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Voorwoord

Licht of donker, zwart of wit.... of welke kleur dan ook, het lijkt er tegenwoordig op om 
over alle schakeringen te moeten debatteren, ruziën, protesteren of anderszins een 
discussie te voeren.
Vooral in de maand december en ver daarvoor is zwart het onderwerp waar menig bur-
ger zich druk over maakt. Zwart is uit... zwart doet er toe...we worden er dagelijks mee 
geconfronteerd, waarbij ik me afvraag of het echt nodig is hier allerlei associaties bij te 
bedenken.
Maar bij wit of blond fronsen we ook onze wenkbrauwen en wat te denken van het 
steeds meer voorkomend grijs binnen onze gelederen. De fabrikant van haarspoelingen 
in kleur klaagt dat de omzet stagneert omdat Corona heeft gezorgd voor minder afzet.
Afijn, zo kan je alle kleuren wel de revue laten passeren want bedenk er maar eens een 
die niet symbool staat voor iets of iemand, zonder daar een mening over te hebben.
Er is me wel iets opgevallen, toen er jaren geleden nog geen kleuren-tv was en we alles 
nog in zwart-wit bezagen, was er, naar mijn idee, veel minder gekijf, ofwel we zijn er niet 
op vooruitgegaan.
Houden we het voor de maand december maar bij alle pogingen om wat licht te 
brengen in de duisternis, met vooral dit jaar iets extra’s.
De hang naar licht of verlichting wordt steeds sterker, wat ertoe leidt dat we, nog voor 
de eerste adventszondag, al kerstversiering bespeuren.
Ook deze nieuwsbrief krijgt de naam van decembernummer met specifieke kerstuitingen 
en het bestuur laat nu al weten dat de leden in de aanloop naar de feestdagen een 
alternatieve kerstwens kunnen verwachten als compensatie voor de jaarlijkse kerstviering.
Hiervoor doen we wel een beroep op sportieve leden die eenmalig, ter versterking van 
de bezorggroep, mee willen helpen met de distributie onder het motto, velen handen 
maken licht werk.
Dus, even naam en adres doorgeven aan Frans van den Burgt, coördinator van de 
bezorgers van de nieuwsbrief, wiens telefoonnummer je vooraan in dit blad vindt.
KBO Brabant heeft ook een dringend verzoek om pensioengegevens door te geven, 
zoals je verderop kan lezen, om hun te sterken in hun proces voor een eerlijker systeem.
Excuses nog even voor de foutjes die in vorige nummers optraden bij de publicatie van 
puzzels en oplossingen. En en dank je wel aan de leden die hun stem van de Rabo 
ClubSupport 2020, aan onze vereniging hebben gegeven.
Kortom er valt meer dan voldoende te lezen in dit nummer, waarbij we u, ook al is het 
nog heel vroeg, een plezierig sinterklaasfeest toe wensen, en daarna dit jaar, alvast een 
goede voorbereiding en ondanks Corona,  toch een zalig en misschien wat eenvoudiger 
kerstfeest.

Uw voorzitter, Marius Wijdeven



KBO Volkel- Activiteiten agenda

Elke dinsdag en donderdag Biljarten aanvang 13.00 uur
BIJ GOED WEER ELKE WOENSDAGMIDDAG  JEU DE BOULES 

Dit alles onder voorbehoud in verband met het corona virus  

December
dinsdag 1 dec kienen/koersbal
dinsdag 8 dec koersbal
dinsdag 15 dec kienen/koersbal
dinsdag 22 dec koersbal
dinsdag 29 dec kienen/koersbal
  
Deze activiteiten volgens het protocol en corona regels.
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Oplossing 
puzzel 
november

S T E P P E C A M E R A
S T A L A M N O V A
I E P A G A B O B B O A
E I S P E K T A K E L N N
S L A A P S O K Z E S D E
T S P E K F M E S T E
A L P L O L R E M E E N

E E D O E H O E E R G
K A R A R K G U P K O T
R G E L D E W A N T U
A R E N A E R A T O E T S
T E K A N D E L A A R A S
E N E F E E A C T A R E
R E E P U C K A R N

T R I E S T J U D O K A
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Nieuws van het jeu de boule front

Wij als jeu de boules vrienden hebben de afgelopen maanden ondanks de corona re-
gels, maar dankzij het welwillende schakelpersoneel gewoon onze boules kunnen blijven 
gooien. Helaas, nu de herfst is ingetreden is het buiten sporten (ik mag wel zeggen) van de 
baan. We missen nu al onze sport en het gezellig samen zijn. Wat betreft de wens om een 
extra 3e baan, hebben wij van de gemeente vernomen, dat zij er welwillend tegenover 
staan. Inmiddels hebben wij al een begroting en een schetsplan klaar, en een inschrijving 
naar Uden Fonds gestuurd. Nu een en ander van onze kant uit geregeld is, wachten we nu 
op een positieve uitslag, zodat wij de 3e baan kunnen realiseren voor het nieuwe voorjaar. 
Wij wensen jullie allemaal hele fijne feestdagen en de beste wensen voor 2021

Groeten,
Herman Hermans

Attentievraag
KBO Brabant wil alle leden wijzen op Ons Prijzenfestival waarover in de vorige en ook in 
de volgende Ons wordt geschreven. Deze win-actie is georganiseerd door onze partner-
organisatie in overleg met ons. Omdat wij geen (e-mail)adressen van leden verstrekken 
aan derden, wil onze partner graag via de win-actie zoveel mogelijk adressen verzamelen 
voor de nieuwsbrief Ons Ledenvoordeel. Vandaar dat van deelnemers wordt gevraagd zich 
in te schrijven voor de nieuwsbrief. Omdat enkele (bestuurs)leden ons hebben gevraagd 
een oplossing te bedenken voor leden die zelf niet digitaal actief zijn en ook niemand in 
hun netwerk hebben op wiens e-mail adres ze kunnen deelnemen aan de win-actie, 
hebben we in overleg met onze partner de volgende oplossing bedacht:
Leden die geen e-mailadres hebben en toch graag willen deelnemen aan Ons Prijzen-
festival, kunnen onze KBO-klantenservice bellen op (085) 486 33 63. Hun naam wordt dan 
geregistreerd en zo dingen ze alsnog mee naar een prijs. 
Ook leden die wel een e-mailadres hebben, maar hulp nodig hebben, kunnen naar dit 
nummer bellen. De medewerkers van de KBO-klantenservice helpen graag en doen zo 
nodig de registratie voor hen.
Deelname is mogelijk tot en met 30 december 2020, en uiteraard is de KBO-klantenservice 
alleen bereikbaar op werkdagen.
 
VERDER IN”ONS”, Speciale aandacht voor de bijzonder afspraken en collectieve regeling 
met VGZ en Centraal Beheer over uw ziektekostenverzekering.

De moeite waard om te lezen.



Openingstijden 
Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag               10.00 - 14.00 uur

April en mei

www.marceldewitbloemenenplanten.nl

Maandag t/m zaterdag  09.00 - 18.00 uur
Zondag                10.00 - 16.00 uur

KBO Volkel- Contacten voor activiteiten 

Kienen  Jeanne van Asseldonk Hermelijnstraat 11 tel. 0413 273137

Fietsen Frans van Boxtel Hogerandweg 14a tel. 0413 273696

Jeu de Boules Herman Hermans  Kroatenstraat 3 tel. 0413 275277

Biljarten  Martien van Dooren   Nieuwstraat 24 tel. 0413 302561

Sjoelen Sjaantje van Kessel  Maatseheistraat 4a tel. 0413 274324

Koersbal Tonny Wijdeven Liessentstraat 24 tel. 0413 272946
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Bewaarbijlage zingeving bij 
decembernummer Ons

In ledenmagazine Ons van december zit een bijzondere 
special over zingeving. Want december is altijd al een tijd 
om terug te blikken en vooruit te kijken. Nu misschien wel 
meer dan ooit. Bovendien staat zingeving volop in de 
aandacht: 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. En goed nieuws voor leden van 
KBO Volkel:Mevr. Ton Abels en mevr. Toos van Lieshout twee van die vrijwilligers komen uit 
onze gemeente. Misschien kent u Ton of Toos al of misschien nog niet. Ton Abels en Toos 
van Lieshout staan graag voor u klaar om met u in gesprek te gaan! In de special leest u 
hoe u een beroep kunt doen op de vrijwilligers van Ons Gesprek.

Mis ‘m niet, de special zingeving

Ton Abels Toos van Lieshout
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KBO Volkel- Cor van Boxtel: 

As de dag van gisteren zie ik nog `t kerst-
stéllukke van Jan v. Schijndel bij ons in de 
buurt. En nog wel mi `n klein rooi lèmpke.
Umdé in dieje tijd alles nog heel sober 
waar zal liggeluk ok `t stéllukke van Janne 
wel sober zijn gewist. Unne kerstbom 
zal er zeker nie gestaon hebbe. Jan waar 
ummers te degeluk katholiek um mi die, 
toen nog Protestantse modde, mee te 
doen! Toch ha `t veul indruk op mén 
gemakt. Zeker as ge as ménneke van 
6 jaor vur d`n uurste keer `n kerststèllukke 
ziet, en nie te vergete `n rooi lempke! Ure 
heb ik dan ok bij Janne stèllukke staon 
keke. Dromend en wel, de kinderlukke 
fantasie volop de vrije loop gelaote. Lig 
daor ok  mar, as pas geborre kiendje, 
in unne smérrige stal  in wa stroi en 
tusse schaopestront, terwijl `t “ hagelde, 
sneeuwde en het toch zo gruweluk kauw 
waor”. Aagteraf waar `t mar goed dé 
Jozef zèlluf timmerman waar anders ha 
ummers `t kiendje nog nie ins `n kribke 

gehad. We meuge  van `n wonder spreke  
dé `t kiendje nie kwèlluk geworre waar  
van dieje ossekop zo vlak tigge oe aon, 
mee zunne stinkende ôjum! En dan praot 
ik nog nie ins over dieje stomme ezel  
mee z`n grote orre. 
Ik vroeg men eige toen ok af wurrum 
dieje engel dor zomar in dieje kerststal 
hong te hangen. Ge zou toch zegge dé 
dieje engel wel wa betters te doen ha, 
al waar `t mar  vùr `n  kènneke wotter 
te haole, um ’t kieneke te kunne wase.`
T is mar gelukkig dé `t Jezus zèlluf 
waar anders waar `t liggeluk van klaore 
érremoei gesturve! En wa moeten Maria 
en Jozef, dur oge toch wel uit durre kop 
geschamd hebbe toen die drie deftige 
wijze mense uit 

het oosten `t kiendje  kwame keke, en 
dan ok nog mi zonne grote joekel van 
unne kameel ? Trouwes volgens  mén 
ware ze hillemaol nie zo wijs, anders han 

Ut kerststèllukke 
van Jan v. Schijndel
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ze  wel  un bromollie kèchelke vùr de 
kaauw mee gebrocht in plaots van dieje 
stinkende wierook. En zo stond ik daor 
bij Janne Kerststéllukke as menneke van 
6 jaor te ergeren. aon al die vùr mèn 
onbegrijpelukke misstanden.
Ondertussen is `t zowa 65 jaor geleje, 
en is er, zoas alles, ok mi kerstmis veul 
veranderd.Op veul plaotse is het 
nostalgisch kerststéllukke via de kliko 
op de vuilnisbelt in Uje terecht 
gekomme, wor nou de keinder in de 
kerstvakantie mi lang ski-latten trainen 
vùr de wintersportvakantie in Oostenrijk. 
De kameel hi zunne lange nek gebroke, 
krèk as d`n ezel z`n grote orre. Jozef `n 
hâând kwijtgerakt  en `t kiendje is 
opgeëte dur unne Duitse herder.
D`n engel is as krijtje gebruikt um op 
de spulplaots van de school hartjes 
mee unne pijl te tekenen, of `t schrijve 
van `t veul gebruikte woord van 3 letters 
wa wellie vruger nog nie ins kende, mar 

tiggeworrig voetballerkes van amper 
5 jaor al roepe  as ze er vùr `n open 
goal neve schiete! 
`T stèllukke is vervange dur unne grote 
plastieke dennenbôm, die zo echt nao 
gemakt is, degge er on moet vule of `t 
nou unne echte is of nie. Het rooi lémpke 
is vervange dur unne lange slinger 
flikkerlichtjes in alderhande kleure die 
ok nog um de beurt aon en uit gaon, 
krék as bij de schémmie op de kermis! 
Mistal wurd dieje kerstbom ok nog ôlling 
vol gehange mi  neijaorskaorten en mi de 
moiste opgespaorde van de léste jorre!   
Mar,God wit, is over vijftig jaor 
`t kerststéllukke mi `n simpel rooi 
lèmke wér terug, krèk zoas vruger bij 
Jan van Schijndel  en ligge die plastieke 
dennenbeum mi al die flikkerlichtjes 
dan op de vuilnisbelt !!      
                                         

Wordt vervolgt.. houdoe…Cor
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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!
Naam , adres en woonplaats en welk pensioenfonds naar het e-mailadres of telefonisch.
Wij zouden het bijzonder waarderen als u ons van dienst zou willen zijn.  
Met vriendelijke groet, KBO-Brabant.
Bij voorbaat hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Wilma Schrover,
directeur



Breng	le(ers	uit	de	puzzel	over	naar	de	hokjes	met	het	corresponderende	nummer.	

Horizontaal:	1	pl.	in	Italië	5	deel	v.e.	klok	10	ondoordringbaar	11	injec<e	13	pl.	in	Gelderland	14	
sufferd	16	bergweide	18	een	zeker	 iemand	19	Frans	lidwoord	20	burger	23	modern	24	buit	26	
bijbelse	vrouw	27	soort	schaatsen	29	inwendig	orgaan	31	konings<tel	32	spinsel	34	poes	36	pl.	
in	Gelderland	37	opstaande	kraag	39	watering	40	brilslang	41	Bijbelse	priester	42	kerker	43	hok	
met	gaas	44	op	de	wijze	van	46	grote	papegaai	48	melkklier	51	in	de	knel	53	dekkleed	55	Turks	
bevelhebber	 57	 dier	 59	 extra	 large	 60	 brandstof	 63	 overdreven	 64	 lokspijs	 66	 rivierarm	 67	
visgerei	68	nachtjapon	69	vereniging	71	vaartuig	72	werktuig	73	doktersvoorschriD.	

Ver8caal:	1	dichterbij	2	vlaktemaat	3	per	dag	4	hard	klinkend	6	lichtpaars	7	per	persoon	8	glorie	
9	evenaar	10	assistent	12	dierenpension	14	alleen	 in	 zijn	 soort	15	deel	 v.h.	oor	16	gravin	van	
Holland	17	overdreven	 voorliefde	20	 vrouwtjesschaap	21	 soort	 hert	22	 cachot	25	ongeval	28	
propaganda	30	autocoureur	31	hechtlat	33	Engels	bier	35	gewicht	36	<jdperk	38	nageslacht	42	
geschenk	43	soort	appel	45	verzamelband	47	ople(end	49	 looGoom	50	 ik	52	water	in	Utrecht	
54	groot	hert	55	woonboot	56	 indien	58	flinke	 zet	61	plakband	62	 Ierland	65	Engelse	<tel	68	
ingesponnen	rups	70	errore	excepto	71	schapengeluid.
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Puzzel
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Kort kerstverhaal

Tekens van rijkdom 

Een vader van een welgestelde familie nam zijn zoon op een dag mee voor een reis over 
het platteland om zijn zoon te laten zien hoe rijk ze waren en hoe arm andere mensen 
kunnen zijn. De man en zijn zoon verbleven een paar dagen op een boerderij van een 
familie die met moeite rond kon komen. Toen vader en zoon na een paar dagen weer 
terugreden naar hun landgoed, vroeg de vader aan zijn zoon wat hij van de afgelopen 
dagen vond. “Ik vond het geweldig, vader”, zei de zoon. “Heb je nu ontdekt hoe arm 
mensen kunnen zijn?” vroeg de vader. “Ja, ik heb veel geleerd”, antwoordde de zoon. 
“Ik zag dat zij vier honden hebben, terwijl wij er maar een hebben. Ik zag dat zij een 
beekje hebben dat doorloopt tot het eind van de wereld terwijl wij een vijver hebben 
die maar tot halverwege de oprit komt. Wij gebruiken lantaarns, terwijl zij iedere nacht 
naar de sterren kunnen kijken en ons landgoed loopt maar tot aan de weg, terwijl zij de 
wereld tot aan de horizon hebben. Wij hebben bedienden die voor ons zorgen, terwijl zij 
voor anderen zorgen. Wij hebben muren om ons landgoed staan om ons te beschermen, 
terwijl zij vrienden hebben om hen te beschermen.” De vader zweeg verbijsterd en toen 
sprak zijn zoon: “Dank u vader dat u mij hebt laten zien hoe arm we eigenlijk zijn.” 
The little drummer boy 




