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Woordje van de Voorzitter 
Als je met dit weer achter het raam zit om je stukje voor deze maand te schrijven, verlangt een mens toch naar een 
beetje voorjaar. Een lekker zonnetje in plaats van storm en regen zou toch wel weer eens wat plezieriger overkomen. 
Maar nog even geduld en het gaat er weer van komen. De bomen zullen weer gaan uitlopen en alles wordt weer 
groen. Voor mij is dat de mooiste tijd van het jaar. 
 
Op het moment dat ik dit schrijf kan ik zeggen dat de kaartverkoop voor het Alphens Kozakkenkoor prima draait en 
leuk dat er zoveel KBO leden reageren. Als Bleiswijk en Bergschenhoek ook zo meedoen, kunnen we best gaan probe-
ren of we dat meer kunnen gaan doen. Leuk als we dat  
ná 17 februari gaan beoordelen. 
Denken we er allemaal aan die onze zondagmiddag bezoeken dat het in maart op de vierde zondag is. Soms moet je 
weleens van datum veranderen omdat het niet anders kan. 
Onze zondagmiddagen worden steeds goed bezocht en voor degene die nog nooit zijn geweest, zou ik zeggen: “Kom 
eens kijken, niet geschoten is altijd mis”. 
 
We gaan zo zachtjes aan naar de jaarvergadering. De voorbereiding is in volle gang en gaat best interessant en leuk 
worden. 
 
Er is mij weleens gevraagd wat ik nu onder een vrijwilliger versta.  
Vrijwilligers zijn heel belangrijke mensen in een vereniging of club. Hierop draait een vereniging of club. Het maakt niet 
of het nu gaat om het bezorgen van het magazine of helpen bij activiteiten; het draait toch om helpende handjes. 
Een vrijwilliger (en dat is niet vrijblijvend) is iemand die helpt en er ook is als het werk waar zij of hij zich voor op heeft 
gegeven gedaan moet worden. Dat kan iedere week of eenmaal in de maand zijn. Dan kan er wat georganiseerd wor-
den dat je als bestuur weet dat er ook mensen voor zijn.  
Trouwens ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers. 
 
Dit was de op een na laatste overpeinzing van mij. 
 
 
Een mooie spreuk deze keer: 

Er valt op deze wereld niets te lachen, 
maar als je daar nu maar vanuit gaat, 

valt er nog een hoop te lachen. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX3oKx-LDdAhVQNOwKHWlID3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-stapel-papieren-i8197.html&psig=AOvVaw1bUPpFb_fhpOwaIQ7Ppcsk&ust=1536686200581111
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Dat moet je een paar keer lezen, dan wordt hij pas leuk vond ik zelf. 
 
Met vriendelijke groet. 
Jan Kneppers 
 

 
Nieuwe leden: 
Wij verwelkomen: 
De heer P. van Rekum 
De Warmoezerij 85, 2651 ZV Berkel en Rodenrijs 

 
“Van de Bestuurstafel” ! 
Deze keer zijn er geen bijzonderheden uit de laatste bestuursvergadering te melden. 
Toch wil ik even aandacht vragen voor het volgende. 
 
Klimaat 
Van een winter was geen sprake ondanks dat kleine beetje sneeuw wat we hebben gehad. Zouden de ouderwetse win-
ters echt nu toch echt verdwenen zijn?  Wie kan zich de tijden niet herinneren gezellig schaatsen  
op de vaart of op de ijsbaan die toen werd opgespoten op de tennisbanen schuin achter toen nog de Westersingel.  
Dit brengt mij gelijk naar de discussie die nu plaatsvindt rondom het klimaat. De meningen lopen daarover ver uiteen 
zodat velen van ons niet weten wat er boven ons hoofd hangt. Gaan we echt helemaal van het gas of niet? 
 
 
 
 
Ik maak toch wel een beetje bezwaar tegen suggesties dat onze generatie er een zooitje van heeft gemaakt en onze 
kinderen nu met de gebakken peren zitten. 
De tegenstrijdigheid in de huidige regelgeving is toch wel markant. Uit milieuoogpunt moeten we zo weinig mogelijk 
plasticverpakking gebruiken of mijden. Uit oogpunt van hygiëne moet alles dubbel verpakt zijn. Weet u het ????????? 
Ik niet!!!!! 
 
Pensioen 
Velen onder ons hebben al jaren geen verhoging van het pensioen gekregen en zijn behoorlijk op het netto besteed-
baar inkomen achteruit gegaan. Doordat partijen er niet uitkomen om een fatsoenlijk pensioenakkoord  tot stand te 
brengen, lopen velen van ons gevaar dat we volgend jaar gekort gaan worden op ons pensioen. Dat mag toch niet ge-
beuren. Misschien moeten wij dan maar eens naar het Malieveld gaan in Den Haag net als de schoolkinderen die dat 
op 7 februari deden. Door onze stem eens hardop te laten horen, moeten wij ouderen senioren een factor zijn waar 
men niet omheen kan. 
 

 
Bezorging van het Magazine KBO-PCOB en onze Nieuwsbrief 
Veel leden en niet leden bezorgen 10 x per jaar het ledenmagazine  
en onze Nieuwsbrief door weer en wind bij u aan huis. 
Daar zijn wij heel blij mee, want het bespaart ons veel kosten. Je moet er toch niet aan denken wat het zou gaan kos-

ten als PostNL dit zou moeten gaan doen. Toch kan er wel eens wat misgaan en wordt u, om 
wat voor reden dan ook, overgeslagen. 
U kunt het ledenmagazine met de nieuwsbrief  
altijd rond 27e of de 28e van de maand in de brievenbus verwachten. 
(uitgezonderd de maanden juli en december want dan verschijnt er geen magazine). 

Mocht u geen magazine hebben ontvangen, neem dan even contact op met Will Holleman. Zij onderhoudt de contac-
ten met de bezorg(st)ers.  
Will is te bereiken op telefoonnummer 5116744. 



4 
 

 
 
 
 
 

 
Samenwerking KBO PCOB 
KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke  
verenigingen Unie KBO en PCOB. 
Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en 
vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB.  
Deze zetelt in Utrecht. 
Het gevolg van deze samenwerking is duidelijk zichtbaar geworden  
door een gezamenlijk ledenmagazine. 
De vereniging KBO-PCOB heeft een bestuur, bestaande uit de twee  
voltallige besturen van de Unie KBO en de PCOB. Boven dit bestuur  
staat een gezamenlijke ledenraad. 
Na het tot stand komen van deze vereniging is er een nota opgesteld  
en vastgesteld: 
“Als je snel wilt  gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen”.  
Een grote drijfveer achter het geheel is de terugloop van het aantal leden. Wil je leden vasthouden dan zal er een ver-
andering moeten plaatsvinden. 
Vervolgens is er een stuurgroep aan de gang gegaan die een visienota heeft opgesteld met de titel ‘KBO-PCOB ver-
nieuwt’. 
Diverse provinciale KBO’s kunnen zich echter niet vinden in de voorgestelde organisatiestructuur. Dit heeft tot gevolg 
dat er een kloof is ontstaan tussen het landelijk bestuur en diverse provinciale KBO’s.  
Bij het schrijven van deze nieuwsbrief is het nog duidelijk hoe het nu  
verder gaat. 
Wordt vervolgd!! 
 

Bijeenkomst “Visie op de Toekomst” en “Digitaal Fit worden”. 
Op 29 januari jl. vond deze bijeenkomst plaats in de theaterzaal van de Oudelandse Hof die was georganiseerd door de 
Commissie Ouderen Belangen namens de KBO afdelingen en PCOB in Lansingerland. Van de 52 bezoekers kwamen de 
meeste van de KBO uit Berkel. 
 
 
 
Je krijgt daarbij het gevoel dat velen onder ons kern vast zijn en weinig buiten die grenzen gaan om mee te doen aan 
een activiteit in een andere kern. Met kern bedoel ik de voormalige gemeenten Bergschenhoek, Berkel en Bleiswijk . 
Het was gezellig en interessant om de twee sprekers te aanhoren en het is zeer de moeite waard om daar een vervolg 
aan te geven. 
Dit heeft ertoe geleid dat de Commissie Ouderen Belangen Lansingerland besloten heeft dat na de zomer begonnen 
wordt om vier keer per jaar een thema bijeenkomst te organiseren. Per toerbeurt gaat een afdeling de organisatie 
daarvan op zich nemen, te beginnen op 26 september 2019 welke dan wordt georganiseerd door de afdeling Berg-
schenhoek. 
 
 

Algemene Ledenvergadering op 4 april 2019 
Het volgende nummer van de Nieuwsbrief zal voor een groot gedeelte gewijd zijn aan de Algemene Ledenvergadering 
die op 4 april 2019 wordt gehouden.  
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Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
Na de Eucharistieviering in de Kapel van Huize Sint Petrus 
gaan we vergaderen in het Parochiehuis Willem Huygens 
. Na het officiële  
gedeelte kunnen we bij het genot van een drankje nog 
gezellig babbelen om aansluitend van de lunch te genieten. 
 

Hierna komt mevrouw Teensma, notaris van Notarissen 
Oostland, iets vertellen over het nut van een levenstestament en alles wat daarmee samenhangt. Ve-
len onder ons hebben er geen notie van tegen welke zaken je aanloopt wanneer iemand tijdens het le-
ven wilsonbekwaam wordt.  
Ik zeg er eerlijk bij “het kost wat, maar dan heb  je wat”.  
Het is echt belangrijk niet alleen voor mensen die tachtig zijn, maar ook voor mensen die net de zestig 
zijn gepasseerd. 

Is er niets geregeld, dan staat het paard vaak achter de wagen. 
 
 
 
 
 
 

Aangifte inkomstenbelasting 2018 
In de maanden maart en april moeten velen van ons weer aangifte doen over het inkomen van 2018. Wanneer je om 
de computer inlogt bij de Belastingdienst zie je dat zij al veel gegevens van tevoren hebben ingevuld. Toch weet de 
Belastingdienst niet alles. 
 
Hierbij valt te denken aan kosten die je in 2018 hebt gemaakt. Denk daarbij aan ziektekosten. Deze kosten verminde-
ren het netto besteedbaar inkomen. 
De Ouderenbonden hebben vrijwilligers die de leden helpen bij het invullen van de belastingaangifte. Deze vrijwilligers 
hebben daarvoor een cursus gevolgd. Na het volgen hiervan ontvangen zij een legitimatiebewijs. Op verzoek dienen zij 
dit pasje te laten zien aan de leden. Het staat u natuurlijk vrij om uw aangifte te laten verzorgen door wie dan ook. 
Maar laat u de aangifte verzorgen door iemand die het legitimatiebewijs niet heeft, dan kunt u, indien er iets verwijt-
baar misgaat, geen verhaal halen bij de Ouderenbonden. 
Wenst u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte 2018 en uw inkomen is niet hoger dan bruto € 36.000,-- en uw 
vermogen niet hoger is dan € 55.000,--, dan kunt u contact met ons opnemen. 
De kosten bedragen € 12,00 per biljet. Dit bedrag dient u contant aan  
de hulpverlener te betalen. 
 
Heeft u voorgaande jaren al hulp gehad, dan kunt contact op nemen met de hulpverlener (vrijwilliger) die dit het vorig 
jaar voor u heeft gedaan. 
Vraagt u voor de eerste keer hulp aan, neem dan contact op met Ton van der Burg, tel. 010-8409944. Hij heeft de coör-
dinatie op zich genomen en verdeelt de aanvragen over de hulpverleners.  
Deze hulpverlening vindt plaats in samenwerking met de ouderenbonden KBO en PCOB in Lansingerland. 

 
Contributie 2019 
Als deze nieuwsbrief bij u op de mat valt, dan is het merendeel van de contributie voor 2019 al automatisch geïncas-
seerd bij de leden die ons daartoe hebben gemachtigd. 
 
Aan de leden die geen toestemming hebben gegeven, verzoeken wij de contributie vóór 1 maart 2019 over te maken 
op: 
bankrekeningnummer NL62 RABO 0307 4011 54   
t.n.v. KBO Berkel en Rodenrijs.  
Graag onder vermelding van contributie 2019 en uw lidnummer(s). 
De contributie bedraagt per jaar: 
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Alleenstaande leden    € 20,-- 
Leden met een opgegeven partner  € 35,-- 
(hierbij graag beide lidnummers vermelden) 
 
Bij voorbaat hartelijk dank. 
De penningmeester 
 

Mag ik me even voorstellen 
Sinds januari maak ik deel uit van het bestuur van de vereniging.  
Velen van u ken ik vanuit andere functies maar voor degenen die mij  
niet kennen wil ik het een en ander over mezelf vertellen.  
 
Ik ben Henny Rijntjes en getrouwd met Gerard. Ik heb twee dochters  
plus de daarbij horende schoonzoons en drie kleinkinderen. Ik ben in  
1976 in Berkel en Rodenrijs komen wonen. Vanaf dat ik in Berkel kwam wonen ben ik actief geweest in verschillende 
verenigingen omdat ik graag contact wilde hebben met de inwoners. Ik ben begonnen als secretaresse van het KVG en 
heb in de ouderraad gezeten van de Poolsterschool.  
Toen mijn kinderen wat groter werden ben ik in de bibliotheek gaan werken. Ook in deze baan had ik veel contact met 
mensen. Ik zat in deze periode in het bestuur van het CDA en heb voor deze partij vijf jaar in de raad gezeten. Dat was 
in de tijd van de voorbereidingen voor de fusie. In de tijd voor de fusie wilden we het eigen geluid van B&R meer laten 
doorklinken en hebben we de Historische Vereniging opgericht. 
 
Voor mijn hobby ben ik cultuurwetenschappen gaan studeren bij de Open Universiteit. Daar kon ik op mijn eigen 
tempo en thuis de kennis tot mij nemen. Het heeft dan ook lang geduurd voordat ik mijn doctoraal gehaald heb maar 
tien jaar geleden heb ik toch het begeerde diploma gehaald. Na mijn pensioen heb ik mij aangemeld als vrijwilliger bij 
de SWSL en organiseer samen met een werkgroep de zomeracademie en culturele uitjes om de senioren kennis te la-
ten maken met de mooie dingen die Nederland te bieden heeft. Wat mijn taak gaat worden in het bestuur gaan we 
binnenkort bespreken. Ik zie u allen graag op de Algemene Ledenvergadering van 4 april. 

***************************** 

Dagtocht KBO 2019 
Deze tocht staat gepland voor dinsdag 7 mei 2019. 

Opstapplaatsen en tijden: 

Pius X om 08.00 uur 

Laan van Roomen – Treurniet om 08.15 uur 

O.L.V. Geboortekerk, Noordeindseweg om 08.30 uur 

Vanaf de laatste opstapplaats vertrekken we richting Terschuur waar we rond 10.30 uur worden ontvangen met kof-

fie/thee en gebak. 

Aansluitend bezoeken we het Oude Ambachten Museum. 

Hierna volgt om 13.00 uur de lunch met een soepje in Terschuur. 

Na de lunch bezoeken we het Speelgoed Museum, eveneens in Terschuur. Om 14.30 uur stappen we weer in de bus 
richting Bennekom waar het Kijk en Luistermuseum wordt bezocht. We vertrekken weer om 17.00 uur richting Rens-
woude. Hier hebben wij om 18.00 uur in  restaurant De Hof het diner. Hierna gaan we weer huiswaarts en zullen rond 
21.00 uur weer bij de grote kerk in Berkel en Rodenrijs arriveren.  
 
U kunt zich voor deze dag opgeven bij Piet de Schepper, tel. 5113570 of Jeanne Bloom, tel. 511553. 
De kosten voor deze dagtocht zijn € 60,-p.p.  
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: 
NL62 RABO 0307 4011 54 van de KBO afd. Berkel en Rodenrijs  
o.v.v. dagtocht 2019. 
 

 
Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten  
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De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal dit jaar plaatsvinden op  
maandag 13 mei 2019.  
Dit jaar gaan we met de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-Belgische 
grens.  
Hier hebben de paters Kapucijnen een klooster. Zij zijn vurige vereerders van Maria en bouwden een pelgrimsoord. 
Tegenover het klooster is een prachtig park met daarin een Lourdesgrot, een kruisweg en andere bijzondere beeltenis-
sen. Het klooster doet nu dienst als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk 
geworden.  
De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets  
lekkers in taverne De Zevenster, direct naast de kerk. Daarna vindt er een 
eucharistieviering plaats.  
Na de lunch in genoemde taverne staat het Plechtig Marialof op het programma.  
Voordat de bus weer huiswaarts keert, wordt er gezamenlijk nog een kopje 
koffie/thee gedronken. 
 
Voor deze bedevaart kunt u zich tot 29 april a.s.  
opgeven bij Jeanne Bloom, tel. 010-5115553.  De kosten zijn € 49,50 per 
persoon.  
Van Jeanne ontvangt u dan meer informatie over  
hoe u deze dient te betalen. 
De opstapplaatsen worden na 29 april a.s. bekend gemaakt aan u. 
 
Wij nodigen u van harte uit om deze mooie dag met ons mee te maken. 
Wilt u nog meer informatie dan kunt u bellen of mailen met de organisatoren van deze bedevaart: mevrouw Ameling 
of mevrouw Van Tol.  
Onderstaand treft u de contactgegevens aan van beide dames: 
Mw. M. Ameling, tel. 010-2264376, E-mail: marijke.ameling6@gmail.com 
Mw. M. van Tol, tel. 071-4014744, E-mail: mariavantol@casema.nl 
 

 
Paasstuk maken 
Op dinsdag 16 april gaan we paasstukjes maken. 
Dit vindt plaats in de biljartzaal van Huize St. Petrus. 
We beginnen om 09.30 uur en het duurt tot ca. 12.00 uur. 
Graag van tevoren aanmelden bij: 
Joke van Wijk, tel. 010-5116642 of Nel de Veld, tel. 06-42711689 
We gaan er weer een gezellige morgen van maken! 

 
Extra dagje uit voor de KBO-dames op 21 mei 2019 

 
 
 
 
In overleg met Cor Labots hebben we op dinsdag 21 mei a.s. een dagje uit gepland, alleen bestemd voor dames. Wij 
gaan dan naar Vander Klooster Mode in Boskoop. 
De kosten voor deze dag bedragen € 15,00 per persoon. 
Hiervoor kunt u genieten van een uitgebreide 1 uur durende modeshow verzorgd door drie mannequins. Zij showen 
eigentijdse, vlotte mode voor dames vanaf 55+. Tijdens de modeshow ontvangt u een gratis kopje koffie met iets lek-
ker erbij.  
Na de modeshow maken we gebruik van een geheel verzorgde lunch. 
In de middag is er de mogelijkheid om iets te kopen en we sluiten de dag af met een drankje b.v. een advocaatje met 
slagroom. 
Rond 16.00 uur zijn we dan weer in Berkel en Rodenrijs. 
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Opstapplaatsen en tijden: 
Pius X om 09.10 uur 
Laan van Roomen – Treurniet om 09.20 uur 
O.L.V. Geboortekerk, Noordeindseweg om 09.30 uur 
Voor deze dag kunt u zich opgeven bij Piet de Schepper, tel. 5113570 en Jeanne Bloom, tel. 511553. 
U kunt de kosten van € 15,00 contant betalen bij Piet en Jeanne. 
Wilt u ook graag mee wacht dan niet te lang met opgeven want:  
VOL = VOL.  
Let op: deze dag gaat alleen door bij voldoende deelname. 
 
 

Presentatie PCOB: 
Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij 
De plaatselijke PCOB afdeling Berkel en Rodenrijs organiseert maandelijks op de 2e 
donderdag van de maand een bijeenkomst. 
Op 14 maart a.s. zal de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) een 
presentatie verzorgen en een uitleg gegeven over hoe de reddingsmaatschappij in 
elkaar zit en hoe zij het reddingswerk op zee doen. 
U bent allen van harte welkom (óók KBO-leden) op deze bijeenkomst van de PCOB in 
zalencentrum ‘Rehoboth’, aanvang 14.30 uur. Deze middag duurt tot ca. 16.30 uur.  
 

Medische keuring bij verlengen van rijbewijs bij  
75-jarige leeftijd of ouder 

In het Ontmoetingscentrum “De Leeuwerik” te  
Bleiswijk houdt een arts spreekuur. Hier kunt u  
gekeurd worden voor uw rijbewijs.   
Telefonisch afspreken 088-2323300.  
De kosten bedragen € 34,80. 
 
Nadat u gekeurd bent ontvangt u van het CBR  
bericht dat u geschikt bent om auto te rijden en kunt u een aanvraag tot verlenging indienen. 
Deze aanvraag kunt u online doen. Wanneer u dat niet kan, dan moet een aanvraagformulier aan-
vragen.  
Hiervoor kunt terecht bij de balie van het gemeentehuis in Bergschenhoek of servicepunt in Bleis-

wijk. 
 
Leden die collectief verzekerd zijn bij Zilveren Kruis Achmea en aanvullend verzekerd zijn hebben recht op een vergoe-
ding voor de verplichte rijbewijskeuring voor 75-plussers, tot een maximum van € 35,--.  
Voor meer info neem contact op met uw zorgverzekering.  

 
Vakantieweek KBO 2019 
Zoals u in de nieuwsbrief van februari heeft kunnen lezen is  
de vakantieweek 2019 geboekt. Deze zal plaatsvinden van vrijdag 9 augustus t/m vrijdag 16 
augustus 2019. 
Dit keer gaan we naar het Parkhotel Hugo de Vries in Lunteren op de Veluwe. 
U dient zich voor deze week schriftelijk aan te melden.  
Het inschrijfformulier zat bij de nieuwsbrief van februari. Dit kunt u inleveren bij:  
Piet de Schepper Rodenrijseweg 517, 2651 AP Berkel en Rodenrijs of Jeanne Bloom, 
Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs  
Direct na inschrijving dient u het verschuldigde bedrag over te maken op rekeningnummer: 
NL62RABO0307401154 van de KBO afd. Berkel en Rodenrijs o.v.v. Vakantieweek 2019. 
Voor meer informatie: www.hugodevries.nl 
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                          Lief en leed 
              Kent u leden die in het ziekenhuis 
liggen of langere tijd 
                 ziek zijn,  meldt dit dan bij Mien de 
Veld, tel. 5112964,    
                 zodat zij haar of hem een kaartje 
kan sturen 
 
De agenda voor de maanden 

maart/april 2019 
Als u vragen heeft over bepaalde zaken die in de agenda vermeld staan, neem dan contact op met één van de be-
stuursleden. (zie pagina 2) 
 

Dinsdag 5 maart 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus 

Vrijdag 8 maart 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus  

Donderdag 14 maart 
14.30 uur 

Presentatie PCOB Koninklijke Nederlandse 
Redding Maatschappij. Zalencentrum 
Rehoboth. Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Vrijdag 15 maart 
14.00 uur 

Bingo in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus  

Dinsdag 19 maart 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van 
Huize St. Petrus 

Vrijdag 22 maart 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize St. Pe-
trus 

Zondag 24 maart 
13.30 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag Parochiehuis 
Willem Huygens 

Dinsdag 26 maart 
10.00 uur 

Creatieve ochtend in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus 

Dinsdag 2 april 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van 
Huize St. Petrus 

Vrijdag 5 april 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize St. Pe-
trus 

Vrijdag 12 april 
14.00 uur 

Bingo in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus  

Zondag 14 april 
13.30 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag Parochiehuis 
Willem Huygens 

Dinsdag 16 april 
09.30 uur 

Paasstukjes maken in de biljartzaal van Huize 
St. Petrus 

Iedere maandag-  
dinsdag en donderdag-
middag 14.00 uur 

Jeu de Boules op de banen achter Huize  
St. Petrus.  

Iedere dinsdagmiddag 
14.00 uur  

Nordic-Walking vertrek vanaf de Gerberasingel 
26 in Berkel o.l.v. Jeanne Bloom.  

 

 
 

Mutaties lidmaatschap 
alle verhuizingen en/of andere mutaties moeten, onder vermelding  

van het lidnummer, worden doorgegeven aan: 

Ledenadministratie KBO Berkel en Rodenrijs 

Ton van der Burg, Oostmeerlaan 82,  2651 AD Berkel en Rodenrijs.  

E-mail: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com  

Het kan ook telefonisch naar 010-8409944. Wanneer Ton niet thuis is  

en dus de telefoon niet opneemt kunt u de mutatie ook inspreken op  

de voicemail.  

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://t3.ftcdn.net/jpg/00/38/08/88/500_F_38088879_XDpdKXFupQjiTxiKxFN0wnCPqjmSVYGs.jpg&imgrefurl=https://www.fotolia.com/id/38088879&docid=-vl44hueLB-0mM&tbnid=4Vg9cip5Uqml-M:&vet=10ahUKEwinr6Hi_rDdAhWGmLQKHVJfAdcQMwiNAShRMFE..i&w=500&h=354&hl=nl&authuser=0&bih=751&biw=1440&q=nordic%20walking&ved=0ahUKEwinr6Hi_rDdAhWGmLQKHVJfAdcQMwiNAShRMFE&iact=mrc&uact=8
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