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Agenda 

14 dec 10.00 uur bestuursvergadering 

 

 

Attentie 

Wilt u even goed controleren of u alles in 

het pakketje gevonden heeft en niets ver-

geten bent. 
 

 

Geachte leden van KBO Ruwaard 

Hebt u net als ik het afgelopen jaar in een enigs-

zins eenzame en afgezonderde wereld beleeft, 

geen kinderen of kleinkinderen op bezoek, je 

buren over de heg of op afstand gesproken. Ook 

familie ontvangen was moeilijk en op bezoek 

gaan bij ouderen en bekenden in verpleeghuizen 

was niet mogelijk. Wat zullen de in die tehuizen 

wonende vaders en moeders, ooms en tantes het 

verschrikkelijk hebben gevonden, gelukkig is die 

situatie nu enigszins beter. Ook ons verenigings-

leven heeft daardoor een knauw gehad, geen 

leuke bijeenkomsten, geen kaarten, sjoelen of 

jeu de boules enzovoort. Eigenlijk zou je zeggen 

dat dit een verloren jaar is geweest, echter juist 

door het alleen zijn en niets kunnen doen zijn 

veel mensen  dingen gaan doen die ze eerder 

niet deden. Hoeveel echtparen en alleenstaanden 

zijn juist gaan wandelen of fietsen, je kwam ze 

overal rondom Oss tegen, ook nu het weer in 

deze tijd nog steeds uitnodigt om dit te doen. 

Maar ook hoor ik van veel mensen dat zij weer 

ouderwets spelletjes zijn gaan doen, rummikub, 

monopoly, kezen, mens erger je niet enz. en 

toen je nog met vier personen bij elkaar mocht 

zijn, kaarten.  Hieruit blijkt toch ook wel dat wij 

ons er niet onder laten krijgen, maar al zijn we 

dan ouder, we blijven ons weren tegen verveling 

en saaiheid maar ook met in ons achterhoofd hier 

komt een einde aan. Juist nu het tegen Kerstmis 

loopt wordt het gemis aan genegenheid groter en 

laten we hopen dat over enkele weken het beleid 

wat versoepelt en je bij de kinderen Kerstmis 

kunt vieren. Wat altijd gezellig en leuk was, maar 

dat ook dit jaar in het water valt is, de kerst-

brunch samen met 150 leden, gezellig aan tafel 

verhalen uitwisselen, met een kerstverhaal, Ons 

Genoegen met zang en de pastor die een stichte-

lijk woord sprak. Jammer, dit jaar zal dat  niet zo 

zijn en ook een oud jaar en nieuwjaar bijeen-

komst zal er niet zijn. Toch hoop ik dat u net als 

ik het nieuwe jaar met vertrouwen tegemoet ziet 

want deze pandemie zal toch ooit afgelopen zijn. 

Daarom wens ik u allen namens het bestuur van 

KBO Ruwaard zalige kerstdagen en een gelukkig 

en gezond 2021 en volgende jaren want we hou-

den vertrouwen in de toekomst. 

Eize Boonstra. 
 

 

Contributie 2021 

Toch nog even goed nieuws, in deze onzekere 

coronatijden: de contributie voor KBO Ruwaard 

blijft in 2021 gehandhaafd op € 30,00 per per-

soon.  

U kunt vanaf heden uw bijdrage overmaken op 

IBAN rekeningnummer NL48 RABO 0170 4355 63 

ten name van KBO Ruwaard. Denk eraan voor 1 

februari 2021 te betalen, anders zijn wij genood-

zaakt er vijf euro administratiekosten per per-

soon bij te tellen. 

Maakt u gebruik van automatische incasso dan 

hoeft u niets te doen. De contributie wordt dan 

eind januari van uw bankrekening afgeschreven.  

Bij hoge uitzondering is het mogelijk contant te 

betalen. Daarvoor kunt u op maandag 25 januari 

2021 vanaf twee uur ’s middags terecht in onze 

soos.  

Voorkom administratiekosten, betaal op tijd! 

Mede namens mijn opvolger Frans van Pinxteren, 

Tonn Broeksteeg, (oud)penningmeester KBO Ru-

waard tel. (0412) 640418 
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Bridgen 

De bridgeclub van KBO Ruwaard zoekt een lid dat 

leiding kan geven aan de donderdagmiddag 

bridgegroep. Met het overlijden van Hein Schal-

ken en het feit dat Wim van der Heijden gezien 

zijn beperkt gezichtsvermogen dit niet meer kan, 

zijn de twee, die de leiding hadden, weggevallen. 

De bridgeclub is dus naarstig op zoek naar ie-

mand die naast de leiding op donderdag, klaar-

zetten en indelen ook de uitslagen kan uitreke-

nen en doorsturen naar de bridgers.  

Wim zal in het begin assisteren en zal ook het 

rekenprogramma uitleggen. Indien u dit wilt gaan 

doen kunt u zich aanmelden bij Wim van der 

Heijden tel:  0412 636759 of per mail aan 

wg.vanderheijden@home.nl 

Bij voorbaat dank voor uw aanmelding, 

Eize Boonstra. 
 

 

Verzoek van KBO-Brabant om infor-

matie aan onze leden inzake  

rechtszaak pensioenen  

Zoals u wellicht weet, hebben KBO-Brabant 

(125.000 leden) en Stichting PensioenBehoud 

(1.000 donerende sympathisanten) een bodem-

procedure tegen de Nederlandse Staat aange-

spannen over de Pensioenwet die naar onze me-

ning strijdig is met de Europese pensioenrichtlijn 

IORP II. Onze zaak heeft forse vertraging opge-

lopen door reguliere wachttijden bij de rechtbank 

en verlenging daarvan als gevolg van corona, 

maar op 27 november a.s. vindt eindelijk de eer-

ste zitting plaats in Den Haag. Voor nadere in-

formatie 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 op-

bouwen 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 telefo-

nisch (073 – 644 40 66). We gebruiken de gege-

vens 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. 
 

 

Kerstgedachte 

We zullen de feestdagen van Kerst en Oud en 

Nieuw anders vieren dan voorheen. Bescheide-

ner, stiller, eenzamer. Voor veel ouderen is 

deze tijd heel moeilijk: eenzaamheid en verve-

ling. Gelukkig daagt er licht in deze donkere 

tunnel. Er komt naar verwachting een goed 

werkend vaccin beschikbaar. Zo eindigt het 

jaar toch hoopvol. Dit bijzonder jaar in ieder 

mensenleven en in de geschiedenis nadert zijn 

einde. Later zullen we de kleinkinderen vertel-

len van het vreemde jaar 2020. Over de moei-

lijkheden van toen, maar ook over de lessen 

die we geleerd hebben. Zo’n les is de saamho-

righeid en verbondenheid. We moeten voor en 

met elkaar ons gedrag aanpassen. We moeten 

elkaar het goede gunnen en niet alleen aan 

ons eigen ik denken. Zo’n les is ook dat het 

leven van iedere mens kostbaar is. Dat ieder 

mens de moeite waard is. Gezondheid gaat 

boven geld. Een andere belangrijke les is dat 

we dankbaar mogen zijn voor de mensen die in 

de zorgsector werkzaam zijn. Ook in dit donke-

re jaar 2020 zijn er lichtpunten te zien. Kerst-

mis is het feest dat het stralende licht van 

Gods goedheid het menselijk duister overwint. 

Er wordt een mensenkind geboren die wij Em-

manuel, God–met-ons noemen. Zoals God er 

voor ons was in 2020 zo zal Hij er ook zijn in 

2021.  

Graag wens ik u mooie feestdagen. 

Pastor Tom Buitendijk. 
 

 

Kroonjarigen in December 2020 

70 jaar: mevr. K. Kerkhof-Mastaiel 

 

80 jaar: dhr. F.H.A. Govers 

 dhr. M.D.C. Schellekens 
 

85 jaar: mevr. L. Jagers-Rutten  

 

90 jaar: dhr. L. van den Elzen 

  

95 jaar: mevr. J. Waber – Kleuskens 

mailto:wg.vanderheijden@home.nl
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Rectificatie 

Bij vergissing is in het nieuwsblad van november 

melding gemaakt dat mevr. J. Trago–Teerhuis 

kroonjarige zou zijn. Bij het ter perse gaan was 

niet bekend dat zij overleden was. Wij wensen de 

familie veel sterkte toe. 

 

Overleden 

Met droefenis delen wij u mee dat de afgelopen 

maanden is overleden: 

Dhr. H.P.J. Schalken 

Wij wensen de familie veel sterkte toe. 

 

 

Lidmaatschap 

Indien u uw lidmaatschap van de KBO wilt op-

zeggen dan moet dat schriftelijk gebeuren  voor 

1 december bij de secretaris van KBO Ruwaard. 

Haar adresgegevens staan in het colofon op de 

achterpagina. Voor het lopende jaar blijft u de 

volledige contributie verschuldigd. 

 

 

De kerstgeest 

Het was bijna kerst. De koks van het ziekenhuis 

kwamen bij elkaar om het menu te bespreken. 

Iedere kok leverde een leuk idee aan voor een 

gerecht. Zo kwamen ze tot een heerlijk menu 

voor beide kerstdagen.  

Maar de manager van het grote cateringbedrijf 

keurde het af. Hij wilde dit jaar besparen op het 

eten.  

‘Het kon wel wat goedkoper’ zei hij. En volgens 

zijn berekening bleef er maar kwalijk genoeg 

geld over om een gewone dagelijkse maaltijd van 

te maken.  

‘Onzin, die slagroom op het toetje. En helemaal 

niet gezond’, sprak hij streng. Zo kon hij wel vijf 

cent per toetje besparen. 

Daarnaast mocht het personeel alleen het kerst-

diner op avond serveren, als ze zelf de extra uren 

betaalden. De koks waren hoogst verontwaar-

digd, maar vonden dit niet het ergste. 

‘We doen het hele jaar niets anders als bezuini-

gen!’, riepen ze. ’En nu gaat het kerstdiner ook al 

niet door?’ 

‘Nee’, besliste de gierige baas. 

Toen hij die middag vroeg naar huis ging, beleef-

de hij iets vreemds! Terwijl hij de lange weg naar 

de achterhoek reed, zag hij ineens het gezicht 

van een klein meisje in zijn spiegel.  

Misschien eet ik wel te veel appels? dacht hij.  

Want iedere middag nam hij stiekem een heel 

pak appels mee naar huis. Daar zaten er wel zes 

in. 

Het mooie meisje zei: ’Ik ben de geest van 

kerstmis! Ik verschijn aan iedereen die de kerst 

geen warm hart toedraagt.’ Ze was gekleed in 

een wit kanten jurkje. En haar blonde haar leek 

door de zon in de spiegel wel van goud. 

‘Dat is het niet', klaagde de zuinige man. 'Maar, 

ik moet het geld toch ergens vandaan halen!’ 

Het meisje klikte met haar vingers en een mo-

ment later stapte de man thuis uit de auto. Hij 

reed in een dure auto van het bedrijf. Want hij 

moest wel drie maal in de week helemaal naar 

het noorden van het land. Honderden kilometers 

reed hij op zo’ n dag. Wat kost dat wel niet! 

‘Hoe kom ik zo snel thuis? dacht de man. Toen 

hij binnen kwam, zag hij een briefje op de tafel 

liggen.  

Het was geschreven door de dochter van zijn 

lieve vriendin. 'We vieren dit jaar Kerst bij opa en 

oma, stond erop. Dan kun je mooi wat geld be-

sparen. Er staan nog wel wat koude aardappelen 

in de koelkast. Die kun je mooi opbakken. De 

mayonaise is op. Is toch ook niet zo gezond voor 

jou, al dat vet. Zie je over vier dagen, veel ple-

zier! En prettige feestdagen'. 

Het huilen stond de strenge manager nader dan 

het lachen. Gebeurde dit nu echt? Of was het een 

droom. ‘Ben ik nu echt zo gierig?’ sprak hij zacht-

jes. 

‘Ik denk van wel', zei het meisje lachend van 

achter in de auto! Hij zag haar in zijn spiegel, 

terwijl hij weer op de weg zat.  

‘Zo zie je wat er gebeurt met gierige mensen. Die 

blijven alleen over’. 

De man was zo geschrokken, dat hij begon te 

huilen. En de arrogante man vroeg de geest van 

de kerst om vergiffenis.  

‘Ach, zei het meisje, ’ik blijf nooit lang boos. Als 

je er maar om denkt, hoe belangrijk kerstmis 

voor de mensen is. Dan maak ik alles ongedaan’. 

De man reed, dankbaar als hij was, naar huis en 

haalde onderweg een grote kerstboom. Zijn 

vriendin en haar dochtertje waren blij dat ze 

sinds jaren weer kerst vierden. 

En voor de laatste keer maakten de koks in hun 

eigen keuken het kerstmenu, wel wat goedkoper 

dan andere jaren, maar toch! En er mocht zelfs 

een toefje slagroom op het  

puddinkje met daar bovenop een chocolaatje.  

Smakelijke kerstdagen. 
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Corona virus; wanneer kunnen we 

weer van alles organiseren? 

Wij hopen dat u allen gezond bent. Door het 

steeds opnieuw oplaaiende aantal besmettingen 

met het coronavirus hebben wij als activiteiten-

commissie in het afgelopen jaar alle geplande 

programma’s, behalve de gezellige carnavalsvie-

ring, moeten annuleren. Zoals bijvoorbeeld de 

85+ middag met muziek, de vrijwilligersavond en 

een feestmiddag met een leuke muzikale groep. 

Ook de 5-daagse vakantiereis is verschoven naar 

volgend jaar. De 3-daagse reis ging helemaal 

niet door. De dagreis is wel doorgegaan met 20 

personen deze dag was leuk en iedereen was blij 

om er even uit te zijn. Toch begrijpen wij dat 

door de angst voor het virus de meeste mensen 

terughoudend waren om ook mee te gaan. 

Ook het nieuwe seizoen konden we niet starten 

met een gezellige openingsavond met koffie, 

drankjes, hapjes en entertainment. De komende 

kerstviering en lunch, wat voor velen een hoog-

tepunt van het seizoen is, gaat ook niet door 

omdat d’n Iemhof waarschijnlijk tot eind decem-

ber gesloten blijft. 

Het is voor u en voor ons, wat betreft alle gezel-

lige momenten die we hebben moeten missen, 

een teleurstellend jaar geweest  maar nood 

breekt wet. We hopen dat we het komende jaar 

(als het virus dit toelaat) wel weer van alles kun-

nen organiseren maar we zullen moeten afwach-

ten of en wanneer dit gaat gebeuren.  

Wat we wel kunnen: wij wensen u vanaf deze 

plaats veel gezondheid, een Zalig Kerstfeest met 

uw familie en een Gelukkig Nieuwjaar. 

Vele groeten van de activiteitencommissie, Bep, 

Ria en Tonnie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KBO afdeling Ruwaard 

Site: http://www.kbo-ruwaard.nl 

e-mail: info@kbo-ruwaard.nl 
 

Voorzitter: 

Eize Boonstra, tel: (0412) 642369 

eboonstra@ziggo.nl 
 

Vicevoorzitter: 

Tanja Maarschalk tel. 06 51612669 

tanjam@kpnmail.nl 
 

Secretariaat en ledenadministratie: 

Jolanda van Hinthum, tel: 06 21905906 

KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com 
 

Penningmeester:  

Tonn Broeksteeg, tel: (0412) 640418 

Bankrekening: KBO-Ruwaard 

NL48 RABO 0170 4355 63  

tonnoss@ziggo.nl 
 

PR en activiteiten: 
Tonnie van Hoorn, tel: (0412) 850773 

          06 11001548 

tonnievanhoorn@hotmail.com 
 

Barcoördinator: 

Joop Meijer, tel: 06 26836649 
 

Redactie ’t Nieuwsblad: 

redactie@kbo-ruwaard.nl 
 

Bezorging Ons en ’t Nieuwsblad: 

Jo Romme, tel: 06 12704328 

jo-romme@ziggo.nl 
 

Coördinator ziekenbezoek: 

Joke Berens    tel: (0412) 634927 

jokeberens@hetnet.nl 
 

D’n Iemhof: 
Sterrebos 35, 5344 AN Oss tel: (0412) 647900 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbo-ruwaard.nl/
mailto:info@kbo-ruwaard.nl
mailto:eboonstra@ziggo.nl
mailto:tanjam@kpnmail.nl
mailto:KBO-Ruwaard.Secretariaat@outlook.com
mailto:tonnoss@ziggo.nl
mailto:tonnievanhoorn@hotmail.com
mailto:redactie@kbo-ruwaard.nl
mailto:jo-romme@ziggo.nl
mailto:jokeberens@hetnet.nl

