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Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:          Ton van der Burg tel. 8409944 
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Penningmeester:         Henk de Haas     tel. 2232442 
Vertegenwoordiging COL/DWO: Paula Hijdra     tel. 5115596 
Activiteiten:              Henny Rijntjes     tel. 5115088 
 
Secretariaat: Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs 
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Gerdy van den Bulk-van der Lubbe 
Tel. 010-5116271 of 06-40516166 
E-mail: leden.kbobr@gmail.com 
 
Redactie lay-out nieuwsbrief:  Marianne Welles 
 
Copy voor de Nieuwsbrief van februari 2021 
inleveren vóór 8 januari 2021 
E-mail: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
Postadres: Oostmeerlaan 82, 2652AD Berkel en Rodenrijs 
 
Belangrijke telefoonnummers 

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance 112 
Politie algemeen      0900-8844 
HAP Huisartsenpost avond en weekend  010-4669573 
Maaltijdservice       010-5290133 
Gemeente Lansingerland     14010 
Stichting Welzijn Lansingerland    010-5225545 
Rijbewijskeuring      088-2323300 
Beltax 3B-Hoek       010-5216666 
3B-bus        010-5111794 
Storingsnummer elektriciteit en gas    0800-9009 
KBO Ouderenadviseur (VOA)    010-5113830 
KBO Servicetelefoon- en Juristenservice  030-3400655 
Lief en Leed KBO Berkel     010-5226210 
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Woordje van de Voorzitter 

Nog een week en dan beginnen we aan december, de laatste maand 
van het jaar. We zijn nog steeds in de ban van het covid-19 virus dat 
ons nu al vanaf maart bezighoudt. Wij vragen ons met z’n allen af 
hoelang dit nog gaat duren; maar laten we ons vooral niet in een 
mineurstemming brengen. Want wat mij wel duidelijk is geworden 
dat mensen heel creatief met de huidige situatie omgaan en toch 
steeds weer tot leuke dingen in staat zijn. 
December is een feestmaand en dat moeten we ook zo houden. Ik 
hoop wel dat oma’s en opa’s met hun kleinkinderen Sinterklaas 
kunnen en mogen vieren, want dat is wel zo leuk. 
Dan Kerstmis. Heel erg jammer dat we niet met elkaar Kerstmis in de 
kerk kunnen vieren. Want we willen elkaar zien en aanraken. Helaas 
kan het volgen van de kerkdienst via een beeldscherm dit nooit 
vervangen. 
Toch spreek ik de wens uit dat wij Kerstmis 2020 in familiekring met 
elkaar kunnen vieren. Misschien helpt het kerstverhaal in deze 
nieuwsbrief hieraan mee. 
 
In mijn woordje van de voorzitter van december 2019 had ik het nog 
over de PFAS en de PAS, stoffen die ons toen bezighielden. Deze 
items zijn dit jaar wat naar de achtergrond verdreven. Wij zijn er nog 
niet vanaf en het zal onze regering nog de nodige kopzorgen gaan 
opleveren. Naast het virus hielden ook andere zaken ons dit jaar 
bezig. Vers in ons geheugen liggen natuurlijk nog de Amerikaanse 
presidentsverkiezingen. Hoe is het mogelijk dat zoiets op die manier 
plaatsvindt? Wat kan één man toch teweeg brengen en hoe angst-
aanjagend is het dat hij zo’n populistische massa achter zich krijgt. 
We mogen ons gelukkig prijzen dat de meerderheid voor Joe Biden 
heeft gekozen. Hij zal anders gaan regeren dan zijn voorganger.  
We mogen er van uitgaan dat onze verkiezingen in maart 2021 iets 
anders gaan. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar 
respect voor elkaar moet er zijn en blijven. 
 
Zonder er verder dieper op in te gaan, wil ik jullie wel mededelen dat 
ik in september heb besloten terug te treden als bondsbestuurslid 
van de KBO Zuid-Holland. Dit heb ik gedaan op persoonlijke gronden.  
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Nadat ik bij de KBO regio Delft Westland Oostland voorzitter ben 
geworden werd ik tevens lid van het bondsbestuur. Met het 
terugtreden uit het bondsbestuur is daarmee ook het voorzitterschap 
van de KBO regio Delft Westland Oostland beëindigd. Want ik vind 
dat beide functies aan elkaar verbonden zijn. Het bestuur van de KBO 
regio was het hier niet mee eens en deed een dringend beroep op mij 
als toch als voorzitter aan te blijven. Na overleg heb ik besloten toch 
als bestuurslid van deze regio aan te blijven, maar dan als secretaris. 
De huidige secretaris heeft aangegeven mij te willen opvolgen als 
voorzitter van de KBO regio. Hij wordt dan tevens lid van het 
Bondsbestuur van de KBO Zuid-Holland. 
 
Het is natuurlijk niet altijd kommer en kwel.  
Op 5 november kregen wij van de Rabobank een 
gouden enveloppe met daarin de uitkomst van 
het aantal stemmen dat is uitgebracht op onze 
vereniging om voor een donatie in aanmerking te 
komen uit de actie Rabo Clubsupport.  
Wij hebben een donatie gehad van € 669,80.  
Dat is toch weer mooi meegenomen. Bij de 
opgave voor deelname hebben wij aangegeven 
een eventuele donatie te gaan aanwenden voor 
een activiteit voor alle leden. Dit natuurlijk pas 
wanneer we corona verslagen hebben. 
Wat denkt u van een leuk feest, zodat we 
allemaal weer bij elkaar kunnen komen?  
Ideeën zijn natuurlijk altijd welkom. 
 
Rest mij alle leden van de KBO en vrijwilligers namens het hele 
bestuur toch fijne kerstdagen toe te wensen en natuurlijk een 
gezellige jaarwisseling daarbij vertrouwend  uit te zien naar 
voorspoedig, gelukkig maar vooral een gezond 2021. 
 
Ton van der Burg 
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Van de bestuurstafel 
Op 29 oktober 2020 heeft het bestuur in de vergaderzaal van de 
pastorie vergaderd. Door verscherping van de coronaregels mogen er 
niet meer dan 2 personen in huis worden ontvangen. Dus bij één van 
de bestuursleden thuis vergaderen was niet mogelijk. 
Bij de mededelingen waren er een paar zaken te melden vanuit de 
Commissie Ouderenbelangen Lansingerland (COL) en de KBO Regio 
Delft Westland Oostland (DWO). 
Commissie Ouderenbelangen Lansingerland  
Na een lange tijd niet vergaderd te hebben is de COL op 1 oktober 
2020 weer bij elkaar geweest. Het voorzitterschap en het secretariaat 
zijn overgenomen door respectievelijk de KBO Bleiswijk en de PCOB 
Lansingerland. Namens de KBO Berkel en Rodenrijs zijn Paula Hijdra 
en Henny Rijntjes onze afgevaardigden.  
Besproken zijn: de overdracht voorzitter en secretaris, voortgang 
aanpak Samen aan Zet tegen eenzaamheid (een project van het 
Adviesorgaan Sociaal Domein), voorbereiding themamiddag over de 
nieuwe donorwet op 19 november (is niet doorgegaan vanwege 
corona) en uitwisseling van ervaringen van de activiteiten in 
coronatijd. 
KBO Regio Delft Westland Oostland 
Mijn terugtreden van mij uit het bondsbestuur van de KBO Zuid-
Holland en daarmee samenhangend ook geen voorzitter meer zijn 
van deze regio. Zie het woordje van de voorzitter. 
Centraal stond dat afdelingen zich gaan bezinnen over welke 
ondersteuning zij afnemen van de KBO Zuid-Holland en de Unie KBO. 
Ik kom hier in een volgende nieuwsbrief op terug. 
 
Verder hebben wij o.a. gesproken over:  
De organisatie van de algemene ledenvergadering. Zie de nieuwsbrief 
van november. 
Het voorlopig resultaat van de enquête middels het vragenformulier 
dat bij de nieuwsbrief van oktober was gevoegd.  
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Er zijn 86 formulieren ingeleverd. Wij zijn er blij 
mee en danken alle leden die de moeite hebben 
genomen om het formulier in te vullen. Rekening 
houdend met z.g. partnerleden gaat het om 127 
binnengekomen stemmen. Zetten we dat af 
tegen het aantal leden dan is 17,84 % binnen 
gekomen. Onze verwachting was tussen de 60% 
en 70%.  
 

Wederom moesten we besluiten dat er nog steeds geen activiteiten 
kunnen plaatsvinden en hebben alles tot het nieuwe jaar afgelast. 
 
Ton van der Burg 
 

 
 
Nieuw lid  
 

De heer L.A. Droogh, 
Molenwerfstraat 15, 2651 CK Berkel en Rodenrijs 
 
 

De fluit van de herdersjongen- Een Noors kerstverhaal over een geschenk voor 

In de nacht toen Jezus geboren werd, liep een arme herdersjongen 
over de heuvels bij Bethlehem om één van zijn schapen te zoeken. En 
zo gebeurde het, dat hij niet bij de herders 
was, waarover de bijbel ons vertelt. Deze 
jongen diende bij een strenge heer - wie 
weet misschien wel bij een van de waarden 
in Bethlehem - en als hij zou thuiskomen en 
er een schaap van zijn kudde ontbrak, dan 
kreeg hij slaag. Daarom lette hij nauwelijks 
op de wonderbaarlijke dingen die om hem heen gebeurden. Hij 
merkte niet dat de wind ging liggen; hij hoorde niet hoe de vogels 
begonnen te zingen en hij zag niet dat alle sterren plotseling met 
dubbele glans straalden. Zijn weg voerde hem de berg op. Hij zocht 
achter iedere struik, tot hij ten slotte boven op de berg stond. Van 
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hier kon hij ver in het rond over de velden zien, helemaal tot de stad 
Bethlehem. 
 
Terwijl hij daar zo boven stond, gebeurde het, dat de hemel zich 
opende en dat de nacht zo licht werd als de dag. Een ontelbare 
schaar engelen verscheen en hun lofzang klonk over de aarde. Hoe 
groot dit wonder was, dat in die nacht geschiedde, heeft tot op de 
dag van vandaag nauwelijks een mens begrepen. Daarom kunnen we 

het een kleine herdersjongen ook 
vergeven, dat hij deze boodschap niet 
meteen begreep. Hij dacht alleen maar 
aan het schaap, dat ervandoor gegaan 
was en hij wilde verder zoeken. 
 
Toen stond er plotseling een engel voor 

hem en sprak: "Maak je geen zorgen meer om het schaap, op dit uur 
is een veel grotere Herder geboren. Ga snel naar Bethlehem, waar 
het Christuskind, de Verlosser van de wereld, in de kribbe ligt." 
 
"Voor de Verlosser van de wereld," zei de jongen, "voor Hem mag ik 
toch niet verschijnen, als ik hem geen geschenk kan geven?" 
 
"Hier, neem deze fluit en speel een lied voor het kind," sprak de 
engel, en was op hetzelfde ogenblik verdwenen. Zeven tonen had die 
fluit en toen de jongen haar aan zijn lippen zette, speelde ze als 
vanzelf. 
 
Dankbaar en blij liep hij de berg af. Hij wilde over een beekje 
springen, maar struikelde en lag languit zo groot als hij was, tussen 
de kiezelstenen. De fluit viel uit zijn hand. Uit zijn mond ontglipte een 
woord, dat misschien wel eens onder de herders gebruikt wordt, 
maar dat men beter niet gebruiken kan. Mooi was het niet! Én toen 
hij de fluit weer in de hand hield was er één toon verloren gegaan. 
Nog zes tonen kon de fluit spelen. 
 
Tijd om te huilen was er niet en bovendien werd het pad langzaam 
beter; dus liep hij zo snel mogelijk door. Ineens bleef hij staan: vlak 
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voor zich zag hij een grote wolf zitten met ontblote tanden, klaar om 
te bijten. Het was de lammetjesverslinder zelf. De jongen werd 
woedend. "Maak dat je wegkomt," riep hij en voor hij er erg in had, 
had hij de fluit naar de al wegvluchtende wolf gegooid. Toen hij haar 
weer vond, kon de fluit nog maar vijf tonen laten horen. 
 
De herdersjongen was nu op de plaats gekomen waar de kudden 
steeds waren. Rustig lagen daar alle schapen en er heerste diepe 
stilte, slechts één schaap liep blatend rond. De jongen wilde het 
binnen de omheining brengen. Hij rende er achter aan en omdat het 
schaap hem ontweek gooide hij met wat hij juist in zijn hand hield. 
Het was de fluit, die weer een toon verloren had. 
Maar waar waren de andere herders toch gebleven? De jongen kon 
immers niet weten dat zij voor het kindje in de stal knielden. Hij 
dacht dat ze vast weer met een kruik bier in de herberg zaten en dat 
hij als jongste weer de wacht moest houden. Boos schopte hij met 
zijn voet tegen een kruik met water, die dicht bij het vuur stond. Toen 
was het of een onzichtbare macht hem de fluit uit zijn hand sloeg, en 
toen hij haar weer opraapte had zij nog maar drie tonen over. 
 
Daarop ging hij verder naar Bethlehem. Alles ging goed, tot hij door 
de stadspoort wilde gaan. Daar zag hij zich plotseling omringd door 
een groep straatjongens die hem zijn fluit wilden afnemen, maar hij 
wilde haar niet geven. Er vielen klappen over en weer. De fluit had hij 
weliswaar behouden, maar weer was een toon verloren gegaan.  
Eindelijk stond hij toch voor de stal.  
Hoog boven het dak straalde de 
wonderbaarlijke ster en in de kribbe lag 
de Verlosser van de wereld. En toch zou 
het nog gebeuren dat de fluit nog maar 
één toon overhad, toen hij de stal 
binnenging. Want juist wilde hij langs de huisdeur lopen, toen de 
bitse hond van de waard op hem af schoot. Hij wist zich niet anders 
te verweren dan met wat hij in zijn hand hield en dat was de fluit. 
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Zo stond hij nu bij de staldeur maar durfde niet naar binnen te gaan. 
Hij schaamde zich heel diep, dat er zo weinig van zijn geschenk 
overgebleven was. In zijn onschuld kon hij niet weten, dat de weg die 
iedere mens tot de Verlosser voert vol hindernissen is. 
 

Maar de moeder van het 
Christuskind wenkte hem binnen 
te komen. En heel stil kwam de 
jongen uit zijn hoekje te 
voorschijn en hij speelde op zijn 
fluit de laatste, nog overgebleven 
toon. Wat klonk die prachtig. Het 
Kind luisterde en iedereen in de 
stal luisterde, Maria en Jozef, de 
os en de ezel. Het Kerstkind 
strekte zijn goddelijke hand uit en 

raakte de fluit aan. En zie: op hetzelfde ogenblik was de fluit weer 
heel, en haar zeven tonen klonken weer zo mooi en heerlijk, zoals ze 
al in de hemel geklonken hadden.  
 
Bron: Noors kerstverhaal door Dan Lindholm 
 

 
Lidmaatschap KBO afdeling Berkel en Rodenrijs. 
Voor het jaar 2021 loopt het lidmaatschap automatisch door.  
De contributie bedraagt voor alleenstaanden  €23,-- en voor 
partnerleden € 40,--  (1e partner € 23,-- en 2e partner € 17,--) per jaar. 
Wij zijn voornemens de contributie voor het jaar 2021 eind januari 
2021 automatisch te incasseren. Leden die geen automatisch incasso 
hebben ontvangen een factuur. Deze dient vóór 31 januari 2021 
betaald te worden. 
Indien u voornemens bent het lidmaatschap op te zeggen (wat wij 
natuurlijk niet hopen), moet u dat schriftelijk doen vóór 15 december 
2020. Bij de schriftelijke opzegging vragen wij u gelijktijdig de 
ledenpas(sen) aan ons terug te sturen . 
Wij maken u er op attent dat u na de opzegging geen gebruik meer 
kan maken van de collectiviteitskorting op de premie van de 
ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis Achmea. 
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Rijbewijskeuring vanaf 75 jaar 
Wanneer de geldigheid van uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e 
levensjaar, kunt u uw rijbewijs pas verlengen na een medische 
keuring. U kunt hiervoor terecht bij RegelZorg. 
RegelZorg werkt samen met artsen door heel Nederland en heeft 
meer dan 225 locaties in Nederland. 
De prijs voor de keuring verschilt per locatie;  
Klein rijbewijs, categorie B/E minimaal € 35,00 en maximaal € 50,00. 
Groot rijbewijs, minimaal € 35,00 en maximaal € 70,00. 
 
Wanneer starten met de procedure? 
Het is aan te raden om minimaal 5 tot 6 maanden voor het aflopen 
van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te 
starten. 
Stap 1: gezondheidsverklaring 
Voor het verlengen van uw rijbewijs op of 
na uw 75ste verjaardag vult u eerst de 
Gezondheidsverklaring in. We adviseren u 
om de Gezondheidsverklaring online te 
kopen via mijn.cbr.nl (met behulp van uw 
DigiD met SMS controle). Digitaal gaat het 
snelst. De gezondheidsverklaring kost in 
2020 € 37,80. Hierbij komen dan nog de 
kosten voor de medische keuring.  
U kunt ook een papieren versie invullen. Deze kunt u kopen bij de 
meeste gemeenten of de webshop van het CBR. 
U kunt deze ook via RegelZorg aanschaffen. De papieren verklaring is 
echter vaak € 10 duurder dan de online versie.  
 
Vul de Gezondheidsverklaring online in via Mijn CBR en klik op 
versturen. U ontvangt automatisch binnen 5 dagen de juiste papieren 
in uw mijn.cbr mailbox voor de vervolgstappen. Heeft u een 
papieren Gezondheidsverklaring gekocht dan stuurt u die eerst naar 
het CBR en vervolgens krijgt u de juiste papieren thuisgestuurd. Dit 
kan een paar weken duren.  Let op: Heeft u uw emailadres ingevuld 
op de papieren gezondheidsverklaring dan krijgt u de papieren niet 
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via de post maar worden deze klaar gezet voor u in uw mijn.cbr 
mailbox. U moet dus inloggen met uw DigiD. 
Na het indienen van uw gezondheidsverklaring krijgt u bericht via 
Mijn CBR. U ontvangt dan het keuringsformulier voor de arts en 
eventuele andere formulieren die u moet laten invullen. 
 
Stap 2: rijbewijskeuring 
Maak een afspraak voor de rijbewijskeuring. 
Dit kan via RegelZorg. Zij zoeken altijd een arts in uw directe 
omgeving. 
Als de arts met ZorgDomein werkt worden uw formulieren online 
ingevuld en direct opgestuurd naar het CBR. 
Zonder ZorgDomein stuurt u alle gevraagde informatie zelf op naar 
het CBR. 
Maak of vraag altijd een kopie van alle formulieren voor uw eigen 
administratie. 
 
Stap 3: beoordeling 
Het CBR beoordeelt alle informatie. 
Beslist het CBR na de beoordeling dat u rijgeschikt bent dan kunt u 
een nieuw rijbewijs aanvragen bij uw gemeente. 
 
Contactgegevens RegelZorg: Telefoonnummer 088-2323300  
Bereikbaar op werkdagen tijdens kantooruren 
Website: www.regelzorg.nl/rijbewijs-keuringen 
 
Vergoeding van de keuring 
KBO-leden die via het collectief bij Zilveren Kruis Achmea aanvullend 
verzekerd zijn met minimaal één ster ontvangen een vergoeding van 
€ 35,00. U hoeft dan alleen maar de rekening van de arts op te sturen 
naar Zilveren Kruis Achmea. 
 
Meer informatie over de rijbewijskeuring vindt u ook op de website 
van KBO-PCOB: 
www.kbo-pcob.nl/vereniging/rijbewijskeuring-voor-75-plussers/ 
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Rabo Clubsupport 2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankzij het stemmen van onze leden, familie en vrienden van onze 
leden, hebben wij een bedrag van  € 669,80 mogen ontvangen van de 
Rabobank onder het motto  
“Goed voor jouw vereniging & geweldig voor de buurt”. 
 
Wij hebben daarvoor de Rabobank bedankt door een e-mail te sturen 
met de volgende tekst: 
“Verrast en blij zijn wij met de cheque van Rabo Clubsupport. 
Wij zijn ook heel blij met de Groenzoom en dat mooie Tolhek dat daar 
is gebouwd. Zo zijn wij op het idee gekomen om op die plaats onze 
blijdschap te laten zien.” 
 
Hulp en ondersteuning in cornatijd 
Samen Lansingerland: 010-5225545 
Voor praktische hulpvragen en vrijwillige hulp bieden voor inwoners 
van Lansingerland. 
 
De Landelijke Luisterlijn: 0900-0767 
Voor wie een luisterend oor nodig heeft. 
 
Voor meer informatie: www.lansingerland.nl/corona 
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Er is moed voor nodig 

 
 
Er is moed voor nodig om door te gaan 
Om niet bij ’t verleden te blijven staan. 
Er is moed voor nodig te durven leven, 
Om vast te houden en weg te geven. 
Een hand vol warmte, een hand vol kracht 
Waar de wereld op wacht …. 
 
 
 

Er is moed voor nodig om blij te zijn, 
Van binnen te luisteren naar liefde en pijn. 

Er is moed voor nodig te blijven geloven 
Dat alle ellende een keertje zal doven. 

Met een hart vol hoop en een hand vol kracht 
Waar de wereld op wacht….  

 
 
 
Er is moed voor nodig om jezelf te zijn 
De betrekkelijkheid kennen van groot en van klein 
Er is moed voor nodig eenvoudig te leven, 
Niet hunkeren naar meer, maar weg te geven 
Van geestelijke winst, het uiteindelijk bezit 
Wat een liefde is dit …. 
 

 
 

Er is moed voor nodig om door te gaan 
Om achter je mening te blijven staan 

Er is moed voor nodig om te vertrouwen 
Op eerlijkheid, inzet, en op te bouwen 

Een toekomst vol zon in een wereld van vree, 
Begin er eens mee …. 
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Oude postzegels zijn nog jaren te gebruiken 
Een postzegel op een brief van 20 gram gaat vanaf  
1 januari 2021 96 cent kosten. Nu is dat nog 91 cent. 
In het verleden moest je dan postzegels bijplakken, 
maar nu mag je de ‘oude’ postzegel met daarop 
nummer 1 gewoon blijven gebruiken. Die heeft dus 
dezelfde waarde als de nieuwe postzegel van 96 cent. 

 
Oplichting, afpersing of phishing via e-mail en telefoon 
In onze nieuwsbrief van september 2020 hebben wij u hierover al 
uitgebreid informatie verstrekt. Desondanks bereiken ons nog 
regelmatig berichten van mensen die slachtoffer zijn geworden van 
oplichters. Lees die nieuwsbrief daarom nog eens goed door. 
Kijk ook op de site: www.veiligbankieren.nl  
Hier vindt u veel informatie en filmpjes over de oplichtingspraktijken. 
 

Sinds een groot deel van Nederland thuis 
zit vanwege het coronavirus zijn we 
massaal aan het bestellen. PostNL heeft 
het al weken ontzettend druk. Helaas 
weten oplichters daar misbruik van te 
maken. Zij versturen een sms met de 
tekst: “uw pakket is verzonden. Volg is 
bestelling via deze link 'bit.ly/-PostNL-'.”  

De kans is zeer groot dat u inderdaad op een pakketje zit te wachten 
en dat u daarom besluit om het linkje te openen. Doe dit nooit!  
 
Wij hoorden ook dat momenteel zogenaamde thuiszorgmedewerkers 
bij ouderen aanbellen met de mededeling dat zij een prik tegen 
corona komen geven. Ze zijn altijd met z’n tweeën. 
Terwijl de ene persoon de bewoner bezighoudt gaat de andere 
persoon in de woning op zoek naar kostbare spullen of geld. 
Wees alert: thuiszorgorganisaties zullen u nooit onverwacht 
bezoeken om een inenting tegen corona te komen geven of iets 
dergelijks. Laat deze personen dus nooit binnen! 
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                                  KERSTGEDICHT 
 

                                        Er is een kind geboren 
eenvoudig in een stal. 

Dat kind kwam de vrede brengen 
voor mensen overal. 

 
De engelen zongen vrolijk 

een wonder is geschied 
Gods kind kwam voor een wereld 

vol zorgen en verdriet. 
 

Dat kleine koningskindje 
vroeg om een kerstgeschenk: 

Dat ik niet voor mezelf leef 
maar ook aan anderen denk 

 
Waar mensen samen komen 

 en goed zijn voor elkaar; 
                 daar is het altijd kerstfeest 

                                         op elke dag van het jaar. 
                                                      ----------------- 

 
2020 was een jaar om nooit te vergeten. 
Maar met groeiend vertrouwen blikken we vooruit op 2021. 
Hopelijk een jaar waarin we weer volop activiteiten kunnen en 
mogen organiseren voor onze leden. 
 
Het bestuur van de KBO Berkel en Rodenrijs  
                      wenst alle leden een 
          ZALIG KERSTFEEST 
                       en een 
               NIEUW JAAR 
             VOL GELUK EN 
                Gezondheid! 
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Er hangt een nieuwe 
kalender aan de wand. 

2020 is op de stapel van het 
oud papier beland. 

Een heel nieuw jaar met 365 
nieuwe dagen. 

Een heel nieuw jaar met  
meer dan 365 vragen. 

Wat gaan we in het nieuwe 
jaar nog beleven? 

Wat gaat het nieuwe jaar ons 
allemaal geven? 

Het oude jaar is nu een stuk 
van het verleden. 

Maar het oude jaar is nog 
niet zolang geleden. 

In het oude jaar hebben we 
dingen mogen leren. 

Dingen die we in het nieuwe 
jaar gaan waarderen. 

Het oude jaar zal altijd het 
nieuwe jaar aanraken. 

Laten we daarom van dit 
nieuwe jaar iets moois 

maken. 


