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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     010-5216511 
Storingsnummer elektriciteit en gas   0800-9009 
KBO Ouderenadviseur (VOA)   010-5113830 
KBO Servicetelefoon- en Juristenservice 030-3400655 
Lief en Leed KBO Berkel   010-2232442 

 

Woordje van de Voorzitter 
 
Voor mij de eerste keer dat  “Het Woordje van de Voorzitter” van mijn pen afkomt. Dat laatste is wat figuurlijk aange-
geven want het komt bij  
mij zelden voor dat ik iets schrijf met mijn pen. Ik maak daarvoor altijd  
gebruik van mijn computer waarbij de tekstverwerker niet meer bij mij  
is weg te denken. 
Ik hoop in de voetsporen van mijn voorganger, Jan Kneppers, te treden om maandelijks iets voor de leden van de KBO 
te schrijven. 
Inhoudelijk zal het wel gaan verschillen, maar dat moet u op de koop toe nemen. Graag hoor ik of ik het goed of niet 
goed doe. 
 
We kunnen terugkijken op een goede en gezellige Algemene Leden- 
vergadering die op 4 april 2019 is gehouden. In die vergadering hebben wij afscheid genomen van Jan Kneppers, al-
thans als voorzitter, en op mij rust de taak om dat over te nemen. 
Als blijk van waardering voor het vele werk dat Jan voor de KBO heeft  
gedaan, bood Jeanne namens het bestuur en de leden een cadeau aan. Een kunstwerk van Corrie Ammerlaan dat een 
handdruk van goud  
symboliseert. We hopen dat het een mooie plaats bij Jan in huis krijgt  
en dat hij nog vaak aan ons denkt. We konden daarbij Jan z’n vrouw niet vergeten als blijk van onze waardering dat zij 
er ook aan heeft bijgedragen. 
 
In mijn eerste woord als voorzitter naar de vergadering heb ik aangegeven de functie van voorzitter met een visie op 
mij te nemen door te zeggen dat de KBO een Katholieke Bond van Ouderen is en dat we gezamenlijk, bestuur én leden, 
daar voor moeten staan. 
 
Rest mij ook nog onze twee nieuwe bestuursleden, Henny Rijntjes en Paula Hijdra , van harte welkom te heten in ons 
bestuur. 
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Bij het lezen van deze Nieuwsbrief ligt het feest van Pasen achter ons en staan we aan het begin van de maand mei 
waarin de natuur weer tot volle ontsluiting komt met zijn pracht en praal. Onze medemensen die in de tropen wonen, 
kijken hun ogen altijd uit als alles hier in ons land tot leven  
komt. Laten we zuinig zijn op onze pracht en praal en waarderen dat wij dat hebben. 
 
De maand mei staat te boek als de fietsmaand en als u daartoe fysiek in staat bent, moet u het zeker niet laten. Vindt u 
het leuk om met meerdere mensen in een groep te fietsen, kijk dan even in de Heraut om zien wat de Stichting Welzijn 
Lansingerland ons te bieden heeft. 
 
Voor de voetballiefhebbers is de maand mei ook weer de maand van de ontknopingen. In de nationale competitie heb-
ben Ajax en PSV het lekker spannend gemaakt. Wie wint de beker en zal het Ajax lukken om grote potten te breken in 
de Champions League? 
Voor de wielerliefhebbers staan ons weer grote wedstrijden te wachten. Kortom genoeg sport. 
 
Hierbij wil ik het even bij laten en u heel veel mooi weer te wensen. 
Kijk rondom u heen en kijk eens naar de mensen die eenzaam naar buiten kijken door hen eens te verblijden met een 
bezoekje en een praatje. 
 
Ton van der Burg 

 
 
 
Nieuwe leden: 
Wij verwelkomen: 
Mevr. E.A. Laarman, Noordeindseweg 94, K. 227 
2651 CX   Berkel en Rodenrijs 
 

 
 
Van de bestuurstafel 
 
Op 19 maart is het bestuur weer bij elkaar geweest en voor de laatste keer waren we te gast bij Jan Kneppers om daar 
te mogen vergaderen. Voor Jan was het zijn laatste vergadering. Ik denk dat hij het wel zal gaan missen, maar daar zal 
hij wel over heen komen. Jan heeft toegezegd dat hij nog wel in beeld blijft als vrijwilliger en zal daarin blijven zorgdra-
gen voor de inkoop bingo en klaverjassen. Top !! 
Deze vergadering werd grotendeels in beslag genomen door de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering en 
na afloop kan worden gesteld dat het geen verkeerde tijdsinvestering was.  
Verder kwam de samenstelling van het nieuwe bestuur aan de orde. 
Deze is als volgt: 
Voorzitter en tevens 2e penningmeester: Ton van de Burg 
Secretaris:       Jeanne Bloom 
Penningmeester:      Henk de Haas 
Activiteiten:       Henny Rijntjes / Jeanne Bloom 
Vertegenwoordiging C.O.L. / KBO DWO:   Paula Hijdra 
Ledenadministratie:      Gerdy van den Bulk 
Redactie Nieuwsbrief:      Jeanne Bloom / Ton van der Burg 
Verspreiding Nieuwsbrief:     Jeanne Bloom 
 
We kunnen ons gelukkig prijzen dat wij vrijwilligers hebben gevonden die daarbij het bestuur gaan helpen. 
 
Voor de verspreiding van de Nieuwsbrief hebben we 26 mensen die bij u het magazine PCOB-KBO bij u in de brieven-
bus deponeren. De algehele coördinatie ligt bij Wil Holleman en Wim van Kester zorgt er weer voor dat de mensen 
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weer hun magazines krijgen om te bezorgen. Die pakketten worden weer samengesteld door Patricia en Tom van den 
Bulk. U ziet het: een radarwerk waarin geen tandwieltje mag ontbreken. 
 
De layout en samenstelling van de Nieuwsbrief ligt bij Marianne Welles en de beoordeling van de copy voor plaatsing 
doet Ton van der Burg.  
Uiteraard in goed overleg met de overige bestuursleden. 
 
 
Als nieuwe vrijwilligster in dit geheel verwelkomen wij Gerdy van den Bulk die de ledenadministratie gaat verzorgen 
vanaf 1 april (geen mop). In deze Nieuwsbrief stelt zij zich aan ons voor. 
Voor de ledenadministratie gaan wij gebruik maken van een nieuw e-mailadres n.l. leden.kbobr@gmail.com .  
Ons verzoek is om daar gebruik van te gaan maken bij opgave van nieuwe leden of wijzigingen in de gegevens van de 
leden. 
 
Na de vakantie zal het bestuur extra aandacht gaan besteden aan de  
aktiviteiten door in gesprek te gaan met de mensen die daar voor verantwoordelijk zijn om te kijken of nog steeds op 
het goede spoor zitten om te beantwoorden aan de wensen en verlangens van onze leden. 
 
Verder hebben we besloten dat we in november 2019 een extra ledenvergadering gaan houden om daarin de begro-
ting van 2020 te gaan vaststellen. Dit heeft alles te maken met de afdracht die wij aan de KBO Zuid Holland moeten 
gaan afdragen. Hoogstwaarschijnlijk zullen we te maken krijgen met een hogere afdracht, waar wij geen voorstander 
van zijn.  
In de Algemene Ledenvergadering heb ik al aangegeven dat ik hier als Bondsbestuurder van KBO Zuid Holland zeer kri-
tisch naar zal kijken. 
 
De volgende bestuursvergadering is op 23 april, dus nog voor het ver- 
schijnen van deze Nieuwsbrief. 
Ton van der Burg 
 

Samenwerking KBO-PCOB 
Op landelijk niveau is het proces om vernieuwing stilgelegd omdat vier provinciale KBO verenigingen zich niet konden 
vinden in de voorstellen van het bestuur van de Unie KBO-PCOB omtrent de toekomstige structuur van de landelijke en 
provinciale organisaties. 
Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief heeft een intermediair een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het 
proces weer vlot te trekken. Hij heeft daar mogelijkheden gezien, wat vervolgens tot heeft geleid dat gezocht wordt 
naar het maken van een toekomstvisie door de voorzitters van de provinciale verenigingen. Wat daar uitkomt is af-
wachten. 
 
Binnen onze gemeente hebben we duidelijk de intentie om samen te werken met alle ouderenbonden. Dit doen we in 
de Commissie Ouderenbelangen Lansingerland. Na een aftastende periode van ruim anderhalf jaar gaan we trachten 
nu met concrete plannen te komen voor de toekomst. 
Ton van der Burg 
 
 

Jaarverslag Secretaris van de KBO over het jaar 2018 
We zijn het jaar 2018 gestart met 801 leden en geëindigd met 781 leden. In datzelfde jaar waren er 29 leden waarvan 
wij helaas afscheid hebben moeten nemen. Ook hebben 15 leden hun lidmaatschap beëindigd en hebben we nog 10 
leden afgeboekt wegens verhuizing  
en 45  nieuwe leden mogen verwelkomen. 
Het bestuur bestond uit de volgende leden: 
Jan Kneppers  Voorzitter, 
Jeanne Bloom  Secretaris, 
Henk de Haas  Penningmeester 
Ton van de Burg 2e penningmeester en ledenadministratie. 
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Het bestuur heeft in 2018 met het voltallige bestuur 7 x vergaderd. 
De penningmeester heeft het afgelopen jaar alle contributiebetalingen helemaal rond gekregen. 
De activiteiten zijn alle goed bezocht, er zijn 15  tekenschilder-ochtenden geweest o.l.v. Steff ten Pierik welke goed 
bezocht zijn.  
De creatief is 6 x  georganiseerd door Nel de Veld. 
 
Om nog wat cijfers te noemen:  
▪ 11 x een bingomiddag  o.l.v.Nel en Leo de Veld welke heel druk zijn bezocht. 
▪ 24 klaverjasmiddagen  o.l.v. Jeanne Bloom met medewerking van Rijk den Hertog  Elly van Tol en Anneke Hulst 

voor de catering.  
▪ Verder was is er elke week het Nordic Walking die onder mijn leiding viel.  
▪ Niet te vergeten de dagtocht naar De Zaanse Schans met 59 personen wat een zeer geslaagde tocht als de reacties 

van de deelnemers mag geloven.  
▪ De weekreis met 38 deelnemers naar Oisterwijk onder leiding van Piet en Jeanne was erg geslaagd, al moest er wel 

geld bij. 
▪ 9 keer een spelletjesmiddag op de 3e zondag van de maand in het seizoen Willem Huygens waar alle senioren wel-

kom waren en is daar is goed gebruik van gemaakt.  
▪ Regelmatig is gebruik gemaakt van de mogelijkheid van goedkope rijbewijskeuring. 

 
Voor de vele vrijwilligers hebben we  een gezellige middag georganiseerd bij de Hichte met een workshop exionpanting 
wat een groot succes was.  Niemand ging met lege handen naar huis wat ieder kreeg een agenda mee en zijn /haar 
eigen werkstuk. 
Een groot aantal mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om het belastingformulier te laten invullen 
door een van onze 2 daarvoor opgeleide KBO mensen.  
Verder zijn er in het kader van belangenbehartiging voor de senioren door onze bestuursleden de KBO- ZH  bondsver-
gaderingen bezocht. 
Onze 2e penningmeester heeft veel aan belangenbehartiging gedaan door onze samenwerking met de andere bonden 
in de Commissie Ouderenbelangen Lansingerland als voorzitter van die commissie. Daarnaast is hij voorzitter van  KBO 
district Delft Westland Oostland ook de vergaderingen met de DWO waarvan Ton de voorzitter is en als zodanig heeft, 
is hij bondsbestuurder van KBO Zuid Holland. In samenwerking met de COL zijn er thema bijeenkomsten geweest met 
o.a. onderwerpen “visie op de toekomst” en “digitaal fit worden. 
 
Tot slot,  wat we zeker niet mogen is het kerstdiner wat heel geslaagd was met 99 deelnemers. 
Dank daarbij gaat uit naar alle vrijwilligers die daaraan hebben meegewerkt en daarbij ook willen we de mensen van 
Willem Huygensz niet vergeten. 
 
Al met al het was een zeer druk maar positief 2018 wat wij als bestuur met veel plezier hebben gedaan.. 
 
Jeanne Bloom, secretaris. 
 

Mag ik me even voorstellen 
Beste KBO leden, 
 
Mijn naam is Gerdy van den Bulk-van der Lubbe, geboren (in 1959) en getogen in Berkel en Rodenrijs.  
Ik ben 40 jaar geleden getrouwd met Henny van den Bulk, eveneens een echte Berkelaar. Wij hebben drie kinderen en 
6 kleinkinderen. 
 
Na de HAVO ben ik gaan werken bij de lokale Rabobank en later bij aannemingsbedrijf Hermes & Roepman. Bij de 
komst van onze oudste zoon in 1982, ben ik gestopt met werken maar na een jaar of zeven ging het toch weer kriebe-
len en ben ik parttime gaan werken bij de Rabobank Bleiswijk. Later ben ik overgestapt naar ABN AMRO (voor 7 jaar) 
en alweer ruim 20  jaar geleden ben ik door Van Lanschot Bankiers in Rotterdam gevraagd om bij hen te komen en 
daar ga ik nog dagelijks met veel plezier heen. 
 



6 
 

Naast het gezin en het werk, ben ik zo’n 26  jaar actief  als bestuurder in verenigingen.  
Ik was 17 jaar secretaris bij v.v. TOGB dat later SV TOGB is geworden. Ook zat ik 3 jaar in het bestuur van NOOVA, een 
vrouwennetwerk en sinds 6 jaar ben ik bestuurslid van de Stichting Vrienden van Huize Sint Petrus. 
Met veel plezier zal ik de ledenadministratie voor de KBO Berkel en Rodenrijs gaan verzorgen. 
U kunt al uw wijzigingen aan mij doorgeven en dan zorg ik er voor dat dit netjes in de ledenadministratie wordt ver-
werkt. Dit kan via e-mail. 
Maar u kunt mij natuurlijk ook een briefje sturen of bellen. 
Mijn volledige gegevens zijn: 
Gerdy van den Bulk-van der Lubbe 
Diamant 32 
2651 SK  BERKEL EN RODENRIJS 
Tel. 010-5116271 of 06-40516166 
E-mail: leden.kbobr@gmail.com 
 
Ik kijk ernaar uit om voor u aan de slag te gaan! 
 
Gerdy van den Bulk 

Parochiële Caritas Instelling (PCI) 
De PCI is een instelling die altijd op de achtergrond werkt om de privacy van mensen zoveel mo-
gelijk te waarborgen.  
De PCI  wil mensen helpen die in problemen of vervelende situaties komen door onverwachte situaties zoals: 
- Eenzaamheid waardoor zij in een isolement geraken. 
- Het niet weten bij welke instanties zij moeten aankloppen voor hulp. 
- Financiële problemen en ordenen van de administratie. 
- Begeleiden om op de juiste richting in te slaan. 
 
Wat doet de PCI? 
- Bij eenzaamheid betrekken bij activiteiten of het zoeken van  

een maatje voor bezoek 
- Attent maken op instanties die behulpzaam kunnen zijn bij het  

oplossen van problemen. 
- Behulpzaam zijn bij het opzetten van een administratie om daardoor zicht te krijgen op de financiële situatie. 
 
Mensen in nood of problemen laten dat niet vaak merken omdat zij er zich voor schamen of er niet over willen praten. 
Signalen zijn daarvoor nodig en u kan ons daarbij ook helpen. 
 
HELP ONS MENSEN HELPEN !!! 

Iedereen die hulp wil vragen voor anderen of deze zelf wil vragen,  
kan met ons contact opnemen.  
Dit kan via het mailadres: pciberkelenrodenrijs@gmail.com  
of door een briefje in een gesloten enveloppe in de brievenbus van de pastorie van de parochie Onze Lieve Vrouw Ge-
boorte te doen. Op de  
enveloppe wel vermelden: ter attentie van de PCI (strik persoonlijk). 
Bij een hulpvraag maken wij een afspraak voor een gesprek. De rest wijst zich vanzelf in het verloop van het gesprek. 
U kunt ook contact opnemen met onze Vrijwillige Oudere Adviseur,Johan van Dooremalen tel. 5113830 om u de weg 
te wijzen. 
 

Nieuwsbrief van de Unie KBO-PCOB 
Maandelijks wordt er door de KBO-PCOB landelijk een nieuwsbrief  
uitgegeven: KBO-PCOB Verenigingsnieuws. 
Deze nieuwsbrief is specifiek voor de leden van de KBO en PCOB. 
U kunt zich hiervoor aanmelden. 
Ga naar de website: www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. 
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Deze nieuwsbrief bevat heel veel artikelen die ook voor u van belang 
kunnen zijn. 
 
 

 

Lief en Leed 

Kent u leden die in het ziekenhuis liggen 

of langere tijd ziek zijn 

Meld dit dan bij Mien de Veld 

Tel. 5112964zodat zij haar hem een 

kaartje kan sturen 

 

De agenda voor de maanden mei/juni 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 7 mei 
08.00 uur Pius X 
08.15 uur Laan van Romen 
08.30 uur Grote Kerk 

Dagtocht KBO 
Zie nieuwsbrief van maart 2019 

Vrijdag 10 mei 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van 
Huize St. Petrus 

Vrijdag 17 mei 
14.00 uur 

Bingo in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus 

Zondag 19 mei 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag Parochiehuis 
Willem Huygens 

Dinsdag 21 mei 
09.10 uur Pius X 
09.20 uur Laan van Romen 
09.30 uur Grote Kerk 

Dagje uit voor KBO dames 
Zie nieuwsbrief van maart 2019 

Vrijdag 24 mei 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus 

Vrijdag 14 juni 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus 

Zondag 16 juni 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag Parochiehuis 
Willem Huygens 

Vrijdag 21 juni 
14.00 uur 

Bingo in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus 

Vrijdag 28 juni 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van 
Huize St. Petrus 

Iedere maandag-  
dinsdag en donderdagmid-
dag 14.00 uur 

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

Iedere dinsdagmiddag 
14.00 uur  

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

 

Mutaties lidmaatschap 
alle verhuizingen en/of andere mutaties graag, onder vermelding  
van het lidnummer, door geven aan: 
 

Ledenadministratie KBO Berkel en Rodenrijs 
Gerdy van den Bulk-van der Lubbe 
Diamant 32, 2651 SK  BERKEL EN RODENRIJS 
Tel. 010-5116271 of 06-40516166 
E-mail: leden.kbobr@gmail.com 
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