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Voorwoord van de voorzitter 

 
 

 
 
Hans Gruintjes 
Voorzitter 
 
 
Beste KBO leden, 
 
 
 
 
Helaas is op 2 februari jl. tijdens de persconferentie van het kabinet 
de verlenging van de lockdown en even later ook de avondklok tot 
en met 2 maart a.s. afgekondigd.  “Samen komen wij hier 
doorheen” luidde de boodschap van Koning W. Alexander. 
 
Op grond hiervan heeft het bestuur van KBO Geldrop moeten 
besluiten om alle activiteiten voorlopig ook tot deze datum op te 
schorten. Als wij de voorspellingen over de besmettingen moeten 
geloven zal ons naar verwacht de komende maanden niet veel 
goeds te wachten staan. Hierop vooruitlopend heeft het bestuur nu 
reeds besloten om de geplande Algemene Ledenvergadering van 8 
april a.s. door te schuiven naar het najaar (oktober 2021). 
Afgelopen jaar (2020) is deze vergadering ook zo in het najaar naar 
tevredenheid uitgevoerd. 
 
In deze uitgave van de Nieuwsbrief heeft de redactie zoals beloofd 
een artikel geplaatst rond het 65-jarig bestaan van de vereniging. 
Dit keer gaat het over de oprichtingshistorie van onze 
seniorenvereniging en wordt er gekeken op welke wijze dit verleden 
verweven zit in het heden van de 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 in het 
najaar ter vaststelling aan de leden zal worden aangeboden.  
 
Tot slot kan ik u berichten dat de belasting invulhulpen in de 
komende maanden weer op pad zullen gaan om de bij hen 
bekende adressen wederom te bedienen met de aangifte 
Inkomsten Belasting over afgelopen jaar.  
 
Ondanks de vele beperkingen in deze coronatijd wens ik u allen 
toch vermakelijke weken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden 

 

 
 
 

mevr. B. Steijvers 
 
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 maart 2021 

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

Van de redactie 

 
Tja, coronatijd. 
De activiteitencommissie en de commissie Educatie en Ontmoeting 
staan te popelen om aan de slag te gaan om fijne reizen en mooie 
lezingen aan te kondigen in de Nieuwsbrief. Maar dat lukt nog even 
niet. De redactie werkt wel door en onze ‘heldhaftige’ 
wijkcontactpersonen zorgen er iedere maand weer voor dat u de 
Nieuwsbrief, samen met de ONS van KBO Brabant, ontvangt. 
 
Als u dit leest is KBO Geldrop jarig geweest en 65! geworden. In de 
Nieuwsbrief van februari is al aangekondigd dat we daar gedurende 
dit hele jaar aandacht aan besteden in de Nieuwsbrieven. In dit 
maart nummer gaan we terug naar het verleden, de start van onze 
vereniging. Maar kijken we ook hoe dit verleden verweven is in het 
heden. 
 
Voor de puzzelaars is er een woordzoeker. De redactie wens u veel 
plezier met het puzzelen. De oplossing volgt in april. 
 
Tot slot in verdere informatie die de redactie ontving: in stijl, een 
versje uit het verleden (en waar u dit kunt vinden). 

de redactie       veel 

leesplezier 

http://www.kbogeldrop.nl/
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Verdere informatie die wij ontvingen 

 
Versjes van vroeger 
 

In de Winkel van Sinkel 
is alles te koop. 

Daar kan men krijgen: 
mandjes met vijgen, 

doosje pommade, 
flesjes orgeade, 

hoeden en petten 
en damescorsetten, 
drop om te snoepen 

en pillen om te poepen... 

 
Dit versje en nog veel meer is te vinden op: 
https://seniorplaza.nl/ klik op ‘open menu’ → 
dan je keuze op versjes (of iets anders). 

 
 

 

De Luisterlijn: dag en nacht een luisterend oor 

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor 
mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per 
mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. 

https://www.deluisterlijn.nl/ 
 

https://seniorplaza.nl/
https://www.deluisterlijn.nl/
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MijnHuisPast, woonadviseurs gevraagd 

 
 
WOONADVISEURS MijnHuisPast 
 

MijnHuisPast geeft voorlichting en advies aan senioren over wat zij 
kunnen doen om zo lang mogelijk comfortabel en veilig in hun 
woning te blijven wonen.  
In Geldrop-Mierlo wordt het project uitgevoerd door Senioren 
Belangen Geldrop-Mierlo en ondersteund door de Gemeente, 
Rabobanken en diverse andere organisaties. 
 
Via de website www.mijnhuispast.nl/geldrop-mierlo geven wij 
uitvoerige informatie om dit thuis blijven wonen mogelijk te maken. 
Daarnaast komen we bij senioren thuis om een ‘Wooncheck’ uit te 
voeren. Een woonadviseur loopt met de bewoner door zijn/haar 
woning om advies te geven. Hij kijkt samen met de bewoners waar 
zich eventuele obstakels in en om het huis bevinden en wat zij 
kunnen doen om deze aan te pakken. 
 
Voor Geldrop-Mierlo zijn we hiervoor op zoek naar enthousiaste 
Woonadviseurs. 
 
Je krijgt een uitgebreide instructie en werkt in het begin samen met 
een van onze ervaren Woonadviseurs. 
- Wil je er samen met ons voor zorgen dat ouderen in Geldrop-

Mierlo zo lang mogelijk prettig in hun vertrouwde woning 
kunnen blijven wonen?  

- Werk je graag samen en ben je sociaalvaardig? 
- Kun je werken met een laptop? 
- Heb je affiniteit met praktisch wonen (bouwkundig inzicht is niet 

noodzakelijk)? 
- Vind je het leuk om bewoners thuis te bezoeken en te 

adviseren? 
Zo ja, dan maken we graag een afspraak om kennis te maken, 
stuur een mail met je gegevens en telefoonnummer naar 
geldrop-mierlo@mijnhuispast.nl 

http://www.mijnhuispast.nl/geldrop-mierlo
mailto:geldrop-mierlo@mijnhuispast.nl
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65 jaar KBO Geldrop, verleden (ver)weven in het heden 

 
 
  Verleden (ver)weven in het heden 
 
 

65 jaar ! 
Op 7 februari 1956 werd in de fabrikantenwoning Villa Nova (nu 
Nieuwedijk 46) op initiatief van de Diocesane Bond, de ‘Katholieke 
Arbeider Beweging’ (KAB) en pastoor-deken Mackelenberg de 
Geldropse afdeling van de ‘Rooms Katholieke Bond voor Bejaarden 
en Gepensioneerden’ opgericht. Er sloten zich meteen 132 leden 
aan. 
 
In het begin beperkten de activiteiten zich tot drie contact-
bijeenkomsten per week. Eénmaal per jaar gingen de leden in 
autobussen een gezellig dagreisje maken. Dat was toen voor de 
Geldrops bejaarden een feestelijke gebeurtenis. Kenmerkend voor 
het medeleven van de hele Geldrops gemeenschap was de 
ontvangst aan de grens van het dorp bij terugkeer van het 
reisgezelschap. De bejaarden werden door het Geldropse 
muziekkorps opgewacht en onder feestelijk vertoon naar zaal 
Adelaars op de Heuvel gebracht. 
 

Zoals iedere zich respecterende vereniging 
in die tijd wilde ook de voorganger van KBO 
Geldrop een vaandel hebben. Hiervoor werd 
door de leden geld ingezameld onder 
andere door het sparen van de 
zogenaamde ‘Persil-emmertjes’, een soort 
spaarpunten die aangewend konden 
worden om de verenigingskas te spekken. 
Na 4 jaar ijverig sparen (waarbij, volgens 
overlevering, zelfs op de vuilnisbelt naar 
zegeltjes werd gezocht) werd in 1960 door 
de Zusters van Liefde uit Aarle-Rixtel het 
vaandel vervaardigd. 
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Was in de beginjaren de focus vooral gericht op het bieden van 
ontspanning en gezelligheid aan bejaarden in de lange lege dagen 
na de pensionering, midden jaren zeventig begon dit te veranderen. 
Het aantal bijeenkomsten van drie werd uitgebreid. Dames 
begonnen bij elkaar te komen om te handwerken en er werd gestart 
met bejaardengymnastiek.  
 
Gaf in 1956 de invoering van de AOW een belangrijke impuls om 
de situatie van bejaarden te veranderen, midden in de jaren 
zeventig was dit de invoering van de VUT. Mensen verlieten eerder 
hun werksituatie, vaak al op 55-jarige leeftijd en de vraag naar 
ontspanning en gezelligheid veranderde. Men wilde ook 
‘educatieve’ cursussen en themabijeenkomsten, bijvoorbeeld over 
gezondheidsaspecten en erfrecht. 
En een kookcursus voor mannen bleek een succesformule! 
 
Door een toenemende betrokkenheid van de bejaarden zelf - ‘voor’ 
bejaarden groeide naar ‘van’ bejaarden - begon de maatschappij in 
de tachtiger jaren steeds meer te spreken over ‘ouderen’ in plaats 
van bejaarden als zij de generatie 65-plussers bedoelde. 
 

Rond 1985 werd de naam ‘Rooms Katholieke 
Bond voor Bejaarden en Gepensioneerden’ 
veranderd in ‘Katholieke Bond voor Ouderen’, 
het huidige KBO Geldrop. 
En het vaandel veranderde mee! 
 
Om ouderen volwaardig mee te laten tellen 
en te laten delen in het maatschappelijke 
leven moest hun stem ook meer gehoord 
worden in overleg met de landelijke en 
plaatselijke overheid. 

Samen met de andere ouderenverenigingen in Geldrop werd de 
‘Belangen Organisatie Ouderen Geldrop’, de BOOG, opgericht om 
namens de ouderen in overleg te gaan met de gemeente over 
bijvoorbeeld wonen, vervoer en zorg. En KBO Geldrop groeide in 
1996 uit tot een levendige bond met 1250 leden. 
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Zoals in de tachtiger jaren de term ’bejaard’ werd vervangen door 
‘oudere’ spreken we nu over ‘senioren’. Hiermee wordt niet alleen 
een grotere leeftijdsgroep bedoeld maar ook een andere.  
De senior van nu vraagt, naast ontspanning, ook om ‘educatieve’ 
middagen en lezingen. Zo organiseerde de commissie Educatie en 
Ontmoeting, naast bezoek aan musea, in 2019 een bezoek aan de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal in Den Haag en de lezing ‘de 
invloed van bewegen en muziek op de kwaliteit van leven’. 
 
Maar er zijn meer ‘wortels’ uit het verleden. Zo is de eerste busreis 
van het seizoen nog altijd een bedevaartreis. In 2019 een reis naar 
Kevelaer met een eucharistieviering in de biechtkapel door pastoor 
van der Maazen. 
De activiteitencommissie organiseert naast busreizen nog steeds 
de feestelijke kerstviering ter afsluiting van het verenigingsjaar. 
De wijkcontactpersonen zijn nog steeds de ‘oren en ogen’ van het 
bestuur naar de leden. 
De vertegenwoordiging van senioren naar de plaatselijke overheid 
gebeurt nog steeds in goed overleg met de andere senioren-
verenigingen in Geldrop. Nu door Seniorenbelangen Geldrop-
Mierlo, SBG-M. 
Het spekken van de verenigingskas gebeurt niet meer door het 
sparen van zegeltjes maar door het, digitaal per computer, 
stemmen tijdens de Rabo ClubSupport actie. 
 
En ….. de gezelligheid is gebleven! 
De gezelligheid binnen KBO Geldrop is gebleven én inhoudelijk met 
de tijd meegegaan. Dit geeft perspectief voor de toekomst! 
 
KBO Geldrop nu, een vereniging voor senioren!  
 

  
Verleden 
(ver)weven in het heden 
  
(‘maar met een nieuwe look’) 
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Woordzoeker 

 
 

 
 

Veel plezier ! 
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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. 
 

AASETER 

AGEREN 

ALBINO 

BEULEN 

BEWEGING 

BORDES 

CREATINE 

DAGVLINDER 

DELER 

DOKKEN 

DONATIE 

DOORKOMEN 

DRIEBANDEN 

EICEL 

 

GAREN 

GOKJE 

GRIET 

HIAAT 

HOGESCHOOL 

HORIG 

INBOETEN 

IRRITANT 

KOETSJE 

KORAN 

KRUISBOOG 

LEESWOEDE 

MELKDISTEL 

NABLOEI 

 

NOTIE 

ONTZAG 

ONZIN 

PANTYKOUS 

PARDON 

PASEN 

PERSEN 

PICOBELLO 

PIOEN 

REGAAL 

SANITAIR 

STORTBUIEN 

TOTAAL 

ZUINIGHEID 

 

 
 
Oplossing van de kruiswoordpuzzel van de Nieuwsbrief van 
februari 2021: 
 
 

nachtvorstje 
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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

