goorsedijk 53 in 
Mierlo. 
 

Zijn werk bestaat uit abstracte beelden die hij naar 
eigen inlevingsvermogen maakt. Hierbij probeert hij 
altijd de juiste spanning in een beeld te brengen. 
 
De stenen die hij gebruikt zijn springstone, opaal, 
kobalt en serpentijn. Zijn stenen zijn groot en kunnen 
zowel binnen als buiten geplaatst worden.. 
 

Te zien tot en met 21 januari 2021 in Kunstzaal 
Dommeldal, naast de Bibliotheek in Mierlo.  
Adres: Dorpsstraat 113, 5731 JH Mierlo.  
 
De Kunstzaal Dommeldal is geopend en dicht op 
dezelfde tijden als de Bibliotheek in Mierlo. 
Maandag, woensdag en vrijdag van 14.00 - 17.00. 
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Huldiging 25-jarige jubilarissen 

 
Huldiging 25-jarige jubilarissen 
Ook dit jaar heeft het bestuur de leden, die dit jaar 25 jaar lid zijn, in 
het zonnetje gezet. Maar anders als vorig jaar. 
 
Onze voorzitter, Hans Gruintjes, en de coördinator van de 
activiteitencommissie, Maria Vorstenbosch, hebben de jubilarissen 
thuis bezocht en, natuurlijk samen met een fraai boeket bloemen, 
de oorkonde overhandigd. 
 

 Gefeliciteerd ! 
 

dhr. P. Verschuren  mw. H. Dielissen - Rooijackers 

dhr. L. van Diessen  mw. R. de Rooy - van Gompel 

mw. P. Ruis - van Kessel mw. J. van de Loo - van Mierlo 

dhr. R. de Roos  mw. H. Hoek - Verhagen 

dhr. M. Meulendijks  mw. P Meulendijks - van Boxtel 

mw. M. de Rijk -Lagarde mw. P. den Boer -Meulendijks 
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Huldiging 25-jarige jubilarissen 
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Verslag busreis Elburg en Kampen, 10 september 2020 

 
Om acht uur was het vertrek van deze busreis naar de 
Hanzesteden Elburg en Kampen. Wel anders dan anders: 19 
personen met mondkapjes op, verspreid over de hele bus en met 
vaste genummerde zitplaatsen gedurende de hele bustocht. 
 
De eerste stop was in Wijchen. Hier werd genoten van koffie en 
een goed stuk vlaai met, naar wens, een toef slagroom erop. 
 
Vervolgens ging de reis door naar de Hanzestad Elburg. De bus 
reed dwars door het natuurgebied de Veluwe waar, nu in 
september, de heidevelden op het punt stonden in bloei te komen. 
Altijd weer een prachtig gezicht. 
 
Omdat de reis voorspoedig verliep, was er na aankomst in Elburg 
nog even tijd om rond te kijken. Vroeger was Elburg een bedrijvig 
vissersstadje aan de Zuiderzee en dat was nog steeds te zien in 
het haventje. 
Om 12 uur was het tijd om aan boord te gaan voor een boottocht 
over de Veluwse randmeren. Tijdens de bootreis werd uitgebreid 
uitleg gegeven over de natuur die vanuit de boot te bewonderen 
was. Het uitzicht op de mooie walkanten, de eenden en de ganzen. 
 

Op de boot werd geluncht met de 
beroemde ‘Hanzemaaltijd’. 
Vooraf een bourgondische soep, gevolgd 
door warme beenham, verschillende 
soorten brood, naar wens koffie of thee 
en ‘melk’. 
 
Melk die in flessen op de tafels werd 
gezet en gedronken kon worden uit de 
originele houten kroezen die vroeger in 
gebruik waren.  
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Tijdens de bootreis werd door 
sommigen het buitendek bezocht 
om van daaruit extra te genieten 
van het uitzicht op de waterkant en 
de mooie natuur. 
 
In de vroege middag werd de reis 
voortgezet naar de volgende oude 
Hanzestad: Kampen. 
 
Kampen was ooit, door de gunstige ligging aan een druk bevaren 
handelsroute tussen de Zuiderzee en de Rijn, een van de 
welvarendste handelssteden van Noordwest-Europa. 
 

In Kampen kon iedereen op eigen 
gelegenheid deze oude vestingstad 
bezoeken. 
Via een mooi aangelegd park werd de 
stadspoort bereikt die toegang gaf tot het 
historische centrum. De liefhebbers konden 
daar genieten van de oude 
handelsgebouwen uit de vorige eeuwen.  
 
Anderen kozen ervoor om even rust te 
zoeken op een terrasje.  
 

Om half 5 vertrok de bus naar Harskamp voor het diner. 
De ontvangst in het restaurant was allerhartelijks en de tafels waren 
zo opgesteld dat er, in alle rust en corona-proof, genoten kon 
worden van een prima drie-gangen diner. 
 
Tegen de avond werd de terugreis aangevangen. 
Al met al was het een dag om met tevredenheid op terug te kijken. 
En iedereen was het erover eens:  
 

Het was fijn om er weer eens een dagje uit te zijn! 
 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuiderzee
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn
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Colofon 

 

Postadres: 
Telefoon: 
E-mail: 
 
Ledenadministratie: 
Rekeningnummer: 
 
Redactieadres, E-mail: 

Paladijnstraat 10, 5663 EN Geldrop 
040 285 28 53 
bestuur@kbogeldrop.nl 
 
bestuur@kbogeldrop.nl 
NL88 RABO 0115 9203 58 
 
bestuur@kbogeldrop.nl, t.a.v. 
redactie 

 

Bestuur 
Hans Gruintjes 
voorzitter 

telefoon: 040 285 03 79 
e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 

Mieke van Meijl - de Grijs 
secretaris 

telefoon: 040 285 28 53 
e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 

Leo Martens 
penningmeester 

telefoon: 040 285 44 32 
e-mail: bestuur@kbogeldrop.nl 

Frits van Duijnhoven 
Maria Vorstenbosch - de Laat 
Jan Joosten 
Hettie van der Heijden 

 

 

Contactpersonen commissies en (werk)groepen 

Maria Vorstenbosch - de Laat  activiteitencommissie 
telefoon: 06 41 57 38 89 

Ria de Vries commissie Educatie en Ontmoeting 
telefoon: 040 285 51 91 

Maria Vorstenbosch - de Laat wijkcontactpersonen 
telefoon: 06 41 57 38 89 

Henriëtte Meeuwis 
 

clientondersteuning 
telefoon: 06 139 463 83 

 

Afgevaardigden bestuur Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 
Jan Joosten afgevaardigde namens KBO Geldrop 
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