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Seniorenvereniging KBO Bergeijk 

Nieuwsbrief december 2020 
 
Aan- of afmelden tel. 06-53304125 of per e-mail: kbo.bergeijk@gmail.com  
Correspondentieadres: Molenakkers 19f 5571 LB  Bergeijk  
Bankrek.:NL58 RABO 010 63 13 630 

Beste KBO-leden,  

Wanneer u deze Nieuwsbrief en de Ons ontvangt, staan we kort voor het begin van de 

laatste maand van het jaar.  

De maand december, die bij veel mensen de gezelligste is vanwege de vele feestdagen 

die vooral binnen de familie gevierd worden en waar we ons ieder jaar op verheugen. 

Helaas heeft het coronavirus hier een stokje voor gestoken. 

Dit geldt natuurlijk ook voor onze KBO en onze leden.  

Geen activiteiten en dus ook geen gezellige kerstviering.  

Geen optreden, geen stuk vlaai, geen koffie, maar vooral geen kroketten, broodjes en 

krentensnee. En omdat deze situatie al vanaf maart speelt, heeft het bestuur gemeend iets 

extra’s te moeten doen om zo een hart onder de riem te steken. Daarom is besloten alle 

leden te verrassen met een cadeaubon van Hart van Bergeijk. Die zal in de week van 7 

december gebracht worden. 

Met die bon kan ieder zelf iets kopen en weten we ons toch met elkaar verbonden. Op 

deze manier hebben ook de Bergeijkse winkeliers er baat bij. Ook voor hen is ieder 

extraatje welkom. Op de website van Hart van Bergeijk zijn alle deelnemers van deze 

cadeaubon-actie terug te vinden.  

https://hartvanbergeijk.nl/info/243-deelnemers-cadeaubon-bergeijk 

Tegelijk willen wij u allen, ondanks de beperkingen, een fijne Sinterklaas en Kerstmis 

toewensen.  

Onze dank gaat uit naar de bezorgers, die deze bon zullen afgeven. 

 

Namens het bestuur, 

Wim Burgmans, voorzitter 

 

Inmiddels is de Kattendans weer beperkt open: er kan weer een biljartbal gestoten 

worden, de gym en fysio mind zijn weer van start gegaan. Ook hebben we weer een film 

ingepland. Het bestuur kan er weer als vertrouwd vergaderen. 

Nieuwe leden 

Dhr. Peter van Ginkel   Kl. Broekstraat 66a 
Dhr. Chris Rijkers    Burg. Magneestraat 28f 
Mw. Dien Rijkers-Cuijpers   Burg. Magneestraat 28f 
Dhr. Barend de Graaf   Hagelkruis 60 
Mw. Marionne Verhees   Hagelkruis 60 

Overleden leden 

Mw. Lineke Klomp    Hof 50   19-10-2020 71 jaar  
Dhr. Noud Jansen    Brouwershof 8  16-11-2020 90 jaar 
 
 

 KBO afd. Bergeijk wenst alle familieleden veel sterkte toe bij de verwerking van dit verlies. 
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Vol verwachting 

Beste leden van het KBO in groot Bergeijk, 
 
December is, normaal gesproken, altijd een vrolijke maand vol verwachting. Vol 
verwachting klopt ons hart wat die goede Sint allemaal gaat brengen en daarna 
verwachten wij de geboorte van het kindeke Jezus met kerst. Die verwachting is er 
natuurlijk ook dit jaar al vindt het allemaal wel plaats onder bijzondere omstandigheden.  
 
In deze maand presenteert uw bestuur, net als vorig jaar, het programma voor het komend 
jaar. Het is geweldig om te lezen wat er allemaal wordt georganiseerd. Laten we hopen 
dat het allemaal door kan gaan want het programma biedt ons hoop en perspectief. 
Complimenten daarvoor. Wat zijn we eraan toe om elkaar weer te ontmoeten!  
 
Gelukkig gloort er licht aan de horizon. Er kan hopelijk in de eerste maanden van het 
nieuwe jaar worden begonnen met vaccineren.  
 
Van harte wens ik u allen gezondheid toe, zowel van het lichaam als van geest. Laten we 
elkaar deze maand extra steunen door ons te richten op wat wel kan.  
Met u kijk ik vol verwachting uit naar “normalere” tijden! 
 
Een hartelijke groet van uw burgemeester, 
 
Arinda Callewaert  
 
 
Hier een gedicht geschreven door Piet Boudewijns, (waarvoor hartelijk dank). 
 

Beste KBO leden, 
Als je met pensioen gaat ben je op een leeftijd van loslaten. 
In deze periode van leven moet je nogal eens hier of daar over praten. 
Vraag je niet te gauw af of je het een en ander wel goed hebt gedaan. 
Of hebben we elkaar in dit leven wel eens verkeerd begrepen of verstaan. 
De kinderen verlaten de ouderlijke woning om iets moois op te gaan bouwen. 
Gun ze deze toekomst als een beloning en geef ze veel vertrouwen. 
Als de kinderen zijn vertrokken zul je elkaar terug moeten vinden als man en vrouw. 
Het wordt weer aanpassen, weer met elkaar omgaan in liefde en trouw. 
Het leren loslaten is begonnen er komt verandering in het leven. 
Maar loslaten betekent ook elkaar een toekomst geven en samen mooi beleven. 
De kinderen zie je groeien en presteren en we vergelijken het met ons begin. 
Alles is wel aan het veranderen maar ook hun leven beleven ze met veel zin. 
Er komen, zoals overal, goede en slechte tijden, ze zijn ook nu niet te vermijden. 
Neem 2020 het Corona jaar, werkelijk onbegrijpelijk en voor velen erg zwaar. 
Ook nu was het een jaar van loslaten, elkaar missen en weinig ontmoeten. 
Je fietst over de rustige straten, er valt weinig te praten, alleen maar te groeten. 
Zo komt dit snel voorbijgaande jaar ook wel weer aan z`n einde, wat een tijd. 
We hopen dat zo`n jaar, als dit Corona jaar, in 2021, wel weer heel snel slijt. 
Laat het Kerstlicht, voor iedereen ook in 2021 weer eens volop schijnen. 
Zodat we weer vlot verder kunnen en alle aanwezige zorgen snel verdwijnen. 
  
Het bestuur wenst jullie hele fijne Kerstdagen en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 
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Verzoek van KBO-Brabant om informatie aan onze leden inzake 

rechtszaak pensioenen  

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant (125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud 

(1.000 donerende sympathisanten) een bodemprocedure tegen de Nederlandse Staat 

aangespannen over de Pensioenwet die naar onze mening strijdig is met de Europese 

pensioenrichtlijn IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opgelopen door reguliere 

wachttijden bij de rechtbank en verlenging daarvan als gevolg van corona, maar op 27 

november a.s. vindt eindelijk de eerste zitting plaats in Den Haag.  

Voor nadere informatie over deze procedure verwijzen wij u naar de informatie op onze 

website https://www.kbo-brabant.nl/donatie-pensioenprocedure/  

  

Met het oog op de rechtszaak zouden we graag willen weten of, en zo ja hoeveel leden 

van onze seniorenvereniging KBO-Brabant pensioen opbouwen of een pensioenuitkering 

ontvangen van een van de volgende fondsen: 

• SBZ Pensioenfonds (zorgverzekeraars) 

• Pensioenfonds Detailhandel 

• Pensioenfonds Metaal en Techniek 

• Pensioenfonds van de Metalelektro 

• Algemeen Pensioenfonds Centraal Beheer 

• Pensioenfonds PNO Media 

  

Indien u lid bent van de KBO (en dus ook van KBO-Brabant) én deelnemer bent van een 

of meer van de bovengenoemde fondsen, zou u zich dan bij KBO-Brabant willen melden 

per e-mail (info@kbo-brabant.nl o.v.v. ‘pensioen’) of telefonisch (073 – 644 40 66). We 

gebruiken de gegevens uitsluitend om ons belang als eisers verder te kunnen staven, 

mocht dat onverhoopt nodig blijken. Graag vóór 26 november! 

  

Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn.   

  

Met vriendelijke groet, KBO-Brabant 

 
 

Bewaarbijlage zingeving bij decembernummer Ons 

 

In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere special over zingeving.  

December is bij uitstek de maand om terug te blikken (zeker dit jaar) en vooral ook om 

vooruit te kijken. Zingeving staat dan ook volop in de aandacht: aandacht voor zingeving 

blijkt namelijk bij te dragen aan gezond ouder worden en aan welbevinden. Zingeving gaat 

allang niet meer (alleen) over geloof of over de laatste levensfase. En doordat we met zijn 

allen langer thuis wonen, is er ook meer behoefte aan zingeving in de thuissituatie. 

Daarom heeft KBO-Brabant vrijwilligers opgeleid die met senioren (thuis) in gesprek gaan 

over levensvragen. Want een goed gesprek kan veel teweeg brengen. 

Hoe dit allemaal precies zit, leest u in de bewaarbijlage die u deze maand bij 

ledenmagazine Ons aantreft. Lees ‘m aandachtig door en bewaar ‘m goed, want onze 

vrijwilligers staan voor u klaar om met u in gesprek te gaan!  

https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.kbo-brabant.nl%2Fdonatie-pensioenprocedure%2F&data=04%7C01%7C%7Cc5f9744fb9ec420388ff08d88b0e6d4e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637412241376402627%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=VxUQy55vdJM99pFgDVUy%2BJvs9h65HCAF%2FDjjbS1XIjg%3D&reserved=0
mailto:info@kbo-brabant.nl
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Hierbij een klein verslag van de financiële resultaten over 2019. 

1. De contributie is ongeveer gelijk gebleven. 

2. De subsidie is wat minder geworden omdat we van de gemeente geen subsidie 

meer ontvangen voor de huur van de ruimte in de Kattendans en via KBO-Brabant 

aan een subsidieregeling mee hebben kunnen doen. Dit leverde € 1250.00 op. 

3. In 2019 hebben we meer reizen ondernomen dan in welk jaar ook. Een bezoek aan 

Yakult was er een van en waar we 2 bussen vol hadden. Ook voor het bezoek aan 

de 2e kamer hadden het maximale aantal personen zich opgegeven. 

4. Opbrengst van de diverse activiteiten is ook hoger geworden doordat er meer 

activiteiten hebben plaatsgevonden. 

5. Verder hebben we van de Rabo club support actie vorig jaar € 662.95 ontvangen. 

Hoe meer mensen hun stem uitbrengen hoe meer wij ontvangen. 

De afdracht contributie aan KBO Brabant is ook vrijwel gelijk gebleven. 

Bij de reizen heeft het bezoek aan de 2e kamer ons wel een beetje gekost maar dat bleef 

binnen de perken. 

De huisvestingskosten zijn aanzienlijk gedaald omdat de gemeente hierin voor een groot 

deel tegemoet is gekomen en waardoor dus dat deel van de subsidie ook is komen te 

vervallen. 

Als er vragen zijn dan kunnen die te allen tijde aan M. Kolen (tel. 06-53304125) gesteld 

worden. Ook is het altijd mogelijk om bij haar de boeken in te zien.  

 

Van administratiekantoor Hoeks hebben wij de goedkeuring omtrent de administratie 

ontvangen evenals van de kascontrolecommissie. Zij hebben hiermee ook décharge 

verleend. 

 

 

Film op 22 december  
 

Op 22 december a.s. hebben wij nog een filmmiddag gepland om 13.30 uur. 

Er is gekozen voor de film “White Christmas” met Bing Cosby. U kunt zich hiervoor 

aanmelden d.m.v. bijgaande strook (vooraf aanmelden is wel verplicht). 

Kosten € 3.00 
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Aan de nieuwsbrief is een strookje gekoppeld met daarop de aanmelding voor 

kienen. Dit moet een aanmeldingsstrook voor Film zijn.  

 

AANMELDINGSSTROOK  

 

Activiteit : Film op dinsdag 22 december 

 

Datum activiteit: 22 december 2020 

 

Graag inleveren voor: 15 december 2020 bij Maria Kolen Molenakkers 19f 5571 LB  

Bergeijk. 

 

Naam (en) : _____________________________________________________ 

 

Adres  : _____________________________________________________ 

 

Telefoon : _____________________ 

 

E-mailadres : _____________________ 

 

Geeft zich met ______ personen op voor de bovenvermelde activiteit 

 

Indien meerdere personen en adres is niet hetzelfde, dan graag ook adres van andere 

perso(o)n(en). 

 


