
KBO kerstviering 
Op 17 december heeft in de Bron één van de verschillende KBO-
bijeenkomsten plaats gevonden in De Bron. KBO is een belangenvereniging 
voor 50-plussers. Samen zijn wij sterk. KBO-Krimpen is lid van de landelijke 
Unie KBO-PCOB. In 2019 is een verhoging van de ouderenkorting bereikt en 
de invoering van het Wmo-abonnementstarief. In 2020 gaat de KBO-strijd 

verder voor een beter pensioen, tegen armoede onder senioren, tegen koopkrachtverlaging, tegen hoge 
lasten en tegen zorgmijding. Dat is de ernstige kant van de zaak; voor 50-plussers min of meer een 
morele plicht om zich bij KBO aan te sluiten. Hoe meer leden, des te sterker is de stem! 
 
In 2019 zijn door de evenementencommissie diverse activiteiten georganiseerd, zowel de zogenaamde 
soosmiddagen op de 2e dinsdag van de maand en bezoeken aan externe evenementen zoals musea en 
de Maeslandkering op 23 mei. Op 17 december vond de jaarlijkse kerstviering plaats. Een gezellige 
bijeenkomst die om 15.30 uur begon met een H. Eucharistieviering. Celebrant was pastor Joost de 
Lange, Frans Rademakers begeleidde als pianist de gezangen.  De viering werd gevolgd door een 
feestelijke bijeenkomst, een “borrel” met wat lekkers en een koud buffet dat door een van de leden met 
een professionele achtergrond is samengesteld. Dat was de derde keer op rij. Frans verzorgde ook 
tijdens de bijeenkomst voor een muzikale omlijsting. Tafels waren feestelijk gedekt en op creatieve wijze 
voorzien van de nodige tafeldecoratie. Omdat mensen willen weten wat ze eten, was bij ieder 
onderdeel van het buffet op de menukaart een opsomming gegeven van de verwerkte ingrediënten. 

 
 
Aan het slot van de bijeenkomst werd aan diverse vrijwilligers onder applaus de loftrompet gestoken. 
Voorzitter memoreerde even dat 2020 een belangrijk jaar is. In december 1985 werd de vereniging KBO-
afdeling Krimpen aan den IJssel opgericht. Dat betekent dat in het najaar van 2020 het 35-jarig jubileum 
wordt gevierd. Hoe? Nog geen idee. De leden zijn gevraagd om met voorstellen te komen. Het bestuur 
zal dat beoordelen en verder uitwerken. 
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