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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
Beste KBO leden, 
 
 
Kerstmis 2020 dient zich aan……. 
 
Wat normaliter een gezellige en feestelijke familieaangelegenheid 
zou moeten zijn, loopt Kerstmis 2020 uit op een voor ons allen 
noodgedwongen sober eindejaarsfeest. De van overheidswege 
opgelegde coronamaatregelen worden voorlopig tot medio januari 
2021 gecontinueerd, waardoor er dit jaar een forse streep gaat voor 
het organiseren van feestelijke familiebijeenkomsten rond Kerst en 
Oud en Nieuw. 
Er zit niets anders op dan dat wij ons allemaal zullen moeten 
houden aan de afgekondigde maatregelen willen wij het virus op 
termijn daadwerkelijk overwinnen. Wij zullen ervoor moeten gaan! 
 
KBO Geldrop is in deze coronatijd achter de schermen steeds op 
zoek naar een fysiek gebaar naar onze leden dat u doet voelen niet 
alleen te zijn. Ondanks alle opgelegde beperkingen zoeken wij als 
bestuur van KBO Geldrop in deze kersttijd naar mogelijkheden om 
u toch te bereiken en een hart onder de riem te steken met een 
kleine attentie. 
 
Zoals u in de brievenbus ziet zijn wij er deze keer in geslaagd u te 
verwennen met een heerlijke lekkernij met bijbehorende kerstwens. 
Geniet van dit lekkers en bovenal wens ik u allen een gezond en 
gelukkig nieuwjaar! 
 



2 
 

Vanaf de leeftijd van 85 jaar geeft het bestuur aan onze leden 
jaarlijks rond de Kerst een kleine attentie in de vorm van een 
heerlijk kerstbrood. Het idee hierachter is een stukje compensatie 
voor het feit dat deze leeftijdsgroep vaak geen gebruik meer kan of 
wenst te maken van door ons georganiseerde KBO-activiteiten. Uit 
de spontaan ontvangen reacties van dit aardigheidje aan het adres 
van het bestuur blijkt het een goede gedachte! 
 
Tot slot dankt het bestuur alle vrijwilligers voor hun getoonde inzet 
en medewerking gedurende het afgelopen jaar 2020 en spreekt 
voor het jaar 2021 de verwachting uit dat eenzelfde inzet zijn 
vruchten zal afwerpen binnen onze lokale seniorenvereniging!! 
 
Ondanks de vele beperkingen in deze coronatijd wens ik u allen 
toch gemoedelijke feestdagen toe. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 
dhr. J.J.M. Pasmans 
mevr. M.C.M. Pasmans-Maltha 
dhr. J. Oosterveen 

 
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 

 
In verband met de coronamaatregelen is het LEV-gebouw aan het 
St. Jozefplein 4 in Geldrop nog maar zeer beperkt open. Het is op 
dit moment ook onduidelijk hoelang deze situatie zo blijft. 
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De inloopochtend, voor persoonlijk contact met het bestuur, kan 
daarom 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. 
 
Post aan het bestuur 
Als u post wilt sturen aan het bestuur dan deze graag adresseren 
aan het secretariaat en, i.v.m. de beperkte opening, niet aan het 
LEV-gebouw. Het adres van het secretariaat is: 
Paladijnstraat 10, 5663 EN Geldrop. 
 
 

Activiteiten in januari 2021 

 
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 € 4,75. 
 
De regels voor het zwemmen zijn: 
- alleen ‘baanzwemmen’ is mogelijk (geen sauna e.d.); 
- 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 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 januari 2021 door kunnen gaan. 
 
De meest actuele informatie daarover vindt u steeds op de website, 
www.kbogeldrop.nl. 
 

http://www.kbogeldrop.nl/
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Contributie 2021 

 

 
Geachte leden van KBO afdeling Geldrop, 
 
In de Nieuwsbrief van december 2020 heb ik U reeds geïnformeerd 
over de contributie-inning 2021. 
 
Met ingang van 2014 moet een automatische incasso-opdracht 
voldoen aan SEPA-normen. Daarin is ook bepaald dat personen, 
waarvan een geldbedrag automatisch wordt geïncasseerd, tijdig 
moeten worden geïnformeerd over die incasso. Uiteraard geldt een 
automatische incasso-opdracht alleen voor die leden, die daarvoor 
een machtiging hebben afgegeven. 
 
Daarom laat ik U hieronder over de incasso van de contributie 2021 
het volgende weten: 
 
datum automatische incasso: 4 februari 2021 
incassobedrag:   € 20,00 per lid 
machtigingskenmerk:  uw lidnummer van 

KBO- Geldrop 
incassant ID KBO-Geldrop: NL94ZZZ171091040000 
IBAN-rekening KBO-Geldrop: NL88RABO0115920358 
 
Ten aanzien van het machtigingskenmerk laat ik U nog weten dat 
bij echtparen c.q. samenwonenden, die beiden lid zijn en de 
machtiging voor hetzelfde rekeningnummer hebben afgegeven als 
machtigingskenmerk het lidnummer van de man wordt 
aangehouden. Ook moet worden opgemerkt dat na wijziging van 
het rekeningnummer voor automatische incasso het 
machtigingskenmerk (lidnummer) wordt aangevuld met een 
extensie bijvoorbeeld A.  
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Verder maakt het nieuwe incassosysteem het mogelijk dat vanuit 
de ledenadministratie U een incassobericht via e-mail kan worden 
toegezonden, indien uw e-mailadres bij ons bekend is en in de 
ledenadministratie is opgenomen. 
 
Naast deze berichtgeving van de automatische incasso wordt, 
zodra de automatische incasso wordt gemaakt, via e-mail een 
incassobericht aan die leden gezonden waarvan het e-mailadres 
juist in de ledenadministratie is verwerkt. Hiermee kan tevens 
worden getest welke e-mailadressen in de ledenadministratie juist 
zijn opgenomen en welke niet of onjuist zijn opgenomen. 
Degenen die eind januari 2021 geen incassobericht via e-mail 
hebben ontvangen, hebben geen of een onjuist e-mailadres aan 
ons kenbaar gemaakt. 
 
De leden die KBO afd. Geldrop niet gemachtigd hebben om de 
contributie automatisch af te schrijven, ontvangen 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 kunt overmaken. 
KBO afdeling Geldrop beveelt u echter het gemak van een 
automatische incasso aan, waarmee u tevens een geringe korting 
kunt verkrijgen. 
 
Mocht u vragen hebben over de contributiebetaling, neem dan 
gerust contact op met penningmeester Leo Martens. 
 
Aannemende U hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, 
vertrouw ik op uw bereidwillige medewerking tot contributiebetaling. 
 
Leo Martens, 
tel.040 285 44 32, e-mail: kbo.Geldrop.penn@gmail.com 
 
 
 
 
 
 

mailto:kbo.Geldrop.penn@gmail.com
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Ons Gesprek van KBO Brabant 

 
  ‘Ons Gesprek’ 
  in gesprek over levensvragen 
 

Met het ouder worden ontstaan er vaak levensvragen. U blikt terug 
op uw leven, op dingen die zijn gebeurd, op keuzes die u heeft 
gemaakt. In deze tijd van corona kunnen zich nog intensere 
levensvragen aandienen, bijvoorbeeld doordat u niet op een voor u 
passende manier afscheid heeft kunnen nemen van een geliefde. 
Dan kan het fijn zijn om daar met iemand over te praten. Speciaal 
daarvoor heeft KBO Brabant het project ‘Ons Gesprek’ opgezet. 
 
Hoe het werkt 
Hebt u behoefte aan een goed gesprek over uw leven? Neem dan 
contact op met KBO-Brabant. U wordt in verbinding gesteld met 
een van de twee gepensioneerde geestelijk verzorgers, die de 
intakegesprekken doen. U kunt met hen in het kort bespreken 
welke vragen u bezighouden, waarna zij vrijwilligers van Ons 
Gesprek vragen u terug te bellen. 
 
De vrijwilligers zijn allen goed opgeleid en de meesten van hen zijn 
werkzaam geweest in het sociale domein. Hun beroepsmatige 
achtergrond loopt uiteen van geestelijk verzorger, theoloog, tot 
maatschappelijk werker tot verpleegkundige psychiatrie en alles 
wat daartussen ligt. 
 
Wilt u in gesprek?  
Wilt u met één van onze vrijwilligers in contact 
komen? Ga dan naar 
https://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/ en 
klik op de tekstballen om een gesprek aan te vragen 
en dan op ‘ik wil een gesprek aanvragen.’ Bent u niet 
zo handig met internet? Bel dan naar het kantoor van KBO-Brabant 
via 073 644 40 66. Een van onze medewerkers zal namens u het 
formulier invullen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u 
opgenomen. 

https://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
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WMO-voorzieningen, mededeling clientondersteuners 

 
 
 
 

 
Voor het aanvragen van een WMO-voorziening, o.a. huishoudelijke 
hulp, vervoer, woningaanpassingen, kunt u een beroep doen op de 
WMO-voorzieningen van de gemeente Geldrop Mierlo. 
De gemeente hanteert momenteel een lange wachttijd voor 
aanmelding (3 maanden). 
Wij willen u erop wijzen dat de gemeente echter binnen 6 weken na 
uw aanvraag moet reageren met een afspraak. 
Ervaart u hiermee problemen dan kunt u contact opnemen met de 
vrijwillige clientondersteuners: 06 13 94 63 83. 
 
Procedure voorzieningen 
Als u een persoonlijke of telefonische aanmelding doet bij de 
gemeente WMO dan krijgt u binnen 6 weken een afspraak voor een 
gesprek, een z.g. keukentafelgesprek. In dit gesprek kunt u 
aangeven wat uw problemen zijn, en waar u hulp voor vraagt. Er 
wordt dan onderzocht of u recht hebt op de voorziening die u 
aanvraagt. 
U kunt een vertrouwd iemand bij het gesprek vragen, b.v. een 
familielid. Maar u kunt ook ons, clientondersteuners, daarvoor 
vragen. Wij zijn onafhankelijk en behartigen uw belangen. 
 
Van het gesprek wordt een verslag gemaakt. Twee weken na het 
indienen van de rapportage moet de gemeente beslissen over uw 
aanvraag. Dit verslag wordt u toegestuurd voor ondertekening. 
Als u het niet eens bent met de beslissing kunt u binnen 6 weken in 
beroep gaan. 
De cliëntondersteuner kan u dan helpen met het maken van een 
bezwaarschrift. 
 
Henriette Meeuwis, clientondersteuner 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

 
 
In begin 2021 start ‘MijnHuisPast’, een programma waarbij senioren 
in Geldrop-Mierlo, samen met een deskundige woningadviseur, 
kijken naar comfortabel en veilig wonen in het eigen huis. Het 
programma is erop gericht om dit met eenvoudige oplossingen of 
aanpassingen te realiseren. 
 
Een woningadviseur checkt, samen met de bewoner, het huis aan 
de hand van een uitgebreide vragenlijst. Hij schrijft een rapport van 
de bevindingen in uw huis met een uitgebreide bijlage met tips om 
uw woning comfortabeler en veiliger te maken. 
 
De uitvoering van het programma start begin 2021 en vindt plaats 
in de jaren 2021-2023. 

 
 

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  
 

https://www.youtube.com/channel/UC8E3qhG34iUe1JngsYMkdig/videos
https://www.youtube.com/channel/UC8E3qhG34iUe1JngsYMkdig/videos
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
 
 
 Expositie 
 
 “Landschappen en nog veel meer!” 
 
 

 
Vanaf donderdag 7 januari t/m zondag 28 februari zal kunstschilder 
Jan Vlemmix uit Nuenen ter gelegenheid van zijn 85ste verjaardag 
exposeren in Kasteel Geldrop. Ook nu dus weer een schilder uit de 
omgeving van Geldrop. 
 
Dit vertaalt zich in een aantal fraaie en herkenbare werken uit de 
directe omgeving en dat met name in de buurt van de Dommel.  
Maar ook in veel originele werken, waaronder schilderijen van 
bloemen, stillevens en een aantal half abstracte, zeer kleurrijke 
landschappen. 
 
Een dankbare inspiratiebron voor Vlemmix was en is nog steeds, 
het Brabantse landschap. Maar ook de Provence, Bretagne en de 
Dolomieten heeft hij met zijn schildervrienden bezocht. Zijn stijl 
komt duidelijk naar voren in veel originele werken, waaronder 
schilderijen van bloemen, stillevens en een aantal half abstracte, 
zeer kleurrijke landschappen.  
 
Het motto van deze expositie zou dus ook kunnen zijn: 
 
‘Landschappen en nog veel meer in een 
veelheid van kleuren en afmetingen’  
 
De expositie is te bezoeken van donderdag 
7 januari t/m zondag 28 februari 2021 
elke donderdag, vrijdag en zondag 
van 14.00 en 17.00 uur.  
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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. 
 

 
 

 
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 en van de bouw van nieuwe 
scholen in de groeiende wijken Skandia, Coevering en Akert 
 
Het boek is te koop bij boekhandel 
Van Grinsven in de Korte Kerkstraat. Prijs: € 14,95. 
 
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 
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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

