
    KBO Berkel en Rodenrijs      
 

 

Nieuwsbrief 
                      Website:  www.kboberkelenrodenrijs.nl  

            E-mail:   kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
              -------------------------------------------------------------------------------- 

Juli/Augustus 2019 
 
Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:        Ton van der Burg tel. 8409944 
Secretaris:        Jeanne Bloom tel. 5115553 
Penningmeester:       Henk de Haas tel. 2232442 
Vertegenwoordiging COL/DWO:   Paula Hijdra  tel. 5115596 
Aktiviteiten:        Henny Rijntjes tel. 5115088 
 
Secretariaat: 
Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs 
 
Ledenadministratie:  
Gerdy van den Bulk-van der Lubbe 
Tel. 010-5116271 of 06-40516166 
E-mail: leden.kbobr@gmail.com 
 
Redactie lay-out nieuwsbrief:  Marianne Welles 
 
Copy voor de Nieuwsbrief van september 2019 

inleveren vóór 9 augustus 2019 

E-mail: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
Postadres: Oostmeerlaan 82, 2652AD Berkel en Rodenrijs 
 

 
 
Bestuur 
Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe bestuursleden m.n. in de functie van 2e secretaris en 2e penning-
meester.  

Voelt u er iets voor of hebt u daar vragen over, neem dan contact met mij op. 
Geef deze oproep door aan familie, vrienden en kennissen. 
Het is echt leuk werk en geeft een goed gevoel om iets te kunnen doen voor een 
ander !!! 
Ton van der Burg 
 

Woordje van de Voorzitter 
De vakantieperiode staat weer voor de deur en de versnelling voor de B.V. Nederland gaat 

naar een lagere stand om dat er weer veel mensen op uit gaan trekken om te genieten van een welverdiende vakantie. 
Half juni begint het langzaam op te gang te komen met de pieken in de maanden juli en augustus en aflopend tot zo 
ongeveer half september. De meesten van ons die nog goed ter been zijn en het zich financieel kunnen veroorloven 
kiezen vaak voor een andere periode. Dan praat ik over de gepensioneerden. 

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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Zo kom ik op het onderwerp pensioen omdat er eindelijk begin juni een pensioenakkoord lag na negen jaar moeizaam 
onderhandelen. De vakbeweging wil echter niet spreken van een akkoord want de leden moeten zich daar nog over 
uitspreken en de kans is aanwezig dat zij het verwerpen. Wanneer de Nieuwsbrief bij u op de mat valt, heeft dat refe-
rendum al plaatsgevonden. Bij het schrijven van dit woordje was dat nog niet duidelijk welke kant het opgaat. Bij het 
bereiken van het akkoord volgens het “poldermodel” moet er altijd water bij de wijn worden gedaan om tot een com-
promis te komen. 
In deze Nieuwsbrief plaats ik de brief aan minister Koolmees waarin ik heb aangegeven alles in het werk te stellen om 
tot een akkoord te komen. Hiermee wil ik kenbaar maken dat wij ook met zulke zaken bezig zijn.  
Om toch weer terug te komen op de vakantieperiode wat voor de een  
‘n zegen is, kan het voor een ander het tegenovergestelde zijn. Wellicht een mooie gelegenheid om eens naar een an-
der om te kijken. 
Ik laat echter niet onverlet om u op de vakantieweek te attenderen van vrijdag 9 t/m vrijdag 16 augustus 2019 die door 
Jeanne en Piet is georganiseerd en waarvoor er, naar ik heb vernomen, nog enkele plaatsen vrij zijn. Zie de Nieuwsbrief 
van juni. 
 
De verkiezingen voor het Europese Parlement liggen ook weer achter ons en het stemt mij enigszins gerust dat het 
rechts populisme niet de overhand heeft gekregen en dat er een grote meerderheid is voor het behoud van een Euro-
pese Unie. Die samenwerking heeft ons toch al bijna 75 jaar vrede gegeven. 
 
De tijd breekt nu aan van herdenken 75 jaar bevrijding. Ondanks dat er steeds minder mensen zijn, die deze wereld-
oorlog daadwerkelijk hebben meegemaakt is het toch goed dat wij blijven herdenken. Laten we dankbaar zijn dat we 
nu al zo lang in vrede leven en er voor zorgen dat we het zo houden.  
Laten we het vooral niet vergeten !! 
 
Ik heb wel weer genoten van het tennis op Roland Garros. Jammer dat Kiki Bertens al in de tweede ronde moest opge-
ven vanwege een buikgriep. Natuurlijk leefde iedereen met haar mee al is het alleen maar uit chauvinisme om dat zij 
het tennissen heeft  geleerd  bij ATV Berkel. Respect heb ik toch wel voor Nadal, alhoewel niet iedereen die mening 
deelt, op de wijze waarop hij iedere keer terugvecht na blessure leed. Wimbledon wacht naar ik hoop met mooi tennis. 
Hoe gaan onze leeuwinnen het er vanaf brengen en krijgen we dit jaar een Nederlandse tourwinnaar, kortom genoeg 
om naar te kijken. 
 
Rest mij nog iedereen die er in deze periode op uittrekken een fijne tijd toe te wensen. Zorg er voor om weer heel 
thuis te komen. 
 
Ton van der Burg  
 

Van de bestuurstafel 
Bestuursvergadering 11 juni 2019 
Omdat wij de vrijwilligers voor de activiteit bingo en klaverjassen hebben uitgenodigd, hebben wij deze keer vergaderd 
in de grote zaal van de pastorie kerk O.V. Geboorte dat weer eens wat anders was dan bij een bestuurslid thuis. 
De entourage had geen enkele invloed op de inhoud van hetgeen er is besproken. Als bestuur vonden wij het van be-
lang om met elkaar eens van gedachte te wisselen over het afgelopen seizoen en het komende seizoen of we op deze 
manier doorgaan. 
Wij hebben benadrukt het belang van deze activiteiten die geheel in lijn staan met onze doelstelling om oudere men-
sen bijeen te brengen. Veel waardering en respect hebben wij uitgesproken naar de vrijwilligers voor het werk dat zij 
voor ons doen. 
Van belang vinden wij dat de continuïteit gewaarborgd is en dat het niet verloren gaat door het enthousiasme waar-
mee er nu wordt gewerkt door onze mensen. 
Het was een goed overleg, wat weer een basis legt voor het volgende seizoen en zullen op de zelfde wijze doorgaan. 
De groepen hebben toegezegd voor de volgende Nieuwsbrief met een wervend artikel terug te komen. 
Voor het overige hebben wij lopende zaken besproken zoals stand van zaken afdracht contributie 2019 en het leden-
aantal dat per maand per saldo met een lid is teruggelopen. Constaterend hebben we afgesproken dat de leden die 
hun contributie nog niet hebben betaald (11) persoonlijk te benaderen. In de volgende vergadering gaan we ons bezig-
houden met hoe we de ledenafname kunnen tegen houden en hoe we leden kunnen gaan werven. 
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We denken ook al aan het Kerstdiner dat we op 21 december willen houden. Noteer deze datum alvast op uw kalen-
der. 
 

 
 
 
Samenwerking KBO-PCOB 
In de vorige Nieuwsbrief berichtte ik u over het  adviesrapport dat is uitgebracht om uit de impasse te geraken dat is 
ontstaan hoe de nieuwe organisatie er dan bestuurlijk moet komen uit te zien.  
Zoals ik aan heb gegeven is het rapport naar alle KBO afdelingen in Zuid-Holland gestuurd met de vraag daarop te rea-
geren en zich  uit te spreken over de aanbevelingen die in het rapport staan. 
Wij hebben dat ook gedaan en hebben daarin de goede en minder goede punten aangegeven die in het proces daar 
vooraf zijn voorgegaan. Het rapport is duidelijk. Als bestuur hebben wij daar geopteerd voor het handhaven van zelf-
standige verenigingen maar dan op gemeentelijk niveau.  Het belang van de kernen vinden wij daarin belangrijk waar-
uit gemeentes zijn ontstaan, wanneer er sprake is geweest van een gemeentelijke herindeling. In onze situatie KBO 
Lansingerland. Dit kunnen wij als bestuur niet zelfstandig beslissen. De leden zullen dat moeten doen in Algemene Le-
denvergaderingen. 
Andere afdelingen hebben dat ook inmiddels gedaan gezien de reacties opteert de grote meerderheid dat de afdelin-
gen zelfstandig moeten blijven in juridische en bestuurlijke zin. Tevens sprak men zich uit voor het behoud van de KBO 
Zuid Holland als ondersteunend apparaat voor de afdelingen. 
Men was niet duidelijk welke taken er op landelijk en provinciaal niveau moeten plaatsvinden of spreekt men van 
dienstverlenende organisaties. 
Deze opmerkingen en aanvullingen zijn door het Bondsbestuur van de KBO Zuid Holland in een samengesteld verslag 
naar  Het Bondenberaad*  gestuurd waarin alle reacties vanuit het hele land te samen komen. 
Op 11  juni 2019 komt het Bondenberaad bijeen en wat daar uit is gekomen is nu bij het schrijven onbekend. Op dit 
ogenblik is er nog geen peil op te trekken welke kant het op zal gaan. 
Het Bondsbestuur van de KBO Zuid Holland zal geen besluit nemen alvorens daarover de afdelingen in Zuid Holland te 
hebben geraadpleegd. 
Als bestuur vinden wij het belangrijk om met de drie KBO’s om de tafel te gaan zitten om over het voorgaande af te 
stemmen. 
Elders in deze Nieuwsbrief plaatsen wij in het kort een artikel over de ontstaansgeschiedenis van de Ouderenbonden. 
 
*Het Bondenberaad is ingesteld nadat de provinciale KBO bonden in het begin van 2019 niet tot overeenstemming konden komen zowel onder-
ling als met de Unie KBO hoe we nu verder moeten na het uitgebrachte rapport “KBO-PCOB vernieuwt” dat in opdracht van de Vereniging KBO-
PCOB door een ingestelde stuurgroep is uitgebracht. Het Bondenberaad wordt bemenst door de voorzitters van de provinciale KBO’s 

 
KBO dames opgelet 
Op 3 september 2019 gaan we  
weer naar Kloosterman in Boskoop.  
Vertrek om 9.15 uur bij de Pius X en  
om 9.30 uur bij de O.L.V. Geboorte Kerk, Noordeindseweg 100. 
Opgeven bij Jeanne Bloom, tel. 010-5115553 

 
                                                Klaverjassen 

                                       In de vakantiemaanden blijven we klaverjassen op  
                                       de tweede en vierde vrijdag van de maand in het 
                                       tuinpaviljoen van Huize St Petrus.                                                           
                                       (14 en 28 juli en 11 en 25 augustus) 
                                       De klaverjasorganisatie 

 

 

 

https://www.google.nl/search?hl=nl&authuser=0&biw=1680&bih=863&site=imghp&tbm=isch&q=kbo+logo&sa=X&ved=0ahUKEwiP4dmc1evPAhUFmBoKHch6CrUQhyYIIA
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Katholieke Bond van Ouderen Berkel en Rodenrijs 

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
Ter attentie van: Minister Koolmees 
Postbus 90801 
2509 LV Den Haag 

Berkel en Rodenrijs, 23 mei 2019 

Geachte Heer Koolmees, 
 
Namens al onze leden (818 leden) en uiteraard ook voor mij zelf schrijf ik u deze brief omdat wij ons grote zorgen ma-
ken om en op handen zijnde verlaging van het pensioen. 
 
Velen van onze leden hebben zich ingezet voor de wederopbouw van Nederland na de 2e wereldoorlog, wat neerkomt 
op vaak fysieke arbeid. 
Ik zelf ben lid van het Pensioenfonds Metaal en Techniek en werd ingevolge de bindende CAO verplicht om deel te ne-
men aan die pensioenregeling. Op zich heb ik daar nooit iets op tegen gehad, gezien de vooruit zichten die werden ge-
steld bij aanvang van deelname. Geleidelijk werd het minder. Van een eindloonregeling naar een midden loonregeling. 
 
Ik maak mij zorgen om: 

1. Het al bijna tien jaar uitblijven van indexatie, waardoor wij er  
jaarlijks in koopkracht op achteruit gaan. 

2. Dreigende korting als gevolg van het waarderingsstelsel dat door de Nederlandse Bank wordt gehanteerd ter-
wijl voor miljarden cash op de plank liggen. 

3. Hoewel niet zo zeer voor ons, zie ik het almaar steeds hoger worden van de leeftijdsgrens voor de AOW met 
name voor de mensen die fysiek zwaar werk verrichten met zorg tegemoet.  Als ik dan naar de omringende 
landen in de EU kijk, zie ik dat als een achteruit stelling ten opzichte van de werkenden aldaar. 

 
Tenslotte wil ik u oproepen om gehoor te geven aan de eisen van de vakbonden. Ik steun hen in hun strijd voor een goed 
pensioen voor iedereen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 
 
Ton van der Burg 
Voorzitter KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Oostmeerlaan 82, 2652 AD Berkel en Rodenrijs 
Tel. 010-8409944 
Email: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 

 

Ouderenbonden 
Katholieke Bond van Ouderen (KBO) 
In de periode na de tweede Wereldoorlog kwamen mensen die vanwege hun leeftijd niet meer konden of mochten 
werken in grote problemen. Tal van organisaties voelden zich aangesproken om bejaarden met hulp en aandacht ter-
zijde te staan. De verzuiling was nog hevig verankerd in de maatschappij. Toen eenmaal de Algemene Bond van Ouden 
van Dagen in het leven werd geroepen, vroeg dat om een katholieke tegenhanger. 
Het diocesane bestuur van de Katholieke Arbeiders Beweging (KAB) haalde de katholieken uit de Algemene Bond en 
samen vormden zij de eerste  Katholieke Bond van Ouden van Dagen. De bestuurders uit de beginjaren kwamen voor-
namelijk uit de Katholieke Arbeiders Beweging en drukte daarmee jarenlang hun stempel op de bond. 
In 1948 werden de verschillende afdelingen gebundeld in de Katholieke Bond van Ouden van Dagen in het Bisdom 
Breda. Daarna volgden andere Bisdommen (’s-Hertogenbosch, Roermond, Haarlem en Utrecht) snel, alle nog steeds 
verbonden aan de Katholieke Bond van Ouden van Dagen.  
In 1952 werd voor het toenmalig bisdom Haarlem (Noord en Zuid-Holland en een stukje Zeeland) de Rooms Katholieke 
Bond van Bejaarden en Gepensioneerden opgericht.  



5 
 

In 1979 werd de naam veranderd in Katholieke Bond van Ouderen.  
In 1984 werd besloten tot splitsing van de KBO in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Op 1 oktober 1984 ging het 
Zuid-Hollandse deel van het bisdom Rotterdam verder onder de naam KBO Zuid-Holland. 
De KBO Zuid-Holland kreeg het werkgebied binnen de buitengrenzen van het bisdom Rotterdam. 
Onze vereniging werd opgericht op 7 februari 1986 onder de naam “Vereniging KBO Zuid Holland, afdeling Berkel en 
Rodenrijs”. Zo staan we nog altijd ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Daarvoor waren wij een afdeling van de 
KBO Zuid-Holland met een bestuur maar zonder een rechtspersoonlijkheid. 
 
Opbouw van de huidige organisatie: 
Plaatselijke zelfstandige afdelingen (leggen verantwoording af aan de  
leden) zijn lid van: 
Provinciale verenigingen (leggen verantwoording af aan de plaatselijke  
afdelingen) zijn lid van: 
Vereniging Unie KBO (legt verantwoording af aan de provinciale afdelingen). 
 
De vereniging kent een landelijk secretariaat als verenigingsbureau waarvan de leiding berust bij de directie die verant-
woording aflegt aan het  
bestuur. 
 

Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) 
Over de ontstaansgeschiedenis van de PCOB is mij weinig bekend voor zover dat niet in de statuten wordt vermeld. 
De vereniging heeft een landelijke structuur die de volgende organen kent: 

- Afdelingen gereguleerd naar postcodes 
- De ledenraad; bestaat uit leden per provincie worden gekozen uit en door de leden die in die provincie woon-

achtig zijn. 
- Het Landelijk bestuur 
- Beroepscommissies 

De Ledenraad is hierin het hoogste orgaan en het bestuur legt verantwoording af aan de Ledenraad. 
De vereniging kent een landelijk secretariaat als verenigingsbureau waarvan de leiding berust bij de directie die verant-
woording aflegt aan het bestuur. 
 
In 2017 is de Vereniging KBO-PCOB opgericht bestaande uit twee leden n.l. de Vereniging Unie KBO en de Vereniging 
PCOB. Met het oprichten van deze vereniging werden de twee landelijke werkorganisaties samengevoegd tot één 
werkorganisatie met aan het hoofd een directeur. 
De Vereniging KBO-PCOB vertegenwoordigt op dit ogenblik o.a. de ouderenbonden in landelijk overleg met de over-
heid en landelijke partijen die raakvlakken hebben op het gebied van ouderenbeleid in de breedste zin van het woord. 
Verder geeft de KBO-PCOB het magazine KBO-PCOB uit en stelt o.a.  
beleidsnotities op. 
 
Ton van der Burg 

 
Van de ledenadministratie 

Nieuwe leden 
Deze maand kunnen we geen nieuwe leden verwelkomen. 
 

Digitalisering 
Uit onze ledenadministratie blijkt dat wij ongeveer 30% van onze  
leden digitaal kunnen bereiken door middel van het toezenden van een e-mail bericht. 
Deze Nieuwsbrief wordt, gelijktijdig met het magazine KBO-PCOB, bezorgd door vrijwilligers. Hier zijn we met z’n allen 
heel erg blij mee, want iets per post sturen is onbetaalbaar geworden. 
Toch twijfelen wij aan die 30% omdat wij denken dat het er meer moet zijn. Heeft u een e-mailadres, maar u hebt nog 
nooit een e-mailbericht van ons ontvangen, dan kunt u er gerust vanuit gaan dat uw e-mailadres bij ons niet bekend is. 
Stuur dan een e-mail aan de ledenadministratie:  
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leden.kbobr@gmail.com met de tekst “Ik ontvang graag post van de kbo per e-mail”. Schroom niet wanneer u twij-
felt of uw adres bij ons bekend is, dan toch een e-mail te sturen. 

 
Wijzigingen 
Wij vragen u wijzigingen van adres, e-mailadres of telefoon door te geven aan onze ledenadministratie. Deze wordt 
verzorgd door Gerdy van den Bulk,  tel 010-5116271.  
Toesturen per e-mail mag natuurlijk ook. Stuur de wijziging naar het mailadres leden.kbobr@gmail.com 
Geef aan uw kinderen, andere familieleden, vrienden of kennissen door dat u lid bent van de KBO, dit i.v.m. overlij-
densberichten. Het komt vaak voor dat de ledenadministratie daarvan niet op de hoogte is. Dat is voor de familie ver-
velend maar ook voor ons. Dank daarvoor. 

 
Wat weet je van gezond eten na je 50ste? 

Ontdek het in 6 vragen: 
Antwoorden Gezondheidsquiz, geplaatst in de nieuwsbrief van juni 2019: 
 
Vraag 1 : Na de 50 heeft afvallen geen zin meer als je te zwaar bent 
Antwoord 3: Aankomen hoort helemaal niet bij ouder worden. Overgewicht kan het risico op verschillende aandoenin-
gen verhogen, denk aan diabetes 2 hart- en vaatziekten, sommige soorten kanker en last van gewrichten. Als je te 
zwaar bent verminderen deze gezondheidsrisico’s al door 5 tot 15% van je gewicht te verliezen. Afvallen heeft daarom 
zeker zin als je te zwaar bent; ook na je 50ste. 
 
Vraag 2 : Is vitamine D slikken nodig als je ouder wordt? 
Antwoord 1: Voor vrouwen tussen 50 en 70 jaar geldt het advies om elke dag 10 microgram vitamine D te slikken. Voor 
vrouwen én mannen boven de 70 is dit advies 20 microgram. Extra vitamine D vermindert de kans op vallen en bot-
breuken. 
 
Vraag 3 : Moet je minder eten als je ouder wordt? 
Antwoord 1:  Een gevolg van ouder worden is dat spieren afnemen in omvang. En spieren verbruiken veel energie. Om-
dat je spiermassa afneemt, heb je dus minder energie nodig en daarom ook wat minder eten. Je kunt niet voorkomen 
dat je spiermassa afneemt. Je kunt dit proces wel flink vertragen door te blijven bewegen en door genoeg eiwit te ne-
men. Eiwit zit vooral veel in melk(producten), vis, vlees en vleesvervangers. 
 
Vraag 4 :  Welke ziekten komen meer voor bij het ouder worden? 
Antwoord 3: Diabetes type 2 en hart- en vaatziekten komen vaker voor bij 50-plussers. Door gezond te eten kun je het 
risico op deze ziekten kleiner maken. Er zijn wel meer risicofactoren, zoals roken en te weinig bewegen. Als je deze 
ziekten al hebt, dan helpt gezond eten om zo gezond als mogelijk te zijn en je gezonder te voelen. 
 
Vraag 5 : Hoeveel Nederlanders van 50+ hebben overgewicht denk je? 
Antwoord 3:  60% van de mensen van boven de 50 is te zwaar. Ter vergelijking: van mensen in de 20 is zo’n 30% te 
zwaar. Wil je weten hoe het met jouw gewicht zit? Meet je BMI. 
 
Vraag 6 : Wat is verstandig om meer te nemen als je boven de 50 bent? 
Antwoord 2: Als je boven de 50 bent heb je minder eten nodig, maar er is één uitzondering: je hebt juist meer melk-
producten nodig. Het gaat om een half tot een glas melk per dag extra vergeleken met iemand die jonger is. In melk-
producten zit namelijk calcium. Dat heb je meer nodig na je 50ste om je botten zo sterk mogelijk te houden. Daarnaast 
heb je vitamine D en voldoende beweging nodig voor je botten. Van brood en volkoren pasta heb je juist wat minder 
nodig na de 50. 
 
Uit: Het Voedingscentrum 
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DAT HEET VAKANTIE 

 
Goede herinneringen 

Aan oude tijden 
Komen met de zondag 

Mijn geheugen binnenglijden 

Verlangens komen boven 
Zin begint te herleven 

De zon heeft alles 
Een glans gegeven 

Genieten en het gevoel 
Gewoon laten komen 

Even niets doen 
En lekker wegdromen 


