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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 
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Lief en Leed KBO Berkel   010-2232442 
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Woordje van de Voorzitter 
De paasdagen liggen weer achter ons en we kunnen terugkijken naar  
dagen met veel mooi weer. Vele mensen trokken er weer op uit, ook om de Keukenhof te bezoeken. Er kwamen daar 
zoveel mensen op af dat men genoodzaakt was om op sommige dagen net na de middag geen bezoekers meer toe te 
laten. 
Bij het schrijven van dit woordje zijn de temperaturen weer behoorlijk  
gezakt tot op 5 graden onder normaal. Altijd weer een tegenvaller na mooie dagen en het genieten van het ontsprui-
ten van de natuur. 
Op eerste Paasdag werden we opgeschrikt door de bomaanslagen in Sri Lanka. Ik ben er met mijn vrouw en vrienden 
een paar jaar geleden geweest. Als je zo’n land bezocht hebt, ben je toch meer op gefocust omdat er een stuk herken-
ning in zit. Wat bezielt mensen om zulke daden te verrichten. Het lukt kennelijk maar niet om vredig naast elkaar te 
leven en ieder in zijn waarde te laten. Zijn andere mensen minder wanneer zij er een ander geloof op nahouden. Res-
pect tonen is belangrijk, zolang men elkaar respecteer. Wat kan de wereld er dan anders uitzien.  
 
De verkiezingen voor  het Europees parlement staan ons weer te wachten (zijn al geweest als deze brief uit komt). 
Hierbij stellen we ons natuurlijk de vraag wat de waarde is van onze stem vanuit zo’n klein landje en zeker als de poli-
tiek niet geloofwaardig overkomt. 
Toch denk ik dat het belangrijk is dat we gaan stemmen als was het alleen maar dat het democratische gedachtengoed 
in stand blijft, waarvoor onze voorouders zo gestreden hebben. 
 
Bij het schrijven denk ik toch ook vaak aan alle vrijwilligers die zich inzetten, om ons u en ik het naar de zin te maken en 
onder het schrijven viel mijn oog op een gedichtenbundel van Hans Cieremans waarin een gedicht over de “Bingo” 
stond wat ik u niet wil onthouden.  
 

 
 

Bingo 
 

Elke 3e vrijdagmiddag om twee uur 
is het weer bingotijd 

De oudjes komen naar de zaal 
voor wat gezelligheid 

De kaarten worden uitgedeeld, 
kop koffie, plakje cake. 

Alles klaar dus spelen maar.  
Zo gaat het elke week. 

 
Als er iemand “bingo” roept 

in het clubje ‘zilvergrijs’, 
dan wordt de kaart gecontroleerd, 

krijgt hij of zij een prijs. 
Soms blijkt de bingo vals te zijn, 

geen prijs dus achteraf. 
In plaats daarvan zing je een lied, 

want dat is dan je straf. 
 

Maar als je wel gewonnen hebt 
krijg je een stukje zeep, 

een geurtje of een doos snoep 
of een chocoladereep 

En als de pauze aanbreekt, 
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zoals het altijd gaat, 
krijg je een frisje, borrel of een pils, 

een glaasje advocaat. 
 

Om vier is het weer voorbij 
en moe, maar ook voldaan, 
zie je alle oudjes weer gaan. 

‘Bingo’ is een medicijn 
tegen de eenzaamheid 

Ze kijken steeds weer naar die vrijdag uit, 
Dan is het ‘bingotijd’. 

 
 
Ik wil jullie allemaal heel fijne Pinksterdagen wensen met heel veel mooi weer, maar vooral met oog voor elkaar. 
 
Ton van der Burg 
Voorzitter 
 
Nieuwe leden: 
Wij verwelkomen: 
Mw. L.M. Hulst, Pollux 11, 2651 HA Berkel en Rodenrijs 
Mw. A.A. Treurniet-Verhoeff, Bovendijk 245,  
3046 NM ROTTERDAM 
 
 
Van de bestuurstafel 
In de bestuursvergadering van 23 april 2019, die bij Jeanne thuis hebben gehouden, hebben wij de Algemene Leden-
vergadering van 4 april 2019 geëvalueerd. Hierbij hebben wij geconcludeerd dat deze goed is verlopen. 
De opkomst was boven verwachting, want we kwamen nog gebakjes  
tekort bij de koffie voor aanvang van de vergadering. Het optreden van het chanty koor, althans een gedeelte van het 
koor, was voor iedereen een verrassing en vond een goed gehoor bij alle aanwezigen. 
Naast de gebruikelijke agendapunten is in deze vergadering besloten om in november weer een ALV te beleggen, wan-
neer we worden geconfronteerd met een eventuele afdracht verhoging die ons wordt doorberekend door KBO Zuid 
Holland. 
Verder hebben we besloten om in overleg te gaan met de diverse afdelingen die zorgdragen voor de activiteiten bin-
nen de KBO. Op 11 juni gaan wij als bestuur in gesprek met de groep bingo en klaverjassen. Hierin kijken we terug op 
het afgelopen jaar, zijn er nog wensen tot verbetering en we kijken alweer naar het volgende seizoen. We gaan dan 
vergaderen op de pastorie gezien het aantal personen die we dan verwachten. 
De dagtocht en de vakantieweek was nog een punt van overleg. Ondanks de niet vlot lopende opgave die laat opgang 
kwam, hebben wij besloten alles door te laten gaan. 
 
Vacatures 
In de bestuursvergadering kwam tot uiting dat we ons er van bewust zijn dat we er nog een of twee bestuursleden no-
dig zijn om de vacatures in te vullen. 
Wie wil zich bereid verklaren om wat voor de KBO te doen.  
We missen een 2e penningmeester die de penningmeester eventueel kan vervangen bij zijn afwezigheid. Verder is zij of 
hij dan verantwoordelijk voor het verloop en inning van de contributie. Houdt ook bij dat het geld binnenkomt en 
neemt zo nodig contact met de leden bij de achterstand van betalen. Is het wat voor je, neem dan contact op met de 
penningmeester, Henk de Haas.   
Jeanne gaf aan ook wel een 2e secretaris binnen onze gelederen te willen hebben. Ben je administratief onderlegd en 
kan je met een computer overweg in Word en Excel dan ben je bij ons van harte welkom. 
Vind je het leuk om te helpen bij onze activiteiten (bingo, spelletjes- en ontmoetingsmiddagen, klaverjassen, schil-
deren, tekenen en creativiteit, geef je dan op bij Henny Rijntjes. 
Contactgegevens vindt u op pagina 2 van deze nieuwsbrief. 
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Dagtocht op 7 mei 2019 
Deze tocht voerde ons naar het Oude Ambachten & Speelgoed Museum in Terschuur en het Kijk & Luistermuseum in 
Bennekom met koffie en een lunch bij de Oude Ambachten. Het afsluitend diner vond plaats in Restaurant de Hof in 
Renswoude. 
Voor mij als voorzitter en lid was het de eerste keer dat ik meeging en ik heb er van genoten. Ik verwijs graag naar het 
gedicht in deze Nieuwsbrief. 
Rest mij wel te zeggen dat ik Jeanne en Piet weer hartelijk bedank voor de voortreffelijke organisatie. 
 
Stichting Welzijn Lansingerland (SWLL) 
Daar Henny Rijntjes ook als vrijwilligster werkzaam is voor de Stichting Lansingerland willen wij de samenwerking tus-
sen de ouderenbonden Lansingerland stimuleren omdat wij van mening zijn dat we wat aan elkaar hebben. De SWLL 
organiseert activiteiten die wij ook organiseren. Via onze nieuwsbrief en folders gaan wij u daarvan op de hoogte bren-
gen. Het vraagt nog wel veel overleg, maar wij denken dat dit een goede stap in de richting is die tevens aan onze doel-
stelling beantwoordt. 
 
Samenwerking KBO-PCOB 
Op 30 april 2019 heeft de heer J.G. Jansen, oud commissaris van de  
Koning in Overijssel, een adviesrapport uitgebracht; hoe nu verder in het proces om tot één organisatie te komen tus-
sen KBO en PCOB.  
Dit rapport is, nadat het is besproken in het overleg van voorzitters van provinciale KBO’s, ook aan de KBO-afdelingen 
gestuurd en het bestuur draagt daar nu kennis van. Op 21 mei is dat rapport besproken tijdens de Algemene Ledenver-
gadering van de KBO Zuid-Holland.  Hierna zal het ook binnen de afdelingen worden besproken. Hoe dat gaat verlopen 
is nu nog niet bekend, maar zodra dat nodig is zullen wij u daarvan op de hoogte brengen. Het zal nog een grote klus 
worden om aan de gekoesterde wens tot samenwerking te komen. 
 
Hulp bij het invullen van belastingaangiften 2018 en toeslagen 
De periode van het invullen zit er weer op. 1 mei was de datum waarop  
de biljetten ingevuld bij de belastingdienst moesten zijn. 
Voor de KBO Berkel waren Paula Hijdra, Cees Emons, Harry Koot en  
ondergetekende de mensen die deze klus weer hebben geklaard.  
We kregen er meer te verwerken dan voorgaande jaren, wat ook kwam dat er invullers zijn gestopt van andere organi-
saties.  
Ik persoonlijk zie het toch als een dankbaar werk, te meer daar je het gevoel hebt iets te betekenen voor degenen 
waarvoor we het invullen.  
Het schept een band als je wat vaker bij iemand over de vloer komt.  
We konden klus goed klaren en er hebben zich geen noemenswaardige problemen voorgedaan. Als er zich geen 
vreemde zaken voordoen, staan we volgend jaar weer paraat. 
 
Gegevens hulp 2019: 
Aantal ingevulde aangiftebiljetten: 68 waarvan buiten Berkel: 12 
fiscale partners  19 
alleenstaanden  30 
toeslagen    7 
 
Ton van der Burg 
 
 
Vakantieweek 
U kunt zich nog opgeven voor de vakantieweek want er zijn nog plaatsen te verkrijgen. Deze week wordt gehouden 
van: 
vrijdag 9 augustus tot en met vrijdag 16 augustus 2019. 
We gaan naar Lunteren op de Veluwe en logeren in het Parkhotel Hugo de Vries. U kunt zich aanmelden bij Jeanne of 
Piet.  
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Het Inschrijfformulier zat bij de Nieuwsbrief van februari. 
Graag inleveren bij Jeanne Bloom, Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs, tel. 5115553 of Piet de Schepper, 
Rodenrijseweg 517 
2651 AP Berkel en Rodenrijs tel. 5113570. 
U betaalt voor een twee persoonskamer € 570,-- p.p. en voor een eenpersoonskamer € 610,-- . Deze bedragen zijn 
voor volpension en inclusief excursies en attracties zowel binnen als buiten.  
Het is wel exclusief de drankjes die in deze week worden genuttigd. Bij inschrijving vragen wij u direct het verschul-
digde bedrag over te maken naar NL62RABO030 7401 154 o.v.v. vakantieweek 2019. 
Vergeet niet om een annuleringsverzekering af te sluiten. 
 
Jeanne en Piet 
 
Pinksteren 
Op 9 en 10 juni 2019 vieren wij het feest van Pinksteren. Als je zo links en rechts aan iemand 
vraagt wat de betekenis van Pinksteren is moeten  
velen toch het antwoord schuldig blijven. 
Tijdens het pinksterfeest wordt herdacht dat de Heilige Geest, de derde Persoon van de Allerhei-
ligste Drie-eenheid, neerdaalde uit de hemel op de apostelen en op andere aanwezige gelovigen. 
Met name in de vroege middeleeuwen was Pinksteren een zeer belangrijk christelijk feest. Het 
ging toen gepaard met een week van verplichte rust, bekend als de Heilige Geestweek.  
Tot de standaard pinksterrituelen behoorden het loslaten van duiven in de kerk, het strooien van 
blaadjes van pioenrozen, het blazen op de klaroen en het houden van steekspelen.  
Tot in de 19e eeuw bestond de gewoonte om een met bloemen, stro en kransen opgetuigde os (of hamel) door het 
dorp te leiden.  
Ook werden er vaak koekoeken geschoten en opgegeten. Tot in de 20e eeuw was het gebruikelijk om elkaar een pink-
stergroet te sturen, bijv. in de vorm van een wenskaart.  
De Heilige Geestweek werd in 813 al wat ingekort. Vanaf 1414 kende Pinksteren nog slechts drie verplichte rustdagen. 
Bij de Synode van Dordrecht (1618) werd bepaald dat hier nog een dag afging. Desondanks heeft de derde rustdag 
("pinksterdrie") op sommige plaatsen tot op de dag van vandaag standgehouden.  
 
Gedicht naar aanleiding van de uitgaansdag 
De heer D. van Rutten was een van de deelnemers aan de uitgaansdag van de KBO Berkel en Rodenrijs op 7 mei 2019. 
Jeanne Bloom heeft hem gevraagd of hij hier over een stukje over wilde schrijven. 
Bij deze zijn inzending: 
 
De busreis 
Zomaar een busreis op een dinsdag in mei, 
wat een geluk ik mocht er zomaar bij. 
En waarom kon ik mee? 
Ik was maar gewoon introducé. 
Er werd me gevraagd: maak jij 's reclame met een gedicht, 
zodat de club eens wordt uitgelicht. 
 
We bezochten een museum, heel mooi 
waar vonden ze nu al die zooi.  
Verwonderlijk die goede sfeer. 
Ja, wat wil je dan nog meer. 
De voorzitter (nieuw) stond met open mond 
hoe hij dat zomaar in Berkel vond. 
Het was een uitje waarvan iedereen zou dromen. 
Zo mogen er van ons nog veel meer komen. 
 
Een tevreden gast 
D. van Rutten 
EENZAAMHEID 
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Namens de Commissie Ouderenbelangen Lansingerland  ( C.O.L.)  heb ik  de film met de titel  ‘Goede Buren”, gezien in 
het gemeentehuis Lansingerland. Deze film was een onderdeel van het thema eenzaamheid.  
Minister Hugo de Jonge heeft dit jaar  o.a. als thema  eenzaamheid  op de agenda staan.  
Echter, eind van het jaar zal  de eenzaamheid niet opgelost zijn.  
We zullen hier altijd aandacht aan moeten geven. Ik zelf was door deze film gegrepen en hoop van harte dat het in 
Lansingerland zover niet komt en dat er voor U aandacht is, mocht U het gevoel hebben van eenzaamheid. 
 
Volgens filosoof en sociale wetenschapper Anja Machielse is het een complexiteit  van factoren. 
Bij verlies van mensen dichtbij, is er een groter risico van eenzaamheid. 
Het komt in alle lagen voor, zowel bij ouderen als bij jongeren. Psychiatrische personen,  statushouders. 
 
Naar aanleiding van de in 2016 overleden gevonden vrouw, zij lag al 10 jaar dood in haar huis in Rotterdam, is er actie 
ondernomen in de  wijk  
IJsselmonde  van Rotterdam. 
Alle  inwoners van 75+  werden bezocht door vrijwilligers met een vragenlijst, met o.a. de vraag of zij eenzaam zijn. 
Hierover is een film gemaakt “Goede ‘Buren”. De film werd onlangs vertoond  in het Gemeentehuis van Lansingerland 
In de film  werden twee alleenstaande  ouderen  gevolgd. In eerste instantie waren zij niet eenzaam. Maar met door-
vragen was o.a. de man al twee jaar niet buiten geweest. 
De vrouw was ook alleenstaand en had al 40 jaar geen contact met haar kinderen. 
Het was een intrigerende/soms  trieste film met Rotterdamse humor gebracht.  
 
Na afloop werd er een panel gevormd door de inleider. Deelnemers waren wethouder  A. van Tatenhove namens de 
Gemeente, directeur H. van Vliet van 3-B Wonen en Humanitas. 
De  inleider stelde de vragen. 
Komt eenzaamheid in Lansingerland voor? 
A. van Tatenhove dacht dat hier in Lansingerland anders was dan in Rotterdam. Hier zijn meer buurtjes en grondge-
bonden woningen. 
H. van Vliet, vond dat we dit niet moeten onderschatten. Er bestaat wel eenzaamheid. 
Signalen hierover  komen  vooral van de Wijk/Thuiszorg, huisartsen en  buren. Er zijn (nog) geen cijfers bekend  voor 
Lansingerland.  De methode van huisbezoeken  wordt hier niet gedaan. 
Concrete ideeën:  A. van Tatenhove;  In Huize St Petrus  kan men zelfstandig wonen in een beschermde omgeving. In 
de “De Kievit”  is men gestart met maaltijden. En  3-BWonen wil meer doen  met gezamenlijk wonen. Uit de zaal kwa-
men nog tips, er bestaat de ‘Luisterlijn’  men kan je verhaal kwijt en voor sommige mensen is dat al voldoende.  
Dan is er  het Welzijn “Take Care”,  voor activiteiten o.a.  samen koken; wandeling enz. Men kan daar ook 
terecht voor allerlei vragen. 
Humanitas zijn vrijwilligers die een bezoekje brengen/spelletje doen enz.. 

Wie zijn de  eenzame ouderen? Sommigen willen de deur niet uit en niet aan  activiteiten doen. Dat moet je respecte-
ren. Soms kan je onbedoeld eenzaam worden, kinderen wonen verder weg en men wilt ze niet “lastig”vallen. En dan is 
het  fijn om iemand te hebben waar je jezelf kan zijn/praatje met elkaar maken. Een “praatje met een maatje”. Je be-
paalt zelf wanneer er behoefte aan is. 
Telefoonnummers: 
Welzijn      010-5225545 
 Luisterlijn    079-3523737 
 Take Care (welzijn)   010-5225545 
Ouderenadviseur (VOA)  010-5113830 
 
Paula Hijdra 
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Wat weet je van gezond eten na je 50ste? 
Ontdek het in 6 vragen: 

Stelling: “Na de 50 heeft afvallen geen zin meer als je te zwaar bent” 
1-Dat klopt, aankomen hoort bij het ouder worden. 

2-Dat klopt, het is na de 50 niet meer gezond om af te vallen. 

3-Dat klopt niet, ook na je 50ste levert gewichtsverlies nog gezondheidswinst op. 

Is vitamine D slikken nodig als je ouder wordt? 
1-Ja, vrouwen van 50+ en mannen van 70+ krijgen het advies om het hele jaar door vitamine D slikken. 

2-Ja, vrouwen van 50+ en mannen van 70+ krijgen het advies om vitamine D slikken als de R in de maand is. 

3-Nee, als je voldoende buiten komt is het niet nodig om vitamine D te slikken als je ouder wordt. 

Moet je minder eten als je ouder wordt? 
1-Ja, want de hoeveelheid spieren neemt af. 

2-Nee, je hebt juist meer eten nodig omdat een ouder lichaam meer energie verbruikt 

3-Nee, want de meeste mensen gaan meer bewegen als ze ouder zijn. 

Welke ziekten komen meer voor bij het ouder worden? 
1-Hart -en vaatziekten 

2-Diabetes type 2 (suikerziekte) 

3-Beide ziekten 

Hoeveel Nederlanders van 50+ hebben overgewicht denk je? 
1-20% 

2-40% 

3-60% 

Wat is verstandig om meer te nemen als je boven de 50 bent? 

1-Brood 

2-Melkproducten 

3-Volkoren pasta 

De correcte antwoorden treft u aan in onze Nieuwsbrief van  
juli/augustus. De leden die niet zijn mee geweest, veel hebben gemist. 
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