
1 
 

VOORWOORD 

 
 
 
 
 
Hans Gruintjes, 
Voorzitter KBO Geldrop 

 

 
Beste KBO leden, 
 
De redactiecommissie is de laatste maanden druk in de weer 
geweest om voor het nieuwe jaar 2019 een aangepaste lay-out te 
ontwerpen voor onze Nieuwsbrief. Die inspanningen hebben geleid 
tot het nu voorliggende exemplaar voor deze maand. Een pluim 
derhalve op het werk van onze redactiecommissie!! 
 
De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het uitvoeringsbesluit 
(AMvB) inzake de regeling die de maximale eigen bijdrage regelt in 
2019 (abonnementstarief) voor huishoudelijke hulp, traplift of 
rollator. De kosten bedragen € 17,50 per vier weken, oftewel 
€ 227,50 per jaar. Er wordt nog gewerkt aan een wet waarin vanaf 
2020 het abonnementstarief is verankerd. Iedereen die recht heeft 
op hulpmiddelen of ondersteuning vanuit de gemeente (WMO) 
betaalt daarvoor vanaf 2019 het hierboven vermelde vaste 
abonnementstarief. 
Om mensen daadwerkelijk langer thuis te laten wonen is het van 
groot belang dat mensen daartoe in staat worden gesteld. De 
vereenvoudiging van het stelsel en verlaging van de eigen bijdrage 
wordt in KBO-kringen toegejuicht. 
 
Voorts deel ik u mede dat de bestuurssamenstelling een wijziging 
ondergaat met ingang van januari 2019. Het bestuur streeft er naar 
uit zoveel mogelijk geledingen binnen onze vereniging 
vertegenwoordigers in het bestuur te hebben.  
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Mevrouw Hettie van der Heijden is bereid als lid van de 
redactiecommissie zitting te nemen in het Algemeen Bestuur. In de 
algemene ledenvergadering van april 2019 zal deze voordracht tot 
benoeming worden geagendeerd. 
 
U als lid van de KBO kunt al jaren kosteloos een beroep doen op 
de juridische helpdesk binnen de KBO-organisatie. Vragen over 
o.a. rechten en plichten, notariële zaken, verzekeringen en alle 
zaken op gebied van werken, wonen en winkelen kunt u richten aan 
coördinator Marieke Pette van KBO Brabant (073 - 644 40 66). Zij 
zorgt ervoor dat uw vraag bij de juiste medewerker binnen de 
juridische helpdesk terechtkomt. Deze serviceverlening kan voor 
velen onder ons in voorkomende gevallen zeer bruikbaar zijn. 
 
Voor nu wens ik iedereen een goed begin van dit nieuwe jaar! 
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NIEUWSBRIEF KBO GELDROP 
 

38e jaargang maart 2019 nr. 3 

 
 

INHOUDSOPGAVE 

 

1. Voorwoord van de voorzitter 

3. Inhoudsopgave en agenda 

4. Activiteiten 

 

 

 

 

16. Colofon KBO Geldrop 

 

AGENDA MAART - APRIL 

 
maandag 11 maart  dagelijks bestuur 
 
maandag 18 maart  algemeen bestuur 
 
maandag 25 maart  samen uit eten 
 
donderdag 4 april  algemene ledenvergadering 
 
dinsdag 9 april  leeskring 
 
maandag 15 april  samen uit eten 



4 
 

 

ACTIVITEITEN  

 
Inloopochtend 
Voor contact met het bestuur bent u welkom in het LEV-gebouw 
aan het St. Jozefplein 4 in Geldrop. Het bestuur is daar elke 
vrijdagochtend van 9.30 tot 11.00 uur aanwezig. 
 
Uiteraard kunt u altijd telefonisch contact opnemen met één van de 
bestuursleden. De telefoonnummers vindt u op de laatste bladzijde 
in deze Nieuwsbrief.

 
 
Zwemmen 
Het zwemmen voor ouderen is op donderdag van 10.45 – 13.00 uur 
in het LACO-zwembad Geldrop, Zwembadweg 13, Geldrop. 
 
Leeskring 
De leeskring is op dinsdag 15 januari in zaal 2 van het LEV-
gebouw, St. Jozefplein 4, Geldrop. De start is om 9.15 uur 
Besproken wordt: ‘De onervarenen’ van Joke van Leeuwen. 
 
Samen uit eten 
Op maandag 28 januari vindt het samen uit eten plaats in 
restaurant SMAEK, Nieuwendijk 17, Geldrop. Het 3-gangen menu 
bestaat uit: soep – vis – dessert. De kosten zijn € 17,50 excl. 
drankjes. 
 
Niet-vaste deelnemers aanmelden en vaste deelnemers afmelden 
vóór dinsdag 22 januari bij Willy Copal, telefoonnr. 040 285 40 40. 
 
Serioren Expo, KBO Brabant 
Van dinsdag 15 januari t/m zondag 20 januari vindt in Veldhoven de 
Senioren Expo van de KBO Brabant plaats. Voor informatie over 
korting op het toegangsbewijs: zie bladzijde 8 van deze 
Nieuwsbrief. 
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CONTRIBUTIE 2019 

 
Geachte leden van KBO afdeling Geldrop. 
 
In de Nieuwsbrief van december 2018 heb ik U reeds geïnformeerd 
over de contributie-inning 2019. 
 
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 2019 
het volgende weten: 
 
Datum automatische incasso:  4 februari 2019 
Incassobedrag:   € 20,00 per lid 
Machtigingskenmerk:   is uw lidnummer van 
KBO       afd. Geldrop 
Incassant ID KBO afd. Geldrop: NL94ZZZ171091040000 
IBAN-rekeningen KBO afd. 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. 
  
Verder maakt het nieuwe incassosysteem het mogelijk dat vanuit 
de ledenadministratie U een incassobericht via e-mail kan worden 
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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 2019 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 2019 een brief, waarin staat dat U € 21,- wegens 
contributie 2019 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.040-2854432; e-mail: 
kbo.Geldrop.penn@gmail.com 
 

mailto:kbo.Geldrop.penn@gmail.com
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WIJZIGING WIJKCONTACTPERSONEN 

 
Het bestuur van KBO Geldrop is verheugd dat een aantal leden, als 
vrijwilliger, beschikbaar is als wijkcontactpersoon. Deze 
contactpersonen zorgen ervoor dat, iedere maand weer, de leden 
de ONS en de Nieuwsbrief thuis ontvangen. 
De wijkcontactpersonen vervullen ook de functie van 
aanspreekpunt. Denk hierbij aan het verzorgen van de kaarten voor 
de sinterklaas- en kerstviering en het rondbrengen van de kaarten 
voor de busreizen en tal van andere zaken. 
 
Binnen de groep van wijkcontactpersonen heeft een tweetal 
wijzigingen plaats gevonden. 
 
Mevr. Marlène van Schaik en mevr. Trees Daans hebben beide 
aangegeven de functie van wijkcontactpersoon neer te willen 
leggen. 
 
Voor de wijk van mevr. van Schaik, gelegen tussen Mierloseweg, 
Sluisstraat, Ter Borghstraat en Dwarsstraat, heeft het bestuur in de 
Nieuwsbrief van november een oproep geplaatst voor een nieuwe 
contactpersoon. Hierop heeft het bestuur, tot haar geluk, reacties 
ontvangen. 
Mevr. Mieke Mennen zal in deze wijk voortaan de Nieuwsbrief en 
de ONS rondbrengen en als aanspreekpunt fungeren. 
 
Jarenlang heeft mevr. Trees Daams, namens haar echtgenoot Jo 
Daams, de ONS en de Nieuwsbrief rondgebracht bij leden in de 
wijk gelegen tussen de Gijzenrooiseweg, Laan van Tolkien, 
Zwembadweg en de spoorweg Geldrop-Heeze.  Eerst tijdens de 
ziekte van haar echtgenoot Jo en later ook na zijn overlijden.  
 
Mevr. Daams heeft aan het bestuur laten weten dat het voor haar, 
in verband met haar ziekte, niet meer mogelijk is om dit te blijven 
doen. Het bestuur betreurt het dat zij moet stoppen en wenst haar 
het allerbeste toe. 
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Als nieuwe contactpersoon voor deze wijk heeft mevrouw Mieke 
Gruintjes, echtgenote van onze voorzitter, zich gemeld. Op deze 
wijze wordt gewaarborgd dat alle leden op tijd de ONS en de 
Nieuwsbrief ontvangen. 
 
Mieke Mennen en Mieke Gruintjes, 
welkom in de werkgroep wijkcontactpersonen. Het bestuur is blij 
met jullie toezegging. 
 
Dit betekent ook dat het bestuur afscheid moet nemen van mevr. 
Marlène van Schaik en mevr. Trees Daans. 
 
Marlène en Trees, 
heel hartelijk dank voor het werk dat jullie voor de KBO Geldrop en 
de leden hebben gedaan. Uiteraard zal de voorzitter van de 
werkgroep wijkcontactpersonen jullie op gepaste wijze bedanken. 
 
 

KORTING TOEGANG SENIOREN EXPO 

 
De Senioren Expo wordt gehouden van dinsdag 15 t/m vrijdag 20 
januari 2019 in het NH Conference Centre Koningshof te 
Veldhoven. Meer informatie vindt u in de ONS en op de website: 
https://seniorenexpo.nl. 
 
De normale intreeprijs bedraagt € 10,-- maar als lid van een 
ouderenorganisatie, zoals de KBO, kunt u korting krijgen en 
bedraagt de toegangsprij € 6,--. U moet dan wel uw ledenpas 
kunnen tonen. 
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NIEUWE LEDEN 

 
 

 
 

mevr. C.A.G Hille - Laros 

dhr. W.A.C. van Doremaele 

mevr. F.J.M. van Doremaele - Dijstelbloem 

mevr. H.W.H.M. Kilwinger 

dhr. D. Hakstege 

mevr. A. van Litsenburg - Dekker 

dhr. J.P.M. van Gastel 

mevr. W.A. van Gastel - Verhees 

dhr. E. Koolhof 

dhr. M. Verhappen 

 

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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VERSLAG KERSTVIERING 14 DECEMBER 2018 

 
Na de opening, waarin hij alle aanwezigen welkom heet, nodigt de 
voorzitter pastoor van der Maazen uit voor het uitspreken van zijn 
kerstboodschap. 
 

 

De pastoor mijmert over het 
afgelopen mooie sportjaar en 
wat mensen drijft tot deze 
prestaties. Is het de eer, de roem 
of de wens gelieft te zijn bij 
andere mensen? Want dat 
laatste doet iets met je. Maar in 
het leven komen er tijden waarin 
de aandacht verbleekt. Je wordt 
ouder en bent geen nummer 1 
meer. Het gevolg kan 
eenzaamheid zijn. 

 
De kerst is daarom voor sommige mensen een moeilijke tijd als de 
kring om je heen erg klein wordt. De stille nacht wordt dan mogelijk 
ook een stille dag. Dit kan je ook herkennen in Jezus die werd 
geboren met kerst, geboren in een stal, in armoede en nederigheid. 
Dit is de nederigheid van God. De sprong van God naar mens-zijn, 
is de sprong naar liefde. Hij laat weten: mens je bent geliefd en 
bemind. Hij wacht op jou in de stal van Bethlehem. 
 
Na deze toespraak, vol hoop, kondigt de voorzitter de groep 
Waizennutmar uit Beek en Donk aan. Zij vertolken liedjes in het 
Brabants dialect. Voor veel mensen die hier aanwezig zijn met 
herinneringen aan hun jeugd. 
 
De liedjes worden steeds aangekondigd door een korte tekst. 
“Bij ons thuis, en bij waarschijnlijk bij jullie ook wel, was het vroeger 
‘erremoei troef’. Op zaterdag werd er ‘struif met zoetkes en 
mellukespap’ gegeten.” 
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En het visserslied werd gezongen. Als je vroeger ging vissen in het 
kanaal werd een omgebogen knopspeld gebruikt als haakje en een 
kurk, getooid met een veer uit ‘de kont van een kiep’, als dobber. 
 
Na een korte pauze 
ging Waizennutmar 
verder met een 
aantal liedjes meer 
gericht op de 
kerstperiode.  

 
 
De nummers ‘Salve Regina’ en ‘Halleluja’ werden gespeeld, soms 
met een door de band zelfgemaakte tekst. Veel van de aanwezige 
leden zongen het refrein van deze liederen mee. 
 
Tijdens het optreden werden de leden verblijd met allerlei lekkers. 
In stijl met de kerstviering was er ‘glühwein’ en voor het Brabants 
accent katenspek en zult op roggebrood. 
 
Toen de voorzitter, ter afsluiting van dit gedeelte van de middag om 
een toegift vroeg (waar de band onmiddellijk mee in stemde), werd 
het la, la, la, …. vrolijk meegezongen en ontstond spontaan een 
polonaise. 
 
Om 16.30 uur sloot de voorzitter de kerstviering af. Hij richtte een 
dankwoord aan de activiteitencommissie voor het organiseren van 
deze gezellige middag en de vrijwilligers voor hun hulp. 
 
De voorzitter wenste iedereen een fijne Kerst een goede start van 
Nieuwe Jaar. 
 
Hettie van der Heijden, redactie 
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VERDERE INFORMATIE DIE WIJ ONTVINGEN 

 
Vast tarief voor hulp en rollator 
Iedereen die recht heeft op hulp(middelen) of ondersteuning vanuit 
de gemeente, betaalt daarvoor vanaf 2019 een vaste eigen 
bijdrage. Dat gebeurt via een abonnement. 
De maximale eigen bijdrage voor huishoudelijke hulp, traplift of 
rollator gaat € 17,50 per vier weken bedragen, oftewel € 227,50 per 
jaar. Gemeenten mogen ook een lager vast tarief in rekening 
brengen. De ministerraad heeft onlangs in stilte ingestemd met een 
algemeen maatregel van bestuur die de vaste bijdrage regelt, 
bevestigen betrokkenen. 
Vooralsnog werken de meeste gemeenten met het 
solidariteitsprincipe: armlastige mensen hoeven niets te betalen 
voor hulp(middelen) en ondersteuning, terwijl hulpbehoevenden 
met een flinke bankrekening al gauw vele honderden euro’s per 
jaar kwijt zijn. 
(Eindhovens Dagblad 27 november 2018) 
 
 

 

Lancering nieuwe website 
Begin december zag onze nieuwe 
website het licht. Het is een fris 
vormgegeven site, met duidelijke, 
bondige  informatie over wie we 
zijn en wat we doen. 

 
Bovendien is de website nu goed leesbaar op alle soorten 
apparaten (telefoon, tablet, computer), omdat de vorm zich 
aanpast. Vanaf 2019 kunnen ook Afdelingen en Kringen met 
dezelfde vormgeving een eigen website inrichten met eigen logo 
en websiteadres. Daarover krijgt men nog nader bericht. Ook 
worden er speciale trainingen georganiseerd. Nieuwsgierig? Kijk 
op www.kbo-brabant.nl 
 

http://www.kbo-brabant.nl/
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Onveilige webwinkels herkennen is lastig voor veel senioren 
Ruim veertig procent van de senioren die online winkelen vindt het 
lastig om te herkennen of een webwinkel wel veilig is, zo blijkt uit 
onderzoek van SeniorWeb onder bijna duizend senioren. Ouderen 
zijn dan ook vrij voorzichtig. Ze letten op meerdere zaken om te 
bepalen of een webwinkel wel betrouwbaar of veilig is, waarbij 
vooral wordt gekeken naar de bekendheid van de winkel of het 
merk (65%). 
 
Waar let men op? 
Voor het onderscheiden van veilige webwinkels van onveilige 
webwinkels wordt verder gekeken naar: een groen slotje in de 
browser (57%), https in de URL (54%), een waarborg of keurmerk 
(46%) en de betaalmethode (39%). Voor ruim een derde van de 
senioren zijn online recensies van anderen tevens een handig 
hulpmiddel. Maar op bijvoorbeeld het gehanteerde retourbeleid 
(23%) of hoe lang een webwinkel al bestaat (17%) wordt veel 
minder gelet. Als een website er onbetrouwbaar of onveilig uitziet 
doet de helft van de senioren geen aankoop bij de betreffende 
webwinkel. 
 
Eenvoudig is essentieel 
Andere redenen waarom veel senioren niet bij een bepaalde 
webwinkel een aankoop doen zijn: een onduidelijke website, te veel 
persoonsgegevens moeten invullen en verplicht een account 
moeten aanmaken. Ongeveer de helft van de ouderen laat  
webwinkels om deze redenen links liggen. Ook (hoge) 
verzendkosten zijn vaak een reden om niet tot een aankoop over te 
gaan (44%). Terwijl het (te) lang moeten wachten op een artikel 
maar voor 19% een argument is om niet te bestellen. Ondanks dat 
ouderen vrij voorzichtig zijn geven vier op de tien toe 
(waarschijnlijk) weleens een aankoop te hebben gedaan bij een 
voor hen onbekende webwinkel, waarvan ze vooraf níet hadden 
gecheckt of deze wel veilig was. 
 
Gevaar van nepwebwinkels 
Mensen zijn eerder geneigd om bij een bekende webwinkel te 
kopen, dan bij een onbekende webwinkel. Ook veel senioren blijken 
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voor veilig online shoppen vooral af te gaan op de bekendheid van 
webwinkels en merken. Criminelen weten dit en maken hiervan 
misbruik. Ze kopiëren bekende webwinkels en proberen mensen, 
vooral via e-mail en sociale media, naar deze nepwebwinkels te 
lokken. Van alle ondervraagden geeft één procent aan weleens op 
deze manier te zijn opgelicht. Met de feestdagen - en dus ook veel 
online aankopen - voor de boeg, ligt dit gevaar dus ook op de loer. 
 
Tips voor veilig winkelen 
Meer dan de helft van de senioren is van plan deels of voornamelijk 
online te doen. Men vindt online winkelen vooral handig vanwege 
de bezorging aan huis (48%), dus geen gesjouw met zware 
artikelen, en om artikelen te kunnen kopen die niet in de buurt 
verkrijgbaar zijn (43%). Om mensen te helpen veilig(er) online te 
winkelen zijn op Seniorweb.nl veel handige tips te vinden over 
bijvoorbeeld het herkennen van onveilige webwinkels.   
(KBO Brabant) 
 
KBO 70 jaar! 
Op 9 december 1948 is de KBO in Brabant opgericht. Wij vierden 
dat op zaterdag 8 december tijdens ons congres bij Avans 
Hogeschool in ’s-Hertogenbosch. Een geslaagde dag met gevatte 
sprekers. Voorzitter Leo Bisschops opende de dag, gevolgd door 
de commissaris van de Koning, Wim van de Donk. Drie inhoudelijke 
bijdragen op ons jaarthema Blauwe Zones kwamen van David van 
Bodegom, Lowie van Doninck en Bert Mutsaers. In de middag 
presenteerden we onze nieuwe website en kwamen lokale 
Afdelingen aan het woord over activiteiten van vroeger en nu. De 
dag werd spetterend afgesloten met een optreden van Jimi 
Bellmartin, winnaar van The Voice Senior uit Vught. Op de website 
van het Brabants Dagblad staat een bericht over ons congres. 
In de Ons van januari staat een uitgebreid verslag van deze dag.  
 
Meer informatie over deze onderwerpen verkrijgbaar bij de redactie. 
 
 
 
 

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-kijk-uit-met-webwinkels
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NIEUWJAASWENS 

 
 

  
 

 

Het bestuur en de werkgroepen van KBO-

Geldrop wensen alle leden 

 

een goed en gezond 2019 
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