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Voorwoord 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
 
Samen staan wij sterker, dat is de grondgedachte van elke 
belangenvereniging en dat geldt voor KBO-Brabant en de hieronder 
ressorterende KBO-verenigingen niet anders. KBO-Brabant is 
inmiddels gegroeid tot een krachtige vereniging met ruim 130.000 
leden verdeeld over 289 afdelingen. KBO Geldrop-Mierlo telt 
momenteel zo’n 1175 leden en is hiermee een van de meest 
ledenrijke verenigingen binnen de gemeente. Om dit aantal in de 
toekomst te behouden of zelfs uit te breiden zou het fijn zijn om in 
uw persoonlijke omgeving alle senioren aan te spreken om lid te 
worden van de afdeling Geldrop-Mierlo en mede hierdoor de 
belangenbehartiging van senioren te onderstrepen aan het adres 
van de lokale en landelijke overheid. 
 
Langer thuis wonen en een eigen verantwoordelijkheid en regie zijn 
onderwerpen die horen bij de veranderde samenleving waar wij als 
senioren momenteel mee worden geconfronteerd. Met name het 
veiligheidsaspect in huis speelt hierbij een niet onbelangrijke rol. 
Binnen Geldrop-Mierlo hebben de gezamenlijke ouderenbonden 
(SBGM) en de gemeente het initiatief genomen om het project 
“Wonen met Gemak” gestalte te geven en de uitvoering ter hand te 
nemen. Dit heeft geleid tot een pilot in de wijk Akert in Geldrop, 
waarvoor momenteel de voorbereidingen worden getroffen.  
 
In het verlengde hiervan hebben het kabinet, de gemeenten en een 
reeks maatschappelijke partijen in het Pact voor de Ouderenzorg 
de handen ineengeslagen met als doel de zorg en de woonsituatie 
voor ouderen merkbaar te verbeteren. 
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Het programma Langer Thuis initieert en versnelt lokale, regionale 
en landelijke initiatieven op het gebied van ondersteuning en zorg 
thuis, mantel- en vrijwilligerszorg, welzijn en wonen. Voor de 
uitvoering hiervan is 340 miljoen euro beschikbaar tot 2021. 
 
Eind november jl. hebben wij weer onze traditionele 
Sinterklaasmiddag gevierd. Ruim 180 leden hebben deze middag 
bezocht en hebben genoten van de door de activiteitencommissie 
georganiseerde optredens van de Sint met Pieten en het 
aansprekend cabaret hieromheen. Het was weer een supermiddag! 
 
Wellicht zien wij u ook weer terug op onze kerstmiddag van 13 
december a.s.!   
 
Tot slot wens ik alle leden gezellige feestdagen toe en uiteraard 
een gezond nieuw jaar!! 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

mevr. P.H.W. van den Broek  mevr. J.M.A. Hendrikx 

mevr. A.G.J. Janssens  dhr. P.M.J. Verhappen 

mevr. T.M.H.J. Foliant-Wijnen dhr. A.W.J. Foliant 

mevr. A.M.C. Cremers-van de Ven mevr. J.W. Kikkert-Salomons 

mevr. G.P.M. van Hoof-Janssen dhr. F.W.M. de Beer 
mevr. M.G. van de Waarsenburg dhr. F.C.M. Vorstenbosch 
mevr. C.M. Ligtenberg-van Dijk dhr. A.M. van Helmond 

mevr. E.C.R. Koenen- van de Broek   

  
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 
Voor contact met het bestuur bent u welkom op vrijdagochtend van 
9.30 tot 11.00 uur in het LEV-gebouw aan het St. Jozefplein 4 in 
Geldrop. U kunt ook bellen met telefoonnummer 040 285 72 99. 
 
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 2019 

 

vaste activiteiten, december 2019 

 
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-zwemmers wordt per 1 januari 2020 
verhoogd van € 4,30 naar € 4,50. 
 
Samen uit eten 
Op maandag 16 december vindt het samen uit eten plaats in 
restaurant SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Kerstmenu! 
De kosten zijn € 24,-- excl. drankjes. Aanvang van het diner is 
om 17.30 uur. 
 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór dinsdag 10 december bij Willy Copal, tel. 040 285 40 40. 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 10 december in zaal 2 van het LEV-
gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 14.00 uur. 
Besproken wordt: “De Pelikaan” van Martin Driessen. 
 

eenmalige activiteiten, december 2019 

 
KERSTDINER, Maandag 16 december 2019  
(alleen voor KBO leden) 
 
In restaurant SMAEK, kunnen we genieten van 
een vier gangen kerstdiner. 

 
Aanvang om 17.30 uur en einde rond 20.30 uur. 
 
Kosten: € 24,-- (exclusief drankjes). 
Wij sluiten af met koffie (aangeboden door KBO Geldrop). 
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Mededelingen 

 

oproep nieuwe bestuursleden KBO Geldrop 

 

 
 

Het bestuur van KBO Geldrop is op zoek naar nieuwe leden die het 
bestuur en de activiteitencommissie willen komen versterken.  
Het gaat hier om de volgende functies: 
 
Secretaris algemeen bestuur (AB) en dagelijks Bestuur (DB) 
Deze functionaris verzorgt diverse secretariële werkzaamheden 
zoals het secretarieel voorbereiden en notuleren van de beide 
bestuursvergaderingen, het verzorgen van de in- en uitgaande post 
(vaak per email) en de functionaris is telefonisch contactpersoon 
voor de vereniging. 
 
Lid van de Activiteiten Commissie (AC) 
De leden van deze commissie plannen en regelen voor onze leden 
de drie jaarlijkse busreizen, regelen alle zaken rondom de 
algemene ledenvergadering en rond de sinterklaas- en kerstviering 
en organiseren kleinere activiteiten. 
De commissie is op zoek naar 2 nieuwe leden. 
 
Heeft u interesse in één deze functies dan kunt u contact opnemen 
met: 
 
Hans Gruintjes, voorzitter KBO Geldrop, tel. 040 285 03 79 (voor de 
functie van secretaris) 
 
Maria Vorstenbosch, lid activiteitencommissie, tel. 06 41 57 38 89 
(voor lidmaatschap van de activiteitencommissie) 
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over zorgkosten 

 
Nadere informatie over zorgverzekeringen 2020 
In de vorige Nieuwsbrief van november beloofden wij u als redactie 
nadere informatie te verstrekken over collectieve zorgverzekeringen 
voor 2020. Om hierover op dit moment exacte informatie te 
verstrekken blijkt een utopie. Ontwikkelingen volgen elkaar in snel 
tempo op. Desondanks toch een drietal opmerkingen die uw 
aandacht moeten krijgen. 
 
1. Samen met zorgverzekeraar VGZ heeft KBO-Brabant t.b.v. de 

leden een inhoudelijk en financieel aantrekkelijk aanbod voor 
een collectieve zorgverzekering speciaal ontwikkeld voor 
senioren en personen met een chronische aandoening. 
Alle leden die reeds in 2019 een collectief contract met VGZ zijn 

aangegaan stappen gezamenlijk over en ontvangen een nieuwe 

polis van VGZ waarin alle voordelen van het KBO-Brabant 

collectief zijn opgenomen. In de ONS van november jl. en een 

toegezegd aanvullend artikel in de ONS van december 2019 

kunt u hier meer over lezen. 

 

Inmiddels is wel bekend geworden dat sommige huisartsen 

geen nieuwe verzekerden met een VGZ polis in hun praktijk 

willen opnemen. Als u overweegt over te stappen van 

zorgverzekering moet u hier rekening mee houden 

 

2. Voor de leden van KBO-Geldrop-Mierlo die momenteel een 
collectieve zorgverzekering zijn aangegaan bij andere 
zorgverzekeraars dan de VGZ dienen zich te realiseren dat in 
2020 de collectiviteitskorting op de premie van de 
basisverzekering wettelijk daalt van 10 procent naar 5 procent. 
Het kan zijn dat een individueel afgesloten zorgverzekering in 
2020 een iets gunstigere premie oplevert. 
Reden genoeg om uw zorgverzekering eens goed tegen het 

licht te houden. Dit dient ieder voor zich nader te beoordelen 

aan de hand van de nieuwe polisvoorwaarden voor 2020. 
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3. De gemeente Geldrop-Mierlo heeft bij CZ een collectieve 
ziektekostenverzekering afgesloten voor inwoners met een laag 
inkomen. Vanwege de al hierboven genoemde 
collectiviteitskorting wordt de premie van deze verzekering ook 
duurder en is mogelijk een overstap gunstiger. Hiervoor kunt u 
contact opnemen met de afdeling CMD (Centrum voor 
Maatschappelijke Dienstverlening) bij de gemeente Geldrop-
Mierlo. 

 
Met bovenstaande opmerkingen meent de redactie u enkele hints 
te hebben gegeven omtrent de nieuwe zorgpolissen voor 2020. 
 
Wij wensen u veel wijsheid toe bij uw uiteindelijke keuze! 

 
 

oproep nieuwe bestuursleden Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

 
SENIORENBELANGEN 
GELDROP-MIERLO 

 
Oproep nieuwe bestuursleden 

 
 
Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, ‘de overkoepelende vereniging’ 
van de seniorenbonden KBO-Geldrop, De Kersenplukkers (Mierlo) 
en P.V.G.E. (Geldrop) behartigt namens deze drie bonden het 
contact met diverse overheidsinstellingen, w.o. de gemeente 
Geldrop-Mierlo. 
 
Seniorenbelangen wil graag uitbreiding van het huidige bestuur en 
is daarvoor, naast bestuursleden, ook op zoek naar een secretaris.  
 
Heeft u interesse neem dan contact op met de voorzitter van 
Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo, de heer Hein Crooijmans, 
telefoon 06 22 600 357. 
 



8 
 

uitslag Rabo ClubSupport 

 
  DANK U WEL 
 
Donderdagavond 24 oktober was een 
spannende avond voor tal van verenigingen 
en organisaties in Geldrop. 
 

De Rabobank organiseerde deze avond en maakte bekend welk 
bedrag er aan de verenigingen en organisaties uitbetaald zou 
worden. Door het uitbrengen van een stem op Rabo ClubSupport 
actie konden de leden ervoor zorgen dat er een bedrag uit de ‘grote 
pot’ uitgekeerd zou worden.  
 
Diverse leden van KBO Geldrop hebben hun stem uitgebracht met 
als resultaat dat de penningmeester een symbolische cheque 
ontving ter waarde van € 1.047,56. 
 
Hartelijk dank voor het uitbrengen van uw stem. 

 
 

uitjes in december 

 
In de donkere maanden november en december zijn er weinig 
buitenactiviteiten. Daarom hieronder twee binnen activiteiten in 
Geldrop. 
 
De wereld gezien door kunstenaarsogen  

Vanaf zondag 3 november t/m 15 
december is er expositie van de 
schilder Teun Gijssen in kasteel 
Geldrop. Teun Gijssen deed zijn 
inspiratie voor veel van zijn schilderijen 
op hier in de regio. 
Hij leefde en schilderde in een oude, 
met schilderijen en kringloop spullen 
volgestouwde keet in het 
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schilderachtige gehucht Riel, tussen Geldrop en Eindhoven, waar 
ook zijn hond en katten zijn “keetgenoten” waren. Op zijn fiets en 
zijn woeste baard, was Gijssen een echte Geldropse paradijsvogel. 
 
Plaats:  Kasteel Geldrop 
Tijdstip: elke donderdag, vrijdag en zondag vanaf 

3 november 2019 t/m 15 december 2019 
14.00 - 17.00 uur 

Kosten: gratis 

 
 
Adventsconcert door Ensemble 
Dejongdejongplus 
 
 
Na het enorme succes in 2018 komt dit ensemble 
opnieuw naar Geldrop op de derde 
adventszondag (15 december). 

 
Wat verstaan Euwe en Sybolt de Jong, het ensemble, onder  
Kerst in Contrast? 
Weidse koorzang, afgewisseld met de intieme klank van een enkele 
sopraan 'off stage'.  
 
Met twee vocale kwartetten en diverse orgels ‘speelt’ 
DeJongDeJongPlus met de prachtige akoestiek van de Brigidakerk 
en maakt het concert tot een ‘ongehoorde’ belevenis. Een hemelse 
ervaring. De muziek is gecomponeerd en/of gearrangeerd door 
Euwe en Sybolt de Jong. 
 
Dit is de enige uitvoering onder de grote rivieren. 
 
Plaats:  Heilige Brigidakerk 
Tijdstip: zondag 15 december, 15.00 uur 

Kosten: gratis, met vrijwillige collecte 
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Klussendienst van de LEV groep Geldrop-Mierlo 

 
Klussendienst in de startblokken 
 

De LEV groep Geldrop-Mierlo gaat starten met een klussendienst. 
“We gaan geen huizen verbouwen, maar zijn er voor de kleine 
klusjes” stelt Ronald Scharroo van de LEV groep. ‘We ontvangen 
regelmatig verzoeken van senioren en mensen met een beperking 
dat ze een klus hebben die ze niet zelf kunnen doen’. 
Het gaat om klussen op verzoek van ouderen, alleenstaanden, 
mensen met een beperking en mensen met weinig geld. Het gaat 
niet om grote klussen. Het snoeien van een struikje, het 
verwisselen van een batterij van de rookmelder. Maar ook dingen 
als gordijnen wassen, het ophangen van een schilderij of het 
installeren van de TV. 
 
Voor de LEV groep komen verschillende dingen samen in de 
klussendienst. ‘We ontmoeten mensen die graag iets voor anderen 
willen doen. Het mes snijdt aan twee kanten. De vrijwilliger is zinvol 
bezig en de klant wordt geholpen met de klus.’ 
 
In het gebouw op het Tournooiveld 10 is een ruimte gehuurd als 
thuishonk van de klussendienst. Een plek waar de vrijwilligers 
elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen delen. 
 
Aanvragers betalen twee euro per uur. 
 
Voor de klussendienst zoekt de LEV groep nog vakmensen, 
mensen uit de tegenpresentatiegroep en statushouders. ‘De 
klussendienst kan een opstapje zijn voor mensen die re-integreren’. 
Ook zoekt de LEV groep nog coördinatoren. Goed hand- en 
tuingereedschap is ook welkom. 
 
Voor informatie over de klussendienst kan contact opgenomen 
worden met de LEV groep via Ronald Scharroo, tel 06 40 28 84 11. 
 
(ingekort uit Middenstandsbelangen 31 oktober 2019) 
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Kerstviering, 13 december 2019 

 

 

 
Kerstviering 13 december 2019 
 

 
Op vrijdag 13 december vindt de 
kerstviering plaats in Gemeenschapshuis 
Zesgehuchten, Papenvoort 1 in Geldrop. 

 

 
Het programma is als volgt: 
13.30 uur zaal open 
14.00 uur opening door de voorzitter 
14.05 uur woordje van pastoor Sj. van der Maazen 
14.30 uur optreden van ‘unbietjebrabants’ 
15.15 uur pauze 
15.30 uur optreden van ‘unbietjebrabants’ 
16.30 uur sluiting 
 
Houdt u er rekening mee dat het programma kan uitlopen als u met 
het taxibusje gebracht wordt. 
 
Bij de Kerstviering wordt dit jaar geen entree geheven. 
Wanneer u de Kerstviering wilt bijwonen, dient u zich wel van 
tevoren aan te melden op telefoonnummer 06 48 47 92 80. 
 
De aanmelding is nodig i.v.m.de eisen, die de brandweer en de 
gemeente stellen aan het gebruik van de zaal en uiteraard ook voor 
het inkopen van de drank en hapjes. 
 
Na het aanmelden ontvangt u de deelnemerskaart. Deze kaart 
dient u bij binnenkomst van de zaal af te geven aan de controleurs. 
 
Let op. Heeft u zich niet aangemeld en komt u zo naar de zaal toe, 
dan wordt u niet toegelaten. 
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Verslag Sinterklaasviering, 23 november 2019 

 
Sinterklaasviering, 23 november 2019 
Bij aanvang van de middag, zo rond 14.00 uur, werd koffie of thee 
geserveerd met een lekkere punt vlaai. Op de tafels stonden 
bovendien bakjes met daarin de, bij deze viering passende, 
pepernoten. Tevens liepen vrijwilligers rond met de enveloppen 
voor de tombola. Deze werden vlot verkocht. 
 
Coby Hendrikx heette, bij afwezigheid van de voorzitter, iedereen 
van harte welkom. Zij introduceerde het duo Hermano & Jikke. 

 
Boerke Herman (Hermano) had een 
huiskamer om zich heen verzameld met 
attributen uit het verleden die herkenbaar 
waren voor veel van de aanwezige 
leden. Hij ging een gesprek aan met 
Jikke over alle daagse dingen die voor 
veel aanwezigen een herinnering 
opriepen. En dat leverde komische 
situaties op. Jikke, een moderne meid uit 
deze tijd, had vaak geen idee waar de 
getoonde voorwerpen voor dienden. 

 
Even na drieën kwam hij dan toch, de ‘goed heilig man’, 
Sinterklaas, vergezeld van twee ’zwarte pieten’. Door de pieten 
werd het eerste lied ingezet. Het bekende: ‘wie zoet is krijgt lekkers, 
wie stout is de ...’. 
 
Daarna nam de Sint het woord. Hij wenste de voorzitter, die hij nog 
kende van vorig jaar, beterschap en refereerde aan het feit dan An 
Verkennis dit jaar tot erelid van de vereniging is benoemd. Tevens 
merkte hij op dat twee leden een koninklijke onderscheiding hebben 
gekregen en 23 leden hun 25-jarig lidmaatschap van de vereniging 
hebben gevierd. Een tweetal leden kreeg een bos bloemen voor 
hun bijdrage aan de vereniging. 
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Vervolgens werd het publiek uitgenodigd 
voor een lied. Een van de dames nam het 
voortouw met ‘daar wordt aan de deur 
geklopt, …’ gevolgd door twee heren met 
‘zie de maan schijnt door de bomen …’. 
Daarna volgde nog een variant op de 
vogeltjesdans waarbij door de aanwezigen actief werd meegedaan. 
En bij het afscheid klonk het ‘dag Sinterklaasje, daaag daaag, ..’. 
 
Daarna kwam Hermano weer met een lied dat door veel leden 
meegezongen kon worden: ’ik heb je voor het eerst ontmoet, daar 
aan de waterkant, ...’. Er werden kleppers uitgedeeld en op de 
muziek ‘klepper de klepper de klep klep klep, …’ bleek dat een 
aantal aanwezigen hier (nog) heel handig mee om kon gaan. 
Hermano nam afscheid met het bekende lied van Toon Hermans: 
‘…en 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou…’. 

 
Om 16.45 kwam de tonprater. Hij was gekleed als 
pelgrim en vertelde van zijn belevenissen op een 
pelgrimstocht. Zijn hele optreden zat vol 
woordspelingen die bij het publiek duidelijk is de 
smaak vielen. Hij vertelde, na een bezoek aan 
Santiago, blij terug te zijn in het Brabantse en weer 
mensen te kunnen begroeten met het bekende 
‘houdoe’. En hij gaf een advies mee: trek je 
wandelschoenen aan en maak leeg die bol. 
 

Gedurende de hele middag werden de leden, na de koffie met 
vlaai, voorzien van drankjes en lekkere hapjes. Een advocaatje, al 
dan niet met slagroom, was bij veel leden populair 
 
Tot slot konden de winnaars in de tombola hun prijs ophalen en kon 
de weg naar huis weer beginnen. Met voor ieder een pak ‘echte 
bakkers speculaas’. 
 
Hettie van der Heijden, redactie 
Meer foto’s kunt u terugvinden op de website onder fotoalbum. 
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Informatie rond uw contributie 2020 

 
Contributie 2020 
Het jaar 2019 is weer bijna verstreken, het nieuwe jaar 2020 staat 
alweer 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 2020 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 2020 een brief, 
waarin staat dat u € 21,- wegens contributie 2020 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 2020 van uw 
rekening afgeschreven.  
 
In de Nieuwsbrief van januari 2020 zal u nader over de contributie-
inning 2020 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 
geïncasseerde 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 
deze taak samen met andere ouderenbonden op naar Rijk, 
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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 2019 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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Over pensioenen 

 
Stilte rond de pensioenen 
In juni 2019 bereikte minister Koolmees in overleg met 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers een 
pensioenakkoord, met de kanttekening dat nog veel nader moest 
worden uitgewerkt. Voorafgaand werd via in de media geplaatste 
artikelen voor de burgers enigszins duidelijk waar de beoogde 
herziening van het pensioenstelsel nu eigenlijk over ging. 
 
Zo was er een artikel waarin de heer Knot van De Nederlandse 
Bank stelde, dat met de huidige pensioeninleg en de huidige (lage) 
rekenrente de pensioenuitkeringen niet gegarandeerd kunnen 
worden en kortingen op de pensioenen mogelijk noodzakelijk 
zouden worden. Daarop kwamen vele reacties in de media 
waaronder enkele van-pensioendeskundigen, die melden dat 
kortingen op pensioenuitkeringen onnodig zijn, vanwege de rijkelijk 
gevulde pensioenfondsen tot een totaal van € 1600 miljard. Ook 
werd de lage rekenrente als oorzaak voor het ongunstige 
pensioenperspectief genoemd. Men vond die rekenrente irreëel 
gezien de werkelijke rendementen van pensioenfondsen. Met veel 
interesse en waardering heb ik deze artikelen gelezen. 
 
Bovendien vind ik het belangrijk dat burgers over belangrijke zaken 
als deze, die hen en ook anderen aangaan, hun mening kunnen 
uiten en daarmee anderen en ook politici daarvan in kennis stellen. 
 
Op enkele gepubliceerde zaken wil ik hierna nog nader ingaan. Met 
name over de huidige pensioeninleg en de lage rekenrente, door de 
heer Knot genoemd als oorzaken dat de pensioenuitkeringen niet 
meer gegarandeerd kunnen worden en mogelijk zelfs gekort 
kunnen worden. Hoe kan het dat de huidige pensioeninleg te laag 
is? 
 
Naar mijn mening is de verlaging van de pensioenpremie voor 
zowel werkgevers al werknemers een aantal jaren geleden de 
oorzaak. Het kabinet Rutte regelde deze verlaging, omdat het de 
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loonontwikkeling in Nederland te hoog vond om internationaal goed 
te kunnen concurreren. Inmiddels is de Nederlandse economie de 
beste van Europa, maakt het bedrijfsleven flinke winsten en heeft 
de rijksoverheid een begrotingsoverschot, waar een 
investeringsfonds van is gevormd, om “leuke” dingen te kunnen 
doen. De lage pensioeninleg had eerder hersteld kunnen worden 
maar zeker nu. Omdat dit voor overheid, werkgevers en 
werknemers geld kost, is dit voor Rutte & Co minder leuk, maar 
naar mijn mening een plicht. 
 
Over de lage rekenrente ben ik het met de mening van 
pensioendeskundigen eens dat toepassing daarvan niet reëel is, 
gezien de werkelijke rendementen van pensioenfondsen. Hoewel 
de werkelijke rendementen ook kunnen afnemen, is een laag 
rendement als de huidige rekenrente voorlopig niet aan de orde. 
Een rekenrente kan ook jaarlijks worden vastgesteld naar het 
gemiddelde rendement volgens de vijf laatst vastgestelde 
jaarrekeningen; dat is een reële rekenrente. Ook over het niet-
indexeren ben ik van mening dat dit hersteld moet worden en wel 
met terugwerkende kracht.  Veel gepensioneerden met vaak een 
klein pensioen na vele jaren arbeid -meestal als alleenverdiener- is 
door het niet indexeren van de pensioenuitkering- een flink deel van 
het uitgestelde loon is afgepakt. 
 
Door maatregelen van de rijksoverheid als de verlaging van de 
pensioeninleg en de regelgeving van de lage rekenrente zijn de 
pensioenuitkeringen al ruim tien jaar niet geïndexeerd en hebben 
gepensioneerden daardoor al ruim 15% op hun pensioenuitkering 
moeten inleveren. Wellicht heeft de rijksoverheid beoogd de niet 
uitbetaalde indexering te gebruiken voor compensatie van de te 
lage pensioeninleg voor toekomstige gepensioneerden. Naar mijn 
mening riekt een en ander naar machtsmisbruik en voelen 
gepensioneerden en toekomstig gepensioneerden zich jarenlang 
belazerd. 
 
Pensioenfondsen zijn een spaarpot voor de oudedagsvoorziening 
van werknemers en gepensioneerden. Het is uitgesteld loon dat 
volgens cao-afspraken is verkregen, waar gepensioneerden als 
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rechthebbenden weinig zeggenschap over hebben. Werknemers 
hebben via vakbonden inspraak/medezeggenschap bij het 
pensioenoverleg. Het is daarom van belang dat werknemers lid zijn 
van een vakbond, die hun belangen beter kan behartigen.  
 
Gepensioneerden zijn vaak geen lid meer van een vakbond, maar 
wel van een ouderen-/seniorenvereniging of -bond. Naar mijn 
mening moeten deze gepensioneerden via een overkoepelende 
seniorenvakbond medezeggenschap hebben in pensioenfondsen 
om daarmee de belangen van die senioren te kunnen behartigen. 
Het zou goed zijn om dit in de uitwerking van het pensioenakkoord 
mee te nemen. Verder blijft het belangrijk dat media het mogelijk 
maken, dat meningen van burgers over dergelijke belangrijke zaken 
aan anderen en ook politiek kenbaar maken. 
 
L. Martens, 
Geldrop 

 
 

reis naar het Europees Parlement in Brussel, 5 november 2019 

 
Beste medereiziger naar het Europees 
Parlement, 
 
Fijn dat u met ons bent meegereisd en we 
hopen oprecht dat u het een leuke reis heeft 

gevonden. Het doel van de reis om meer bekend te zijn met wat er 
vanuit Brussel wordt ‘geregeld’ en hoe dat dan tot stand komt, is 
ons inziens waargemaakt. Uit spontane reacties maakten we op dat 
de dag aan de verwachtingen heeft voldaan. 
 
We hebben van de dag een korte beeldimpressie gemaakt die u via 
onderstaande link kunt bekijken: https://us16.campaign-
archive.com/?e=&u=0e8b2b7d1652bdcceb2193358&id=55213f0 
 
CDA, begeleiders Paul Couturier en Jan-Willem Wouters 
 

https://us16.campaign-archive.com/?e=&u=0e8b2b7d1652bdcceb2193358&id=55213f0
https://us16.campaign-archive.com/?e=&u=0e8b2b7d1652bdcceb2193358&id=55213f0
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Buitenkansje voor senioren: maak nu gratis kennis met De 
Ouderenlijn! 
KBO-Brabant biedt in samenwerking met De Ouderenlijn een gratis 
tijdelijk abonnement aan van De Ouderenlijn. Via De Ouderenlijn 
kunnen senioren op een makkelijke manier met elkaar in contact 
komen. Veilig, laagdrempelig en vooral gezellig; fijne 
telefoongesprekken voeren, nieuwe contacten leggen en, 
desgewenst, vriendschappen aangaan. 
 
Van 15 december 2019 tot en met 15 februari 2020 krijgen 
deelnemers gratis 250 belminuten per maand. Lidmaatschap van 
KBO-Brabant is niet nodig om deel te mogen nemen. Op 15 
februari 2020 loopt het aanbod vanzelf af en houdt deelname 
op. Natuurlijk is het mogelijk om daarna het abonnement op eigen 
kosten te verlengen (€ 15,- per maand, maandelijks opzegbaar). 
 
Hoe werkt het? 
Bij inschrijving geeft u onder meer aan welke interesses u heeft en 
op welke tijden u graag telefonisch contact wil met andere 
deelnemers. De Ouderenlijn belt u en een andere deelnemer met 
overeenkomende interesses op een tijdstip dat u beiden schikt en 
verbindt u met elkaar door. 
 
Uw telefoonnummer is onzichtbaar voor uw gesprekspartner en ook 
uw achternaam en adresgegevens worden niet bekendgemaakt 
aan de ander. Als een gesprek wel of juist niet naar tevredenheid 
verliep, kunt u dit achteraf aangeven aan De Ouderenlijn. Die zorgt 
er dan voor dat u vaker of helemaal niet meer met elkaar wordt 
doorverbonden. 
 
Inschrijven kan via de link: aanmelden.deouderenlijn.nl Mocht 
aanmelden via de website voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u ook 
contact opnemen met KBO-Brabant, via (073) 64 44 066. Wij 
helpen u graag verder. 
 

http://aanmelden.deouderenlijn.nl/
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KBO-Brabant heeft de Universiteit voor Humanistiek gevraagd om 
onderzoek te doen naar de ervaringen van deelnemers. Uw 
gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en de 
onderzoeksresultaten zijn niet tot u als persoon te herleiden.  
Dit project is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van 
Fonds Sluyterman van Loo, Fonds RCOAK en VGZ. 
 
 

Het bestuur van KBO Geldrop 

wenst U een 

gelukkig 

2020 

 
COLOFON 

 
 telefoon e-mail 

Hans Gruintjes, voorzitter 285 03 79 J.Gruintjes@upcmail.nl 

aandachtsgebieden: algemene zaken, individuele belangenbehartiging, activiteiten-
commissie, redactie nieuwsbrief, werkgroep organisatie, vertegenwoordiging KBO 
Geldrop in externe bestuurlijke overleggen 

 

Coby Hendrikx-van Eijk, secretaris 
Eeuwselstraat 33, 
5662 EA Geldrop 

280 24 86 secr.kbo.geldrop@onsmail.nl 

aandachtsgebieden: algemene zaken, activiteitencommissie, redactie website, 
seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

 

Leo Martens, penningmeester 285 44 32 kbo.geldrop.penn@gmail.com 

aandachtsgebieden: algemene zaken, financiën, ledenadministratie 

 

Ria de Vries 285 51 91 educatie & ontmoeting 

Maria Vorstenbosch-de Laat 06 415 738 89 wijkcontactgroep 

Henriëtte Meeuwis 06 139 463 83 clientondersteuner 

 

mailto:secr.kbo.geldrop@onsmail.nl

