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Pasen 
Wanneer de Nieuwsbrief en het KBO-PCOB magazine bij u op de mat  
vallen, vieren we over drie weken op 21 april het feest van Pasen en  
vieren wij de verrijzenis van Jezus.  
In de katholieke kerk is dit de belangrijkste feestdag van het jaar.  
Iedereen moet dat voor zichzelf uitmaken hoe zij of hij daarin staat en mee omgaat.  
Laten we wel respectvol met elkaar omgaan in een ieders beleven. 
Met deze gedachte wil het bestuur iedereen Zalig Pasen toewensen, maar ook een vrolijk Paasfeest dat ons het gevoel 
moet geven aan iets nieuws te beginnen. 
 
Laatste woordje van de Voorzitter 
Ook allemaal genoten van het mooie weer eind februari? Het was gewoon druk in het natuurgebied achter ons met 

fietsers en wandelaars. Maar ja je weet het al, dan komt maart en maart roert zijn staart zoals het oude gezegde is. Het 

komt altijd uit. 

Beste allemaal, zoals hierboven al staat dit is mijn laatste gedachtenkronkel die ik voor u ga maken. 

Zeven jaren heb ik dit voor u mogen doen. Toen wist ik eigenlijk helemaal niet wat dit aan werk en improvisatie voor 

mij zou gaan betekenen. Over heel veel dingen heb ik wel eens geschreven vooral omdat, en dat is mijn mening, het 

woordje moet gaan over dingen die mij raken of voor mij belangrijk waren en zijn. Want al de andere zaken komen ver-

der in dit boekje wel in beeld. Het mooiste was altijd dat ik wat schreef over mijn hobby. En dat is de moestuin achter 

mijn huis, de week erna als ons blad thuisbezorgd was, kwam ik de mensen die dezelfde hobby hebben weer tegen, 

waarna het altijd weer over de tuin ging. Hartstikke leuk! 

Verder waren de keren dat ik wat geschreven had over de opvang van  

een goede vriend en het behoud van Huize Petrus de woordjes waarop u massaal reageerde en dat is best wel eens 

leuk om te horen dat deze stukjes veel gelezen zijn. 

 

 

En dan over Kenia waar ik soms over schreef als ik weer bij onze zoon geweest was. Een heel andere wereld maar altijd 

toch weer boeiend en verrassend. Wat is daar veel veranderd in de twintig jaar dat wij er nu komen (zijn). Toen alle 

mensen liepen of met de Mattalu ( dit zijn kleine busjes met wel 16 of 20 mensen erin). Nu rijden er duizenden lichte 

motoren en heel veel auto’s en in de busjes mogen niet meer dan 8 mensen.  Hoewel het aantal doden op de weg niet 

kleiner geworden is. Kan ook niet anders, want meestal is het degene die het hardst rijdt die voorrang neemt. 

 

Wist u dat Kenia een van de strengste landen ter wereld is in het gebruik van plastic tasjes? Vroeger waaiden ze overal, 

zelfs in het prachtige natuurgebied, achteloos uit het raam gegooid of gewaaid uit een dorpje in  

de buurt. Als er weer eens opruiming gehouden was, werd het in de brand gestoken, zodat er weer een smeulende 

hoop rotzooi was die wekenlang lag te stinken. Veel dingen zijn hier verbeterd. Ook, en vooral, de gezondheidszorg. 

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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Overal zijn wel kleine klinieken waar de gewone mensen heen kunnen. In mijn ogen is het grootste probleem daar dat 

het aantal geboortes veel te groot is. Maar eigenlijk is dat in heel Afrika zo. De trek naar Europa zal zeker niet afnemen 

want ja, iedereen wil toch een beter leven en voldoende te eten?  

 

Ik hoop velen van u te ontmoeten op de jaarvergadering.  

Een leuk programma, een paar nieuwe gezichten in het bestuur, een nieuwe voorzitter en de hoop dat we weer eens 

wat meer nieuwe leden mogen verwelkomen. 

 

Een spreuk voor deze keer is een persoonlijke: 

“Ik heb nog nooit spijt gehad van iets wat ik niet gedaan heb”  

 

Tot ziens op de jaarvergadering of waar dan ook. 

Groeten, 

Jan Kneppers. 

 
 
 
Nieuwe leden: 
Wij verwelkomen: 
Dhr. H.M. van den Bulk,  Van Aalstlaan 20, 2651 EW Berkel en Rodenrijs 
Mw. C.A.M. Olsthoorn, Noordeindsweg 47, 2651 LD Berkel en Rodenrijs 
Mw. A.C.M. van Velthoven-van den Baard 
Muiderstraat 30, 2652 BV Berkel en Rodenrijs 
Mw. M.M.W. van Niekerk- Hoogervorst en Dhr. J.H.W.M. van Niekerk  
Pollux 22, 2651 HA Berkel en Rodenrijs 

 
 
“Van de Bestuurstafel” ! 
Op 14 februari 2019 heeft er een bestuursvergadering plaatsgevonden, waarin een groot gedeelte van de tijd werd be-
steed aan de voorbereiding van de Algemene ledenvergadering van 4 april 2019. 
Bij deze nieuwsbrief zijn de stukken voor de vergadering los toegevoegd zodat u deze kunt meenemen naar de vergade-
ring. 
Tijdens die vergadering zal Jan Kneppers, na zeven jaar in de functie van voorzitter,  terugtreden als bestuurslid van de 
onze vereniging. 
We hebben Jan als een gedreven bestuurslid mogen ervaren die met veel enthousiasme zich van zijn taak kwijtte .  
In zijn “Woordje van de Voorzitter” in de Nieuwsbrief wist hij toch de  
nodige prikkels te verwoorden bij de lezers en stak hij zijn liefde voor  
Kenia niet onder stoelen of banken. In vergaderingen maakte hij het Jeanne niet gemakkelijk bij het maken van het ver-
slag omdat hij nogal eens van de agenda afweek om vervolgens weer in de koers gezet te  
worden door Jeanne. 
Het is een man van woord, want wat hij toezegt, komt hij na. 
Met bereiken van de 80-jarige leeftijd vond Jan het genoeg, zodat hij nu meer tijd kan besteden aan zijn thuissituatie, 
waarin hij dezelfde lijn voortzet als in de KBO. 
Vanwege het bereiken van zijn 80-jarige leeftijd heeft Jan nog wat in petto voor de leden tijdens de Algemene Leden-
vergadering. Het is dus de moeite waard om naar deze vergadering te komen. 
In de bestuursvergadering hebben wij ook veel tijd besteed aan financiële zaken en het verloop in de leden. Het be-
stuur ziet het aantal leden per saldo toch geleidelijk afnemen terwijl het aantal ouderen toch toeneemt. Ook de ontwik-
kelingen die op landelijk niveau plaatsvinden zullen zijn weerslag geven op de financiën . Dat heeft ons doen besluiten 
om in  
november 2019 een extra ledenvergadering te beleggen om daar, in samenspraak met de leden,  specifiek aandacht 
aan te besteden. 
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Verder werd er aandacht besteed aan vergaderingen buiten de deur zoals, Commissie Ouderenbelangen Lansingerland, 
KBO Delfland- Westland-  Oostland, met de wethouder Mw. Ankie van Tatenhove. 
 
Tot slot in deze berichtgeving meld ik u nog dat het vernieuwingsproces KBO-PCOB stil is komen te liggen omdat men 
het binnen de KBO gelederen niet eens kan worden over hoe de organisatiestructuur er in de toekomst uit moet gaan 
zien. 
 
Ton van der Burg 
 

Hulp bij het invullen aangiftebiljetten  
inkomstenbelasting 2018 
Op dit ogenblik zijn Paula Hijdra, Cees Emons, Harry Koot en Ton van  
der Burg druk bezig met de hulpverlening bij het invullen van de aangifte inkomstenbelasting.  
Wij zijn blij met de komst van Cees en Harry. Dit geeft een verlichting  voor de andere belastinginvullers. 
Volgens de media blijft er veel geld op de plank liggen waarop belastingplichtigen recht hebben. Dit omdat veel mensen 
geen aangiftebiljet invullen. Met name is dat het geval bij specifieke zorgkosten.  
Heeft u zorgkosten dan is het toch de moeite waard om daar eens naar te kijken. Denkt u voor teruggave in aanmerking 
te komen neem dan contact met ons op. 
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. 
 

Dagtocht KBO 2019 
Deze tocht staat gepland voor dinsdag 7 mei 2019. 
Die dag bezoeken wij het Oude Ambachten  
Museum, het Speelgoed Museum en het  
Kijk en Luistermuseum. 
Kijk voor meer informatie in onze Nieuwsbrief van maart 2019 
Wilt u graag mee maar heeft u zich nog niet opgegeven neem dan zo spoedig mogelijk contact op met: 
Piet de Schepper, tel. 5113570 of Jeanne Bloom, tel. 5115553. 
De kosten voor deze dagtocht zijn € 60,-p.p.  
Dit bedrag kunt u overmaken op: 

rekeningnummer: NL62 RABO 0307 4011 54  
                                 t.n.v. KBO afd. Berkel en Rodenrijs  
                                 o.v.v. dagtocht 2019. 
 

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  
Mocht u na inschrijving direct willen betalen dan kunt u het verschuldigde bedrag overmaken maken op: 

rekeningnummer: NL62 RABO 0307 4011 54 
                                  t.n.v. KBO afd. Berkel en Rodenrijs  
                                  o.v.v. Vakantieweek 2019. 
 
Voor meer informatie: www.hugodevries.nl 
Heeft u de nieuwsbrief van februari en dus ook het inschrijfformulier niet meer bel dan even met Jeanne Bloom, tel. 
5115553. 
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De agenda voor de maanden april/mei 2019 
Als u vragen heeft over bepaalde zaken die in de agenda vermeld staan, neem dan contact op met één van de bestuurs-
leden. (zie pagina 2) 

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. Petrus 

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 

Vrijdag 26 april 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus 

Dinsdag 7 mei 
08.15 – 08.30 uur 

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 – 09.30 uur 

Dagje uit voor KBO dames 
Zie nieuwsbrief van maart 2019 

Vrijdag 24 mei 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus 

Iedere maandagmiddag 
13.30 uur 

Sjoelen in het tuinpaviljoen 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.  

 

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

