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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
Beste KBO leden, 
 
 
De huidige corona-maatregelen duren nog zeker voort tot in 
december a.s. De grote aantallen besmettingen en 
ziekenhuisopnames zijn verontrustend. Deze tweede golf raakt de 
zorg nog harder temeer omdat er veel uitval is onder het 
verplegend personeel wegens Covid-19 besmettingen. Ook in 
andere Europese landen zoals Italië, Frankrijk, Duitsland en België 
is het verloop van het aantal besmettingen verontrustend. 
 
Binnen onze seniorenvereniging staan de activiteiten en de 
vergaderingen uiteraard voorlopig op een laag pitje. Wij zullen het 
in de resterende maand van dit jaar moeten afwachten in hoeverre 
de gevolgen van Covid-19 ons treffen na de jaarwisseling. Hopelijk 
wordt de positieve berichtgeving over de experimenten rond een 
doeltreffend vaccin binnenkort bewaarheid. Wij zullen dit verder 
helaas moeten afwachten. 
 
Intussen wordt er achter de schermen gewerkt aan de uitgifte van 
een extra jubileumnummer ter gelegenheid van het 65-jarig bestaan 
van onze seniorenvereniging. Gestreefd wordt er naar deze editie 
in de maand april 2021 uit te geven voor onze leden. 
 
Rond de kerstdagen zullen de wijkcontactpersonen onze leden van 
85 jaar en ouder wederom een kerststol bezorgen ter compensatie 
voor het niet kunnen deelnemen aan de overige door onze 
activiteitencommissie georganiseerde uitjes. 
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Het afgelopen jaar hebben wij helaas erg weinig kunnen 
organiseren vanwege Covid-19, doch deze extra traditie voor onze 
oudere leden wenst het bestuur ook dit jaar uit te voeren. 
 
Namens het bestuur wens ik u verder een gezellige verjaardag toe 
van Sint Nicolaas met de aantekening dat het bestuur u graag in de 
gelegenheid had willen stellen om onze traditionele 
sinterklaasmiddag bij te wonen, maar helaas. Wij hopen daarom op 
volgend najaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 
dhr A.A. Zwartkruis, 
mevr. S.N. Beer-Tjan 

 
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 zeker tot het midden van de maand december. 
 
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 december 2020 

 

vaste activiteiten, december 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 in het nog niet duidelijk of ‘Samen uit 
Eten’ en de Leeskring in december door kunnen 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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Bericht van Coby Hendrikx 

 
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken 
voor de bloemen en de attentie die de 
voorzitter, Hans Gruintjes, aan mij heeft 
gegeven tijdens de laatste Algemene 
Leden Vergadering. 
 
Ik kreeg de bloemen en attentie voor het 
werk, dat ik als secretaris van het dagelijks 
en algemeen bestuur en als coördinator 
van de activiteitencommissie voor KBO 
Geldrop gedaan heb. 
 
Heel hartelijk dank daarvoor. Ik wens u het beste, vooral in deze 
moeilijke coronatijd. 
  

Mededelingen 

 
Rijbewijskeuringen 
De laatste tijd krijgt het bestuur weer regelmatig vragen over 
keuringsartsen voor de verlening van het rijbewijs. Daarom vindt u 
hieronder de informatie zover deze op dit moment bekend is bij het 
bestuur. 
 
Artsen in Geldrop 
Dr. Rooij 
Dommeldalseweg 3, 5664 RP GELDROP, 040 286 27 60 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Dr. A. Mohamedhoesein 
Langstraat 1, 5664 GE GELDROP, 040 285 76 44 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Mw. Y. Janssens 
Papenvoort 1b, 5663 AC GELDROP, 040 286 71 60 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
Wijkcentrum De Dreef 
Willem Barentzweg 69, 5665 VA GELDROP, 088 232 33 00 
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Telefonisch bereikbaar voor afspraken en informatie tussen 9.00 
uur en 17.00 uur. Online afspraak maken via www.regelzorg.nl. 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Lijsten van keuringsartsen op internet 
KBO Geldrop heeft voor u de lijsten van keuringsartsen op de 
website staan. Ga hiervoor naar: 
https://www.kbogeldrop.nl/rijbewijskeuringen/ of op de website: 
 
www.kbogeldrop.nl -> nuttige info -> rijbewijskeuringen  
 
Indien u geen gebruik van internet wilt of kunt maken dan kunt u 
een geprinte versie van de lijst afhalen bij het bestuur op de 
inloopochtend. 
Als het kantoor van KBO Geldrop gesloten is door de 
coronamaatregelen kunt u contact opnemen met het secretariaat 
voor het krijgen van deze lijsten. Zie hiervoor het telefoonnummer 
van het secretariaat op de binnenzijde van deze Nieuwsbrief.  
 
 

Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Bewegen in Coronatijd 
 
Bewegen is een middel om aandacht 
te schenken aan lichaam, geest en 
sociaal contact.  
 

Jos Vermeulen, bewegings-deskundige van Ananz, heeft 
beleefvideo’s gemaakt in de buitenlucht zoals op de Strabrechtse 
heide en Dierenrijk. 
De filmpjes duren ongeveer 35 minuten en u kunt meebewegen op 
muziek.  Jos Vermeulen is op YouTube zien, zoek zijn naam op of 
bekijk deze link: 
 
https://www.youtube.com/channel/UC8E3qhG34iUe1JngsYMkdig/vi
deos  

http://www.regelzorg.nl/
https://www.kbogeldrop.nl/rijbewijskeuringen/
http://www.kbogeldrop.nl/
https://www.youtube.com/channel/UC8E3qhG34iUe1JngsYMkdig/videos
https://www.youtube.com/channel/UC8E3qhG34iUe1JngsYMkdig/videos
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Informatie rond uw contributie 2021 

 
   
  Contributie 2021 
 

Het jaar 2020 is weer bijna verstreken, het nieuwe jaar 2021 staat 
al weer voor de deur. Dit betekent voor onze organisatie dat alle 
leden de contributie voor het nieuwe jaar weer zullen gaan betalen 
en wij daarvoor over de juiste gegevens moeten beschikken. Voor 
de betaling van de contributie 2021 hoeft u op dit moment nog niets 
te doen. 
Meer dan 90% van onze leden heeft de KBO gemachtigd om het 
bedrag van de contributie automatisch van hun bankrekening af te 
schrijven.  
Indien u ons niet hebt gemachtigd om de contributie automatisch af 
te schrijven, ontvangt u in de loop van februari 2021 een brief, 
waarin staat dat u € 21,- wegens contributie 2021 per lid 
verschuldigd bent en op welke wijze u dat bedrag aan ons over 
kunt maken. KBO-afdeling Geldrop beveelt u echter het gemak van 
een automatische incasso aan, waarmee u tevens een geringe 
korting kunt verkrijgen. 
Als u dus geen brief ontvangt, betekent dit, dat u ons hebt 
gemachtigd om de contributie te innen en wordt het bedrag ad  
€ 20,- (€ 21,-- minus € 1,-- korting) per lid in februari 2021 van uw 
rekening afgeschreven.  
 
In de Nieuwsbrief van januari 2021 zal u nader over de contributie-
inning 2021 geïnformeerd worden. Volgens SEPA-normen moeten 
rekeninghouders tijdig over de automatische afschrijving 
geïnformeerd worden. Hierbij zijn bedrag, datum incasso, 
machtigingskenmerk en Incassant ID zaken die aan de 
geïncasseerden kenbaar gemaakt moeten worden. 
 
Het belang van het lidmaatschap 
Uw lidmaatschap is belangrijk om met velen de belangen van 
ouderen sterker en zo goed mogelijk te kunnen behartigen naar 
plaatselijke, provinciale en landelijke overheid. KBO Brabant neemt 
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deze taak samen met andere ouderenbonden op naar Rijk, 
provincie en gemeenten. Zoals u onder andere in de Ons van KBO 
Brabant hebt kunnen lezen hebben vrijwilligers op juridisch gebied 
voor veel senioren van de KBO via rechterlijke uitspraak de zorg 
verkregen, die hen eerst door de gemeente werd onthouden. Het is 
daarom zinvol om andere senioren in uw omgeving, die nog geen 
lid zijn van de KBO, te bewegen wel lid te worden. Want samen 
staan we sterker. KBO-afdeling Geldrop behartigt de belangen van 
ouderen samen met andere ouderenbonden via Stichting 
Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo naar de gemeente. Voor de 
overkoepelende werkzaamheden van KBO Brabant, waaronder ook 
veel ondersteunende werkzaamheden aan de afdelingen, draagt 
KBO Geldrop ruim de helft van de contributie per lid per 
1 januari van een betreffend jaar af aan KBO Brabant. 
 
Opzegging lidmaatschap voor 31 december van ieder jaar 
Ofschoon het belang van het lidmaatschap hiermee duidelijk wordt 
benadrukt, kunnen er redenen/situaties zijn het lidmaatschap op te 
moeten zeggen. In verband met genoemde afdracht aan KBO 
Brabant verzoekt het bestuur u dit dan zo mogelijk tijdig voor 31 
december 2020 te doen. 
 
Tijdig juiste gegevens aanleveren 
Tenslotte moet worden opgemerkt dat een aantal automatische 
incasso’s worden teruggeboekt om verschillende redenen. 
Bijvoorbeeld door een ander bankrekeningnummer, of 
administratieve redenen (te weinig saldo). Dit heeft veel extra 
administratief werk tot gevolg. In verband hiermee wordt u 
vriendelijk verzocht om een wijziging van uw bankrekening tijdig 
door te geven en voor een goede incasso mede zorg te dragen. 
Ook juiste andere gegevens zoals telefoonnummer of email-adres 
kunnen voor ons van belang zijn. 
 
Verdere informatieve vragen 
Mocht u vragen hebben over de contributiebetaling, neem dan 
gerust contact op met de penningmeester Leo Martens 
tel.  040 285 44 32, e-mail: kbo.geldrop.penn@gmail.com  
 

mailto:kbo.geldrop.penn@gmail.com
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
BEELDEN IN BEELD 

nieuwe expositie in Kunstzaal Dommeldal 
 
 
 
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. 
 

 
 

Expositie “Apparatus” in Kasteel 
Geldrop 
 
 
beeldend kunstenaar Rick Keijzer  
 

Zijn werken bestaan uit sculpturen, muurreliëfs en ‘schilderijen’ 
waarin staal, goud, zilver, organische materialen en uiteenlopende 
gevonden voorwerpen bij elkaar komen.  
 
Sommige werken vertellen een verhaal, maar de 
beleving van de toeschouwer bepaalt uiteindelijk 
voor zichzelf wat de boodschap is, aldus Keijzer. 
 
De expositie is te bezoeken tot en met 13 
december 2020, elke donderdag, vrijdag en 
zondag van 14.00 en 17.00 uur. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 
ONS prijzenfestival van KBO Brabant  
 
 
Tien jaar geleden rolde de eerste Ons van 
KBO-Brabant van de persen. Daarom pakt 
KBO-Brabant groots uit met 
‘Ons Prijzenfestival’. 
 

Er worden meer dan 100 prijzen weggegeven met een totale 
waarde van ruim 22.000 euro!   
 
Prijzen zijn o.a. een E-bike, hotelcadeaubonnen, draadloze 
steelstofzuiger, Airfryers en jaarabonnementen op ‘Tuinseizoen’ en 
‘Historia’. 
 
Hoe werkt het, hoe kunt u meedoen met het prijzenfestival?  
Als lid van KBO-Brabant is deelname aan Ons Prijzenfestival 
geheel gratis.  
- Schrijf u uiterlijk 31 december 2020 eenmalig en eenvoudig 

online in op www.onsledenvoordeel.nl/prijzenfestival  
- De trekking is op 19 januari 2021.  
- Prijswinnaars krijgen persoonlijk bericht en worden eind januari 

ook op de actiewebsite vermeld. 
  
Komt u er niet helemaal uit?  
Neem dan contact op met Ons Ledenvoordeel via (085) 486 33 63 
of klantenservice@onsledenvoordeel.nl.  
 
Men helpt u graag ! 
 

 
 
(ONS, magazine voor senioren, nummer 11 november 2020) 

mailto:klantenservice@onsledenvoordeel.nl
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 

Boek 
 
‘Lager onderwijs in Geldrop door de 
eeuwen heen’, door Andre Josiassen 
 
 

 
In het afgelopen jaar heeft Andre Josiassen onderzoek gedaan 
naar het Lager Onderwijs en daar recent een boek over 
geschreven. In dit boek wordt uitvoerig ingegaan op alle 
ontwikkelingen en in het bijzonder op het werk van de broeders en 
zusters in Geldrop en Zesgehuchten. 
 
Ook de bouw van nieuwe scholen in de groeiende wijken Skandia, 
Coevering en Akert, worden in het kort belicht. De vele foto’s, 
waaronder 24 klassenfoto’s van de Nazarethschool (1931-1966) en 
een 6-tal groepsfoto’s van de broeders, zullen (mogelijk) bij velen 
nostalgische herinneringen oproepen. 
 
Het boek is te koop bij boekhandel 
Van Grinsven in de Korte Kerkstraat. 
Prijs: € 14,95. 
 
Andre Josiassen, telefoonnummer 
040 285 63 70 
Email: ajosiassen@onsbrabantnet.nl 
 
 
Een link naar een korte samenvatting van het boek kunt u vinden 
op de website van KBO Geldrop onder: 
 
Nieuwsbrieven -> Nieuwsbrief december 2020 -> bladzijde 11 
 
 

mailto:ajosiassen@onsbrabantnet.nl
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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 

 
 

mailto:bestuur@kbogeldrop.nl
mailto:bestuur@kbogeldrop.nl
mailto:bestuur@kbogeldrop.nl

