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Voorwoord van de voorzitter 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

Voorzitter 

 

 

Beste KBO leden, 

 

Afgelopen 7 februari jl. heeft het bestuur intern en sober het feit 

herdacht dat KBO Geldrop al weer 65 jaar bestaat. Dat deze 

herdenking in coronatijd zonder enige extra franje is verlopen 

zal niemand verrassen. De doelstelling van KBO Geldrop uit het 

verleden wijkt nauwelijks af van de huidige missie en is 

daardoor nauw (ver)weven in het heden. Deze constatering 

heeft het bestuur op het idee gebracht een cadeau te bedenken 

voor onze leden dat hieraan sterk is gerelateerd.  

 

Het bestuur feliciteert uiteraard alle leden met het 65-jarig 

bestaan van onze seniorenvereniging en biedt u allen vandaag 

per ledenadres een door vrijwilligers van het Weverijmuseum 

Geldrop geweven handdoek aan. Dit cadeau zal bij u bezorgd 

worden in de brievenbus door uw trouwe wijkcontactpersoon.  

 

Hetzelfde cadeau inclusief een boeket bloemen is als eerste 

afgelopen week symbolisch door mij thuis aangeboden aan het 

lid dat op dit moment het langste (30 jaar) staat ingeschreven in 

ons ledenbestand. Het betreft de afgelopen week 98 jaar 

geworden mevrouw P. Emans – van de Hurk. Zij was zeer 

vereert met deze geste van het bestuur. Ook in het lokale 

weekblad Middenstandsbelangen van deze week wordt op 

initiatief van het bestuur hieraan aandacht besteed.  

 

Helaas is op 23 februari jl. tijdens de persconferentie van het 

kabinet de verlenging van de lockdown en de avondklok tot en 

met 15 maart a.s. afgekondigd met overigens een beperkte 



 

versoepeling. We hopen van ganser harte dat het vaccin de 

aanstaande lentemaanden de vruchten gaat afwerpen zodat we 

weer wat meer vrijheden in een normaler bestaan tegemoet 

kunnen zien. Op grond hiervan heeft het bestuur van KBO 

Geldrop moeten besluiten om alle activiteiten voorlopig ook tot 

deze datum op te schorten. Hierop vooruitlopend heeft het 

bestuur de vorige maand reeds besloten de Algemene 

Ledenvergadering van 8 april a.s. te verplaatsen naar 

7 oktober 2021. 

 

In deze uitgave van de Nieuwsbrief heeft de redactie zoals 

beloofd wederom aandacht besteed aan artikelen rond het 65-

jarig bestaan van de vereniging. Dit keer zal ik persoonlijk in 

gaan op het nabije verleden gevolgd door een beknopte 

beschrijving van de huidige situatie en tot slot u allen te 

attenderen op een zich aandienende jongere generatie ouderen  

welke zich beweegt in een  veranderende maatschappij. Hieraan 

is onlosmakelijk verbonden het ontwikkelen van een zienswijze 

welke zal moeten leiden tot het aantrekkelijker maken van onze 

seniorenvereniging voor deze nieuwe generatie ouderen. Hier 

ligt voor het bestuur derhalve een ware uitdaging! 

 

Ondanks de vele beperkingen in deze coronatijd wens ik u allen 

toch vermakelijke weken. 

 

Nieuwe leden 

 

 
 

dhr. L.E van de Schoor 

dhr. J.A.M.A. van Bijsterveld 

mevr. D.G. van Bijsterveld 

mevr. L.L. van Iperen-Hartono 

 

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. 



 

Activiteiten in april 2021 

 

Zwemmen, Samen uit eten en Leeskring 

I.v.m. de coronamaatregelen in het nog niet duidelijk of de 

vaste activiteiten in april 2021 door kunnen gaan. 

De meest actuele informatie daarover vindt u steeds op de 

website, www.kbogeldrop.nl. 

 

Van de redactie 

 

In deze Nieuwsbrief gaan we verder met de 65e verjaardag van 

KBO Geldrop met bijdragen van Hans Gruintjes, voorzitter KBO 

Geldrop, Jos van Bree, burgemeester van Gemeente Geldrop-

Mierlo en pastoor Sjef van der Maazen. 

En steeds komt hierbij ook het thema van dit 65-jarig bestaan 

aan de orde: verleden (ver)weven in het heden. 

 

Maar toen u deze Nieuwsbrief in handen kreeg heeft u misschien 

ook even gedacht: wat is dat nou! Een hééél ander uiterlijk! 

 

Begin 2021 heeft KBO Brabant haar logo aangepast en de 

afdelingen, waarvan KBO Geldrop er een van is, uitgenodigd 

haar voorbeeld te volgen. Het bestuur heeft gemeend dit te 

moeten doen en wel met ingang van deze maand. Daarom: 

 

Een nieuwe fase met een nieuwe ‘look’! 
 

 

 
 

Logo  
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. 
 

Veel leesplezier 

 

http://www.kbogeldrop.nl/


 

Hans Gruintjes, voorzitter KBO Geldrop 

 

  

65 jaar KBO in Geldrop (1956 - 2021) 

 

 

 

 

- Bij een vijfenzestigjarig bestaan is het vanzelfsprekend om 

terug te kijken in de tijd, 

- is het logisch even een pas op de plaats te maken over de 

situatie van vandaag, 

- en lijkt de tijd rijp om een gedachte te vormen over de 

nabije toekomst met het oog op het verder inhoudelijk 

richting geven van onze vereniging en wegen daarvoor te 

zoeken welke het draagvlak van KBO Geldrop in stand 

houden of zelfs liever vergroten.  

 

KBO Geldrop is van oudsher een gezelligheidsvereniging, 

waarvan je lid werd als je met de VUT of met pensioen ging. 

Hoewel altijd wel aanwezig, werd gaandeweg, naast het 

ontspannings- en ontmoetingsaspect, de belangenbehartiging 

van de leden een belangrijk thema.  

 

In de loop der jaren groeide KBO Geldrop tot een vereniging met 

ruim 1250 leden in 2016 en beschikt thans in 2021 over een 

ledenlijst van rond de 1150 personen. Door o.a. de vergrijzing, 

de corona-maanden en opvallend veel overlijdens is het ledental 

de laatste jaren sterk gedaald. Desondanks heeft KBO Geldrop 

zich de afgelopen jaren op de kaart gezet en een plek in onze 

samenleving verworven.  Het valt daarbij op dat in het verleden, 

als het zich aandiende, adequaat en vooruitstrevend werd 

geschakeld bij vlot op elkaar volgende maatschappelijke 

ontwikkelingen. Te denken valt hierbij enerzijds aan het 

optreden als intermediair richting de (gemeentelijke) overheid 

namens de ouderen en anderzijds middels participatie in de 

Ouderenraad (vroeger) en Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

(heden). Zo is de afgelopen jaren tevens veel aandacht gegeven 

richting onze senioren rond de invoering (2015) van de Wet 



 

Maatschappelijke Ondersteuning. Deze wetgeving (WMO) regelt 

hulp en ondersteuning voor burgers, zodat zij zo lang mogelijk 

thuis kunnen wonen en deel kunnen blijven nemen aan de 

maatschappij. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de WMO en geeft senioren gelegenheid het 

gemeentelijk beleid voor ouderen en gehandicapten mede te 

bepalen. Dit dient verder gestalte te krijgen in de gemeentelijke 

WMO-raad. 

 

Het huidige aanbod van de KBO op gebied van individuele 

belangenbehartiging is in het afgelopen decennium tot 

ontwikkeling gekomen. Deze dienstverlening behelst op dit 

moment de volgende onderdelen. Vrijwillige Ouderenadviseurs 

(VOA’s), Clientondersteuners CO’s, Hulpverleners bij 

Thuisadministratie (TA’s) en Hulpverleners bij 

belastingadministratie (HUBA’s). Het deelnemersveld dat van 

deze dienstverlening gebruik maakt is enthousiast over de 

geboden inzet en het resultaat en neemt nog steeds in aantal 

toe. 

 

De collectieve belangenbehartiging van KBO heeft betrekking op 

wonen, welzijn en zorg van alle senioren in Geldrop nu en in de 

toekomst. Nederland vergrijst in rap tempo. Door veranderende 

fysieke en soms psychische gesteldheid van senioren neemt de 

vraag naar andersoortige woonruimte en intensieve zorg toe. 

Geschikte woonruimte is echter schaars en de zorg staat onder 

druk, waardoor in de nabije toekomst de zelfredzaamheid van 

senioren in gevaar dreigt te komen. Er dienen dus stappen te 

worden gezet om een dreigend maatschappelijk probleem te 

voorkomen. KBO wil ertoe bijdragen om als belangenorganisatie 

voor senioren een invloedrijke en serieuze gesprekspartner te 

zijn voor alle betrokken partners met betrekking tot wonen, 

welzijn en zorg. In de overkoepelende Stichting 

Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo (SBGM) heeft KBO dit 

onderwerp vorig jaar nog schriftelijk onder de aandacht 

gebracht. Wij streven ernaar dat deze problematiek in 

samenwerking met alle betrokken partijen binnen SBG-M wordt 

opgepakt. Wat dit onderwerp betreft houden wij de vinger aan 

de pols. 

 



 

Als we even een pas op de plaats maken en de actuele stand 

van zaken binnen KBO Geldrop onder de loep nemen dan 

constateer ik dat we vandaag de dag hoog hebben gescoord met 

onze georganiseerde dagtochten, onze goed bezochte 

traditionele Sinterklaas- en Kerstmiddagen en diverse door ons 

verzorgde themabijeenkomsten. Door de corona-

omstandigheden van afgelopen jaar hebben wij hieraan helaas 

geen vervolg kunnen geven hetgeen door onze leden uiteraard 

als een gemis wordt ervaren. Deze ontspannings- en 

ontmoetingsactiviteiten hopen wij weer snel vlot te kunnen 

trekken zodra dit weer tot de mogelijkheden behoort. 

 

Onze leden kunnen hun ontspanning of ontmoeting vinden of 

hun informatie of ondersteuning verkrijgen dankzij de inzet van 

een ruime groep vrijwilligers die onze seniorenvereniging rijk is. 

De inzet, het enthousiasme en de bereidwilligheid van de 

vrijwilliger is groot en zal de komende jaren verder van groot 

belang zijn om te werken aan een opwaardering van de kwaliteit 

van de verenigingsactiviteiten. 

 

Hiermee ben ik gekomen aan het punt om een gedachte te 

vormen over de nabije toekomst van de vereniging welke 

uiteindelijk zal moeten leiden tot verruiming van het draagvlak 

van KBO Geldrop binnen onze gemeente voor de jongere senior. 

 

De maatschappij verandert ingrijpend en de behoeften van 

senioren veranderen mee. De senioren van nu hebben een 

andere levensstijl ontwikkeld en stellen andere eisen dan in het 

verleden. De behoeften van jongere senioren zijn anders dan 

van oudere senioren. Om nu voor senioren in alle 

leeftijdsgroepen aantrekkelijk te blijven zou KBO Geldrop 

uitgedaagd moeten worden om een gedifferentieerd aanbod van 

activiteiten te realiseren dat aansluit op de behoeften van jong 

en oud. 

Dit betekent dat niet vanuit één, maar vanuit een mix aan 

doelgroepen gedacht moet worden, waarbij in feite twee 

karakteristieke groepen onderscheiden kunnen worden. Voor dit 

onderscheid is niet zozeer de leeftijd bepalend, maar een geheel 

aan behoeften, verwachtingen en gewoonten die samengevat 

kunnen worden met het begrip leefstijlen. 



 

‘Leefstijl 1’ is een nieuwe doelgroep die andere eisen stelt dan 

de traditionele leden. Het zijn de 50-plussers: ondernemend, 

actief, nieuwsgierig en avontuurlijk. In deze groep bestaat de 

behoefte om op te trekken met anderen, expertise te delen c.q. 

over te dragen of in een netwerkstructuur initiatieven op te 

zetten, de handen uit de mouw te steken. Wij zullen als KBO 

Geldrop in de toekomst een beroep moeten doen op deze groep 

om taken op zich te nemen en activiteiten mede te organiseren 

voor de senioren uit leefstijl 2. 

 

‘Leefstijl 2’ bestaat uit senioren die behoefte hebben aan sociale 

ontmoeting en op latere leeftijd ondersteuning met zorg. Deze 

groep wil graag zinvol bezig zijn in relatie tot anderen. Senioren 

uit deze groep hechten aan regelmaat en hebben vaak moeite 

met veranderingen. 

 

KBO Geldrop dient m.i. derhalve op korte termijn een weg te 

bewandelen welke de komende jaargang voorziet in de 

aanbieding van vernieuwde activiteiten, welke personen uit 

leefstijl 1 aanspreken om lid te worden van onze vereniging en 

daarmee tegelijk draagvlak te creëren binnen de lokale groep 

jongere senioren. 

 

Voornoemde constatering heeft mijns inziens hoge prioriteit en 

dient door het bestuur spoedig ter hand te worden genomen ter 

voorkoming van het verder uitblijven van inschrijvingen van 

nieuwe leden voor onze vereniging. Toetreding van veel jongere 

senioren in de komende 5 jaar zal het bestaansrecht van KBO 

Geldrop alleen dan verder gestalte kunnen geven. Dat voor het 

bestuur hiervoor een ware uitdaging in het verschiet ligt, staat 

buiten kijf! 

 

 

 

 

Hans Gruintjes 

voorzitter KBO Geldrop 

 

 

 

 



 

Pastoor Sjef van der Maazen 

 

 

 

KBO-Geldrop:  

65 jaar levensdraden van 

verbondenheid 

 

 

Onder het motto ‘Verleden (ver)weven in 

het heden’ mag de KBO-Geldrop haar 65-

jarig jubileum vieren. Het beeld van het 

weven roept herinneringen op aan het 

weverijverleden van Geldrop.  

 

Maar het doet ons ook denken aan het verweven zijn van de 

KBO met onze Geldropse samenleving en aan de verbondenheid 

die bestuur en leden beleven. De vele activiteiten, die de KBO in 

de afgelopen 65 jaar en tot op de dag van vandaag heeft 

ontwikkeld, zijn daarvan de onmiskenbare uitdrukking. 

Persoonlijk vind ik het altijd weer fijn om bij de activiteiten van 

de KBO aanwezig te mogen zijn. In de hartelijke en gezellige 

sfeer tijdens activiteiten en bijeenkomsten ervaar ik die 

positieve onderlinge verwevenheid en verbondenheid waaraan 

zowel bestuur als leden door inzet en toewijding aan bijdragen. 

 

Als het gaat om verwevenheid van verleden en heden, hoort 

daar voor KBO Geldrop ook bij draad van verbondenheid met 

ons geloof. Sinds de tijd dat pastoor-deken Mackelenberg in 

1956 samen met anderen de ‘Rooms Katholieke Bond voor 

Bejaarden en Gepensioneerden’ oprichtte, hebben leden van de 

KBO grote veranderingen meegemaakt op het gebied van geloof, 

kerk en samenleving. Soms kunnen die veranderingen mensen 

in verwarring brengen. 

 

Ondanks al die veranderingen en ondanks het feit dat de schat 

van het geloof nu op meer aan het heden aangepaste manier 

gepresenteerd wordt, is de kern van de geloofsdraad hetzelfde 

gebleven: dat in het verlossingswerk van Jezus zijn hemelse 

Vader ons de levensdraad heeft aangereikt dat wij Gods 



 

beminde kinderen zijn. Deze diepe vreugde werkelijk te kunnen 

beleven, is voor ons allemaal een spirituele opgave. 

 

Van harte hoop ik samen met u, vanuit het verleden deze 

geestelijke weg naar de toekomst te gaan in de tijd die ons 

gegeven is. Dat deze geestelijke weg ons ook inde toekomst 

inspiratie, bemoediging en troost mag brengen. Zowel bestuur 

als leden wens ik van ganser harte proficiat met dit 65-jarig 

jubileum en een toekomst van hartelijke en hoopvolle 

verbondenheid. 

 

Pastoor Sjef van der Maazen 

 

 
 

 

 

De Brigidakerk werd 

tussen1889 en 

1891 gebouwd naar ontwerp 

van architect Carl Weber. 

Het is een forse neo-

romaanse kruiskerk (een 

kerk waarvan de 

plattegrond een kruisvorm 

heeft) met torens en een 

achtzijdige koepel. 

Die hoge koepel is strikt 

genomen een’ 

vieringstoren’, een toren 

midden op de kruising van 

de kerk. 

De torens aan de voorzijde 

zijn 71 meter hoog. 

De kerk heeft een rond 

gesloten koor, waar zich het 

hoofdaltaar bevindt, en 

dwarsbeuken. Naast de 

koepel zijn aan beide kanten 

twee traptorens 

aangebouwd 



 

Jos van Bree, burgemeester Geldrop-Mierlo 

 

 

 

 

Beste Leden en Bestuur van KBO 

Geldrop 

 

 

 

 

Op 7 februari 2021 heeft KBO Geldrop 

haar 65-jarige verjaardag gevierd!  

 

 

Allereerst wil ik u allen feliciteren met deze bijzondere mijlpaal! 

Want 65 jaar is een lange periode en wat is er veel gebeurd in 

die tijd. 

 

Een bijzondere wil ik er even uitlichten. In 1956, 65 Jaar 

geleden, werd in de AOW wet geregeld dat mensen vanaf hun 

65-jarige verjaardag een basispensioen gingen ontvangen. Deze 

wet is tot op de dag van vandaag bekend onder de noemer 

Algemene Ouderdomswet; AOW. Dankzij Vadertje Drees is de 

financiële positie van ouderen in Nederland er enorm op vooruit 

gegaan. De hoogte van de AOW voor een alleenstaande was in 

1957 857 gulden (€ 389) netto per jaar. Destijds kregen 

738.693 mensen dit ouderdomspensioen uitgekeerd. 

Tegenwoordig zijn dat ruim 3,3 miljoen mensen. In combinatie 

met de stijgende levensverwachting is de maatschappelijke 

discussie over de AOW dus nog steeds actueel. Een discussie 

waarbij u een belangrijke belangenbehartiger voor uw leden 

bent. Met maar liefst 1200 leden behoort u tot de grotere 

verenigingen die onze gemeente heeft. Het is van groot belang 

dat er veel aandacht is voor deze groeiende doelgroep boven de 

50 jaar waar u zich voor inzet. 

 

Ik ben erg blij met KBO Geldrop. Naast de individuele als de 

collectieve belangbehartiging voor senioren, arrangeren jullie 

met én voor elkaar gezelligheid, ontmoetingen en activiteiten 



 

om lekker fit te blijven. Maar ook het zorgen voor elkaar staat 

hoog in het vaandel bij KBO Geldrop. Praktische zaken 

aanbieden zoals vervoer, maaltijden, een lampje vervangen 

kunnen al voor een groot geluksgevoel zorgen. Ogenschijnlijk 

kleine dingen die het verschil kunnen maken. 

 

Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is “Wonen en Zorg” een 

actueel onderwerp waarin wij als gemeentelijke organisatie een 

rol hebben en nemen. Wij vinden het belangrijk dat er 

voldoende aandacht wordt besteed aan het welbevinden van de 

doelgroep senioren. Kijk bijvoorbeeld naar het initiatief 

“MijnHuisPast”. Op deze manier wordt het voor senioren 

mogelijk gemaakt zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven 

wonen. Dit is belangrijk omdat het fijn is in de vertrouwde 

omgeving te blijven waar meestal zoveel herinneringen zijn. Ook 

de afnemende zorg binnen wooncentra voor senioren is een feit. 

Daarom wordt het zelfstandig wonen gestimuleerd. Onder 

andere door maatwerk waarbij er soms met kleine aanpassingen 

al veel gemak wordt gecreëerd. Per woning wordt gekeken hoe 

deze veilig en comfortabel ingericht kan worden. Geldrop-Mierlo 

neemt deel aan dit project wat in het voorjaar van 2021 in De 

Akert van start gaat. 

 

Nog een ander waardevol project waar KBO Geldrop zich voor 

inzet is “Ons gesprek”. Vooral in deze periode van de 

Coronapandemie waarin eenzaamheid door de beperkte 

ontmoetingsmogelijkheden gemakkelijk de kop kan opsteken, is 

het belangrijk om je verhaal kwijt te kunnen. Leuke dingen doen 

en plezier maken met elkaar is heerlijk maar ook issues als ziek 

zijn, afscheid nemen van een geliefde en de daaruit 

voortkomende angsten en verdriet kunnen delen. Wij zijn meer 

dan ooit op onszelf aangewezen. Zeker als de sociale omgeving 

kleiner wordt naarmate je ouder wordt en meer verlies ervaart, 

is dit een zwaar gelag en zal het verwerkingsproces en 

levensvreugde niet tegoed doen. Dan kan een luisterend oor 

heel belangrijk zijn. 

 

Ik wil mijn grote waardering en vooral ook mijn trots uitspreken 

over de manier waarop KBO Geldrop oog heeft voor elkaar en 

mensen meeneemt om in contact te blijven met elkaar, elkaar te 



 

stimuleren en activeren. KBO Geldrop is een hele actieve 

vereniging! 

  

Ik sluit af met u een mooi jubileumjaar te wensen. U zult zich dit 

jaar heel anders hebben voorgesteld. Door de corona-

maatregelen zult u de feestelijkheden op een andere manier 

moeten inrichten. Op dit moment is het belangrijk vol te 

houden, gezond te blijven en elkaar in het oog te blijven 

houden.  

 

Jos van Bree 

burgemeester Geldrop-Mierlo 
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De eerste bewoners zijn Philip en Jan van Geldrop. 

Filips van Geldrop (Philip van Geldrop) heeft omstreeks 

1350 opdracht gegeven tot de bouw van een voorloper van 

het huidige kasteel Geldrop. Hij werd opgevolgd door Jan van 

Geldrop, een ridder die van 1371 tot 1395 heer was van 

Geldrop. 



 

Woordzoeker 

 

 

 
 

Veel plezier ! 
 

 

 



 

Woordzoeker, omschrijving 

 

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle 

richtingen in de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. 

Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen 

achter elkaar gelezen de oplossing. 

 

AFSTOPPEN 

ATOOM 

BARITON 

BESJE 

DUIKLESSEN 

EERSTEKLAS 

FLANK 

GEWAAD 

GIEREN 

GODEN 

HALSTER 

HANEKAM 

HANGMAP 

HAREM 

 

JARIG 

JEUKEN 

KAKEN 

KNOTTEN 

KRAAMFEEST 

MEELZAK 

MOTIE 

NAGELVAST 

OORARTS 

PERRON 

RONDOM 

SCENE 

SCHUIFMAAT 

SNEEUWEN 

 

STAAR 

TAALFOUT 

TIKKEN 

TOVERFLUIT 

TURNER 

ULAAN 

VADEM 

VEDEL 

VOGELNEST 

VUREN 

WAAIERPALM 

WEGENATLAS 

ZEVEN 

ZWEEFTREIN 

 

 
 

Oplossing van de kruiswoordpuzzel van de Nieuwsbrief van 

maart 2021: 

 

SNEEUWKETTING 
 



 

Mw. Emans – van de Hurk 

 

 
 

Mw. Emans – van de Hurk ontving het cadeau uit handen van de 

voorzitter Hans Gruintjes.  

 

 
 

KBO Geldrop 65 jaar met het thema: 

verleden (ver)weven in heden 
foto uit 1912 



 

Campagne Senioren en Veiligheid 

 

 Twee webinars tijdens 

 Campagne Senioren en 

 Veiligheid 

 

KBO-Brabant werkt samen met het Ministerie van Justitie en 

Veiligheid tijdens de campagne Senioren en Veiligheid. 

Misschien heeft u in september 2020 de filmpjes met acteur 

Kees Hulst of de webinars met Catharine Keyl gezien? Hierbij 

werd u gewaarschuwd voor babbeltrucs, meekijken bij pinnen, 

hulpvraagfraude en phishing. 

Ook de maand april zal weer volledig in het teken staan van 

senioren en veiligheid.  

Er worden twee webinars georganiseerd die door Catherine Keyl 

worden gepresenteerd. 

- Op donderdag 15 april om 10.30 uur over spoofing. Spoofing 

is oplichting waarbij de oplichter zich voordoet als uw bank 

en u op deze manier geld probeert af te nemen. 

- Op donderdag 22 april om 10.30 uur veilig internetten. U 

krijgt uitleg over het belang van het gebruik van 

wachtwoorden, het maken van updates, het gebruik van een 

virusscanner en het maken van back-ups. Het is belangrijk 

dat u altijd eerst checkt voordat u ergens op klikt! 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze 

webinars via de website ‘maakhetzeniettemakkelijk.nl’. 

Als u niet in de gelegenheid bent om het webinar op dit tijdstip 

te volgen dan kunt altijd op een later moment de webinars 

terugkijken. 

 

Ook in de ONS van KBO Brabant van april vindt u meer 

informatie, evenals een artikel waarin een rechercheur wordt 

geïnterviewd over dit thema. 

 



 

ONS Zomerfair in Brabant 

 

 Creatief? Laat uw werk zien 

 op de Ons Zomerfair in 

 Brabant! 

 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in! In de hoop dat 

we het coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil 

KBO-Brabant een Ons Zomerfair organiseren aan het einde van 

de zomer. 

Er zijn verrassend veel ambachtelijke talenten in onze 

Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we er een echt feestje 

van maken: op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek, 

gezelligheid, veel standhouders én bezoekers, ergens centraal in 

Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en 

wellicht verkopen? Meld u dan aan voor een kraampje via de 

website: www.kbo-brabant.nl/zomerfair/ 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt 

aanmelden, bel dan naar Jacquelien Cuppers (073) 644 40 66. 

Bij voldoende deelname en 

natúúrlijk als het veilig kan, 

organiseert KBO-Brabant 

een inspirerende Ons 

Zomerfair. 

U verplicht zich nog tot 

niets, er wordt overleg 

gepleegd met allen die zich 

hebben aangemeld  

Doe mee! 

 

 

http://www.kbo-brabant.nl/zomerfair/


 

Verdere informatie die wij ontvingen (lang geleden) 

 

 

Brief dd. 8 april 1977 aan Zijne Excellentie den Minister van 

Sociale Zaken Dr. W. Drees van de Algemene Bond van Ouden 

van Dagen (een van de voorgangers van de huidige ANBO).  

 

 
 
De bond verzoekt de heer Drees beleeft de benoeming te willen 

aanvaarden van: 

 

‘’Vader der Ouden van Dagen’’ 
 

 

 



 

Sponsors  

 

 

 

KBO Geldrop 

bedankt haar sponsoren voor hun  bijdrage: 
 

 

• Auto en bandenservice Th. Slaats 

• CDA 

• DCG, Democratische Groepering Geldrop 

• Frank Gruintjes makelaars 

• Hoveniersbedrijf ‘het Paradijs’ 

• Paramedisch centrum ‘De Kleine Dommel’ 

• Restaurant SMAEK 

• Uitvaartverzorging Hans Raaijmakers 

• van der Stappen uitvaartverzorging 

• Vrijwilligerszorg thuis 

 

 

Colofon 

 
 

Bestuur 

Hans Gruintjes, voorzitter 040 285 03 79 

Mieke van Meijl - de Grijs, secretaris 040 285 28 53 

Leo Martens, penningmeester  040 285 44 32 

e-mail bestuur bestuur@kbogeldrop.nl 

 

Contactpersonen commissies en (werk)groepen 

activiteitencommissie, wijkcontactpersonen 
Maria Vorstenbosch – de Laat 

 
06 41 57 38 89 

commissie Educatie en Ontmoeting 

Ria de Vries 

 

040 285 51 91 

clientondersteuning en ouderenadviseur 
Henriëtte Meeuwis 

 
06 139 463 83 

 

Afgevaardigde bestuur Seniorenbelangen Geldrop-Mierlo 

Jan Joosten afgevaardigde namens KBO Geldrop 

 

 



 

 


