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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
Beste KBO leden, 
 
 
De van overheidswege opgelegde lockdown maatregel in verband 
met corona wordt voorlopig tot 9 februari a.s. gecontinueerd. 
Carnaval 2021 zit er dit jaar ook al niet in. 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 er voor moeten gaan! 
 
Op 7 februari 2021 is het 65 jaar geleden dat in Geldrop een RK 
Bond voor bejaarden en Gepensioneerden werd opgericht. Hoewel 
de naam veranderde in Katholieke Bond van Ouderen afdeling 
Geldrop zijn het nog steeds onze leden die profiteren van de 
mogelijkheden tot ontspanning, maar ook van de informatie, 
voorlichting en educatie, georganiseerd en aangeboden door KBO 
en alle medewerkers c.q. vrijwilligers uit eigen huis en van buiten. 
 
Het bestuur was voornemens een herinneringsboekje uit te geven 
ter gelegenheid van dit 65 jarig bestaan maar door onvoorziene 
omstandigheden heeft het bestuur besloten een andere weg te 
bewandelen door gebruik te maken van de optie om gedurende dit 
jaar maandelijks een artikel in de NB te wijden aan het verleden en 
aan de toekomst van onze seniorenvereniging. Wij zijn van mening 
u hiermee te mogen verblijden enerzijds met het oog op een stukje 
geschiedenis van de lokale KBO en anderzijds te wijzen op het 
belang in de toekomst voor onze vereniging. 
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De werkgroep organisatie ligt inmiddels op koers voor wat betreft 
het redigeren van een volgend beleidsplan voor de jaren 2021 tot 
2024 dat naar verwacht in de Algemene Ledenvergadering van 
april 2021 ter vaststelling aan de leden zal worden aangeboden. Of 
de geplande Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen kan 
worden zal afhangen van de dan geldende corona-maatregelen. 
 
Ondanks de vele beperkingen in deze coronatijd wens ik u allen 
toch vermakelijke weken. 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 

 
mevr. L. Vermeer 
dhr. M.M.G.J. Hectors 
mevr. G.H.J. Hectors-Housen 
dhr. W.A.M. Hamersma 
mevr. J.C. Hamersma-Nicolai 
dhr. P.A. van Stiphout 
dhr. E.M.J. Vossen 
dhr. J.J.L.M. de Rooij 
mevr. W.J. Ooms 
 

 
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 gesloten. 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 niet aan het LEV-gebouw. Het adres van 
het secretariaat is: Paladijnstraat 10, 5663 EN Geldrop. 
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Activiteiten in februari 2021 

 
Zwemmen, Samen uit eten en Leeskring 
I.v.m. de coronamaatregelen in het nog niet duidelijk of de vaste 
activiteiten in februari 2021 door kunnen gaan. 
 
De meest actuele informatie daarover vindt u steeds op de website, 
www.kbogeldrop.nl. 
 

Van de redactie 

 
Tja, een Nieuwsbrief maken in coronatijd. 
Was het in de vorige ‘februari nieuwbrieven’ een opstart van de 
activiteiten voor het nieuwe jaar, nu is dat niet het geval.  
 
Wat dan wel. 
KBO Geldrop is opgericht in februari 1956 en dat betekent dat KBO 
Geldrop 65 jaar! wordt. In deze Nieuwsbrief starten we met het 
vieren van die verjaardag. In de loop van het jaar leest u daar in de 
Nieuwsbrieven steeds meer over. 
 
En verder in deze Nieuwsbrief: we trekken er even virtueel op uit en 
brengen een bezoek aan de regio ’s Hertogenbosch. 
Ook maakt u kennis met NatuurWijs en vindt u de weg naar meer 
dan 100 natuuropdrachten. Leuk voor de (klein)kinderen … of … 
………voor u zelf? 
 
Voor de puzzelaars is er een kruiswoordraadsel. De redactie wens 
u veel plezier met het oplossen. De oplossing volgt in maart. 
 
Tot slot: verdere informatie die de redactie ontving. 
Wist u al wat de betekenis is achter het logo van ‘de KBO’? En voor 
in deze koude tijd een recept voor een ouderwetse warme drank. 
 

de redactie       

http://www.kbogeldrop.nl/
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KBO Geldrop, 65 jaar 

 
  65 
 een getal met historische betekenis! 
 
 

In 1956, nu 65 jaar geleden, kwam het tot een definitieve regeling. 
De ‘Noodwet Ouderenvoorziening’ uit 1947, ontworpen door Willem 
Drees, werd in 1956 omgezet in een definitieve wet, de Algemene 
Ouderdomswet, AOW. Alle ouderen kregen vanaf hun 
vijfenzestigste (65e) verjaardag een basispensioen. De voorzitter 
van de Tweede Kamer feliciteerde regering en de Kamer 
 
‘met de totstandkoming van dit wetsontwerp, waardoor de 
ongelukkige combinatie “oud en arm” zal verdwijnen’. 
 
65 jaar! 
Op 7 februari 1956 werd de Geldropse afdeling van de ‘Rooms 
Katholieke Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden’ opgericht. 
Later is de naam veranderd in Katholieke Bond voor Ouderen. KBO 
Geldrop wordt op 7 januari 2021 dus 65 jaar! 
 
65 jaar! 
‘KBO Geldrop van nu’ wil gedurende het hele jaar 2021 in haar 
nieuwsbrieven aandacht besteden aan dit 65-jaring bestaan. In 
maart met een terugblik vanuit het ‘verleden tot nu’. 
 
En het bestuur nodigt haar leden uit om herinneringen te delen. 
Heeft u mooie verhalen, anekdotes, grapjes, wetenswaardig-
heden? Laat dit weten aan het bestuur en de redactie van de 
Nieuwsbrief. 
 
KBO Geldrop 65 jaar, verleden (ver)weven in het heden! 
 

 



6 
 

Bezoek ’s Hertogenbosch en omgeving, virtueel 

 
 
Thuisblijven en toch op bezoek 
in de regio  
’s Hertogenbosch 
 

 
 

 
 
Het comité van Open Monumentendag van ’s-Hertogenbosch, Sint-
Michielsgestel en Vught heeft dit jaar een bijzonder alternatief voor 
Open Monumentendag ontwikkeld. 
Via de virtuele weg wordt u meegenomen naar plekken waar 
bezoekers normaal nooit kunnen of mogen komen. 
 
Wilt u de toren van de Sint-Jan beklimmen en de spits bekijken, de 
geheimen van de gijzelaars in seminarie Beekvliet in 
Sint-Michielsgestel ontdekken of op zoek gaan naar de verborgen 
deur van Kasteel Maurick in Vught? 

 
Beklim zolders en duik in kelders die zelfs op een 
normale Monumentendag achter slot en grendel 
zitten. 
Ontdek het verborgen erfgoed van 
‘s-Hertogenbosch, Sint-Michielsgestel en Vught 
door middel van 360 graden opnames met 
bijzondere video’s met mooie verhalen en 
dronebeelden van de monumenten en 
de Linie 1629. 

Haal een monument bij u in huis! 

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/activiteiten/open-
monumentendag 
 

https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/activiteiten/open-monumentendag
https://www.erfgoedshertogenbosch.nl/activiteiten/open-monumentendag
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Natuurwijs, de natuur als klaslokaal 

 
Natuurwijs, de natuur als klaslokaal 
https://www.natuurwijs.nl/ 

 
Inleiding 

In 2005 heeft Prinses Irene het initiatief genomen om NatuurWijs te 
ontwikkelen. De doelstellingen van NatuurWijs zijn om kinderen: 
- zich over natuur laten verwonderen en zelf de verbondenheid 

tussen mens en natuur laten ervaren (‘hart’); 
- door zelf ontdekkend leren basiskennis over de natuur laten 

opdoen (‘hoofd’); 
- vaardigheden aanreiken gericht op het verblijven in de natuur, 

spelen in de natuur en zorgen voor de natuur (‘handen’). 
 

 
Wilt u iets leuks, creatiefs 
doen met kinderen? 
 
NatuurWijs heeft ruim 100 
natuur-opdrachten beschreven 
om zelf met kinderen naar buiten 
te gaan. Deze opdrachten kunt u 
gratis downloaden van de 
website. 
 
Bij elke opdracht staan 
wetenswaardigheden van de 
boswachter en een 
knutselopdracht. 
 

 
 
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten 
 
Overigens: niet alléén leuk voor kinderen. 

https://www.natuurwijs.nl/
https://www.natuurwijs.nl/natuuropdrachten
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Kruiswoordpuzzel januari 2021 
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Kruiswoordpuzzel januari 2021 

 

Breng letters uit de puzzel over naar de hokjes met het 
corresponderende nummer. 

 

Horizontaal 

1 katachtig roofdier 5 imitatie 10 sporthemd 11 gedeelte 

13 grote bijl 14 boerenbezit 16 boom 18 pausennaam 

19 muzieknoot 20 troubadour 23 overdreven 24 dierentuin in 

Amsterdam 26 fut 27 snedig 29 voorspoed 31 rustteken 

32 afslagplaats bij golf 34 eikenschors 36 moerasvogel 

37 grappenmaker 39 amfibie 40 boomvrucht 41 gravin van Holland 

42 kort geleden 43 Europeaan 44 loterijbriefje 46 woonboot 

48 huidverdikking 51 zoete lekkernij 53 moeder van Jezus 

55 plechtige gelofte 57 luchtsprong 59 plus 60 fiets met hulpmotor 

63 Eerste Kamer 64 muurholte 66 groet 67 Bijbelse priester 

68 een zeker iemand 69 nauw 71 vervallen woning 72 keukengerei 

73 kampeerwagen. 

 

Verticaal 

1 speciale speelkaart 2 indien 3 Japans bordspel 4 pl. in Duitsland 

6 werelddeel 7 a priori 8 slangvormige vis 9 Grieks eiland 

10 slagvaardig 12 claxon 14 zienswijze 15 loofboom 16 stuk grond 

17 drankadem 20 Chinees gerecht 21 scheepstouw 22 deel v.h. oor 

25 schouwburg 28 vernieler 30 schoenvorm 31 ontvangkamer 

33 pl. in Gelderland 35 opvulmiddel 36 incident 

38 deel v.e. korenhalm 42 uit naam van 43 groot hert 45 snack met 

ham en kaas 47 gefrituurde vleesrol 49 claim 50 

onverschrokkenheid 52 brandbaar mengsel 54 geestdrift 55 in hoge 

mate 

56 aanwijzend vnw. 58 mannenstem 61 woestijnbron 62 profeet 

65 vruchtennat 68 glorie 70 Frans lidwoord 71 knokploeg. 
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 

Het logo van de KBO heeft de volgende betekenis: 
 

Een oudere die met geheven armen 
een dak ondersteunt 
 
Het dak als symbool voor beschutting en 
bescherming 
 
Tegelijkertijd is het de oudere zelf, die het dak 
steunt door op te komen voor zijn belangen. 

 
https://www.kbo-heeze.nl/over-kbo-heeze/betekenis-logo/ 
 

 
 
  ‘Ons Gesprek’ 
  in gesprek over levensvragen 
 

Wilt u in gesprek?  
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. Daarna vragen zij de gespecialiseerde 
vrijwilligers van u terug te bellen. 
 
Hoe werk het? 
Wilt u contact met één van onze vrijwilligers? 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-heeze.nl/over-kbo-heeze/betekenis-logo/
https://www.kbo-brabant.nl/hulp-bij-levensvragen/
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Echte zopie 
Rond 1900 kreeg iedereen bij de koek & 
zopiestalletjes deze drank geserveerd, ook de 
kinderen. Ook nu kunt u er ouderwets lekker 
mee opwarmen. 
 

 
benodigdheden 
- 1 l bier   -   2 eieren 
- 2 plakjes citroen  -   125 gr donkerbruine basterd suiker 
- 1 pijpje kaneel  -   1 dl rum 
- 2 kruidnagels  
 
werkwijze 
1. Meng bier, citroen, kaneel en kruidnagels. 
2. Breng het mengsel aan de kook en laat het op laag vuur 

ongeveer twintig minuten trekken (niet koken!). 
3. Roer de eieren goed los met de basterdsuiker. 
4. Haal het bier van het vuur en meng met het eimengsel. 
5. Voeg tot slot de rum toe. 
 
Wel raadt Landleven voor moderne kinderen chocomelk aan. 
 
https://www.landleven.nl/inspiratie/lekker-eten/  

 
 
 
Bewegen in Coronatijd 
 

Jos Vermeulen, bewegings-deskundige van Ananz, heeft 
beleefvideo’s gemaakt in de buitenlucht zoals ‘Stoelgym 
Strabrechts ven en Kasteel Geldrop’. 
 
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.landleven.nl/inspiratie/lekker-eten/
https://www.youtube.com/channel/UC8E3qhG34iUe1JngsYMkdig/videos
https://www.youtube.com/channel/UC8E3qhG34iUe1JngsYMkdig/videos
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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

