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Bij het uitkomen van deze Nieuwsbrief zitten we al weer aan het eind van augustus en staat de maand september al 
weer voor de deur.  
De “R” zit weer in de maand en dan kreeg je vroeger een lepel levertraan met een schep suiker om in goede conditie te 
blijven. Wie kan zich dat nog herinneren? Ik kom uit een gezin met zeven kinderen en dan stonden we altijd in de rij. Ik 
denk dat de kinderen van deze tijd griezelen alleen al bij het lezen van deze tekst. 
De vakanties lopen weer zo’n beetje op zijn einde en de BV Nederland schakelt over in een hogere versnelling. 
Ik weet niet hoe het u vergaat, want als de borden weer verschijnen “Let op onze schoolgaande kinderen” is het net of 
het weer veel drukker wordt. 
 
Terugkijkend op de maand juli, en wellicht krijgt augustus er nog een staartje bij, hebben we het wel voor onze kiezen 
gehad met de hitte die echt niet leuk was. Temperaturen van boven de 40 graden, nog nooit gehad. Ik hoop dat u er 
goed doorheen bent gekomen. 
 
In mijn vorige woordje van juli/augustus sprak ik over de vakantietijd die niet voor een ieder even prettig is. De KBO-
PCOB kwam daarmee in de media goed in beeld door te pleiten om aandacht te besteden aan de  
Senioren die vooral in deze tijd eenzaam zijn en pleitte daarbij voor deelname aan de activiteiten die in deze periode 
worden georganiseerd. 
Als ik dan kijk naar Lansingerland, dan komen we er toch niet zo slecht vanaf als ik de Heraut in de periode doorlas en 
zag wat er niet allemaal werd georganiseerd. U moet er wel wat moeite voor doen, door u aan te melden voor die acti-
viteiten. Ontmoeten staat daarbij wel centraal. 
Ik maak u er nu al op attent dat de week van 1 tot 8 oktober 2019 de week van de eenzaamheid is. Ik verwijs u graag 
naar de website over de eenzaamheid: https://www.eentegeneenzaamheid.nl  
Hier vind u al de nodige informatie.  
In de Nieuwsbrief voor oktober zal ik hier op terugkomen. 
 
Tijdens de vakantie werd ik opgebeld door een KBO-lid uit Berkel die zijn ongenoegen uitte over de behandeling van 
vragen in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) door de Gemeente Lansingerland en maakte 
zich zorgen daarover. Concreet kwam het op neer dat een bewoner van het appartement waar hij woont maanden 
moet wachten op antwoord voor de aanvraag voor een rolstoel. Met name de wijze waarop gereageerd wordt door de 
mensen die hier antwoord op moeten geven. Bij het informeren wanneer het antwoord komt en wanneer de rolstoel 
in beeld komt, werd doodleuk gereageerd; dan huurt u er toch een! Dit doet mij gelijk denken aan een inspreekster 
(dochter van een moeder van 91 jaar) voor een raadsvergadering waar het ging om het verkrijgen van een passende 
woonruimte. Huilend deed ze haar betoog, waarbij je een speld kon horen vallen. Het resulteerde er in dat enkele 
raadsleden het college vroegen om daar aandacht aan te besteden. Het pleidooi van die mevrouw maakte diepe indruk 
op mij. 
Hebt u ook te maken gehad met soort gelijke gevallen, laat het ons dan weten door middel van een briefje of e-mail. 
Bellen mag natuurlijk ook (010-8409944). Wellicht dat we er wat aan kunnen doen. 
 
Ik bezocht op 27 juni die raadsvergadering om te horen of er een besluit zou worden genomen over het voornemen 
voor realisatie van een cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. De Raad heeft het principebesluit genomen om een cultuur-
huis te gaan bouwen en het college de opdracht gegeven om tot een nadere uitwerking te komen. Het mag niet meer 
kosten dan € 550.000,--. Ze zijn er ook nog niet uit of de exploitatie in private of publieke handen komt. Ik heb bij en-
kele raadsleden voor publieke exploitatie gepleit omdat wanneer wij er gebruik van gaan maken dat veelal overdag zal 
plaatsvinden. 
 
Leden waarvan bij ons het e-mailadres bekend is hebben in juli een e-mail van mij ontvangen over digitalisering (de 
inhoud staat in deze Nieuwsbrief).  Bent u benieuwd hoeveel reacties hierop zijn geweest, dan vraag ik u mij het aantal 
door te geven. Tevens vraag ik u of u een idee heeft hoeveel e-mails ik heb verzonden. Degene die het er dichts bijzit 
kan een verrassing verwachten. 
Hebt u wel een e-mailadres, maar u hebt die mail niet ontvangen, geef dan uw e-mailadres door aan onze ledenadmi-
nistratie: 
leden.kbobr@gmail.com. 
 
Tot slot ! 
Houd niet vast aan woede, angst of pijn. Ze stelen je energie en houden je weg van liefde. 
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Ton van der Burg 
Voorzitter 
 
 

Van de bestuurstafel door de voorzitter 

In deze Nieuwsbrief is er niet veel te melden omdat wij praktisch geen vergaderingen hebben gehad. Op 16 juli is er 
nog wel een vergadering  
geweest van de Commissie Ouderenbelangen. 
Enkele punten daaruit zijn: 
Besloten is om onze samenwerking te gaan verlenen aan een dementieketen Lansingerland: het project dementie 
vriendelijke samenleving van de Stichting Welzijn Lansingerland in samenwerking met de Gemeente Lansingerland. 
 
Op 19 juni heb ik een themabijeenkomst bijgewoond, georganiseerd door het Adviesorgaan  Sociaal Domein : “De ex-
treme hoeveelheid partijen die bij het zorgbeleid is betrokken, vergroot de complexiteit. Hoe kunnen we een vorm ge-
ven aan vorm van samenwerking in de zorg, waarin de burger en niet het systeem centraal stellen”.  
Tijdens die bijeenkomst richtte men zich vooral op de jeugdgezondheidzorg, maar kan ook geventileerd worden op de 
ouderenzorg. Denk met name bij hoeveel loketten u terecht moet om hulp en financiering te verkrijgen. Graag verwijs 
ik daarbij naar een overzicht dat door de Vierstroom is uit gegeven. 
 
Wat doet de KBO Zuid Holland voor ons? 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering kregen wij die vraag toen het punt afdracht aan de KBO Zuid Holland ter sprake 
kwam. 
Wat doet de KBO Zuid Holland?  
In 1952 werd de Katholieke Bond van Bejaarden en Gepensioneerden in de Bisdommen Haarlem en Rotterdam opge-
richt. De Bond bestond toen uit acht districten. In Zuid-Holland waren dat Delft, Den Haag, Leiden en Rotterdam.  De 
KBO Berkel en Rodenrijs werd op 16 september 1957 opgericht en behoorde vanaf dat moment tot het district Rotter-
dam.  
Op 16 september 1982 werd het zilveren jubileum gevierd. Onze afdeling had toen 422 leden. In de notulen van de 
bestuursvergaderingen vanuit die tijd wordt zeer summier melding gemaakt over de festiviteiten. 
In 1984 werd besloten tot splitsing van de KBO in de bisdommen Haarlem en Rotterdam en ging het Zuid-Hollandse 
deel verder onder de naam KBO Zuid-Holland. Omdat onze afdeling deel ging uitmaken van de KBO Zuid-Holland werd 
op 17 februari 1986 een wijziging doorgevoerd en vanaf dat moment is onze verenigingsnaam KBO Zuid Holland, afde-
ling Berkel en Rodenrijs. 
De oprichting in 1957 werd door de KBO Berkel en Rodenrijs zelf gedaan, zodat men zich kon aansluiten. Daarbij is het 
goed te vermelden dat de KBO Berkel en Rodenrijs een autonome, zelfstandige afdeling werd en nog steeds is. 
De KBO Zuid Holland voorziet o.a. in voorwaarden scheppende taken.  
Iedere twee jaar wordt er een werkplan opgesteld door het bestuur van de KBO Zuid-Holland. Dit wordt goedgekeurd 
door de leden in de Algemene Ledenvergadering. 
 
Het werkplan omvat o.a.: 

• Waarborgen van de identiteit. 

• Ondersteuning van themabijeenkomsten voor de leden zowel in de voorbereiding als presentatie. 

• Opleiding vrijwilligers voor: 
- vrijwillige ouderen advisering 
- hulpverlening bij het invullen van aangiftebiljetten inkomsten- 
  belasting 
- hulpverlening bij aanvragen van toeslagen (zorg- en huurtoeslag)                                               
- beheer en ontwikkeling van ledenadministratie 

• Onderhoud website. 

• Verzorgen van online publicaties 

• Public Relations 

• Verzorging voorlichtingsmateriaal. 
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• Ondersteuning afdelingsbesturen 
 

Deze taken worden uitgevoerd door vrijwillige kaderleden. 
Zij worden beleidsinhoudelijk en administratief ondersteund door de medewerkers van de KBO Zuid Holland die in 
loondienst zijn. 
Uiteraard is daar huisvesting van het provinciale bureau voor nodig.  
Het eerste bureau was gevestigd in Huize St Petrus en de KBO Zuid-Holland is daar tot de grote verbouwing van Huize 
St Petrus in gebleven, waarna het bureau naar Bergschenhoek is verhuisd. 
 
Als je dat zo allemaal leest , is het zaaks dat we ons meer moeten verdiepen in de plannen die worden gemaakt en 
daarbij vooral kritisch moet worden beoordeeld of het aanbod de vraag beantwoord of wij moeten vragen wat het 
aanbod moet worden. 
 

Kennismaken met het bestuur van de Parochiële Caritas Instelling (PCI). 
Op 2 juli heb ik een kennismakingsgesprek met het bestuur van de PCI  
gehad. Doel was om nader kennis met elkaar te maken mede naar aanleiding van de presentatie van Piet van der Burg 
op de Algemene Ledenvergadering op 4 april 2019. 
Het ging de PCI erom te kijken waar raakvlakken zijn waarin wij voor elkaar wat kunnen betekenen. Die zijn er, zeker 
met name eenzame en hulpbehoevende mensen. Het is voor de PCI niet altijd even makkelijk in het benaderen van 
personen en daar wij als KBO er wat dichter bij staan kunnen wij een brug slaan. We gaan bezien waarin wij samen 
kunnen optrekken in de organisatie van bepaalde activiteiten zoals b.v. vieringen e.a.  
Besloten is dat we na de vakantie contact met elkaar opnemen om dieper op de problematiek in te gaan.  
 
Ton van der Burg 

 
 
Nieuwe leden:  
Wij verwelkomen: 
Mw. A.L.J. Jongenengel-van Steijn, Rivierenstraat 4,  
2652 CL Berkel en Rodenrijs 
Mw. A. Scheuneman-van Dijl, Gemeentewerf 5,  
2651 CA Berkel en Rodenrijs



 

 
KBO Berkel en Rodenrijs  
Wij zijn een vereniging met ongeveer 750 leden. 
Wij komen op voor de belangen van senioren van 50+.  
Dit doen we in samenwerking met de Ouderenbonden in de Gemeente Lansingerland. Deze zijn 
verenigd in de Commissie Ouderenbelangen Lansingerland. 
De KBO stelt zich ten doel om voorwaarden te scheppen om senioren een volwaardige plaats en deelname in onze 
maatschappij te verwerven. Daarbij streeft de vereniging om ontmoetingsplaatsen te creëren waar men bij elkaar 
komt voor het meedoen aan activiteiten of het bijwonen van themabijeenkomsten in welke vorm dan ook waarbij ont-
spanning een belangrijk onderdeel is om uit de dagelijkse sleur te komen.   
Omdat allemaal te kunnen verwezenlijken zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die ons daarbij kunnen helpen 
door versterking van het huidige bestuur en voor de toekomst naar verjonging. 
 
Het gaat om de bestuursfuncties van: 
Vicevoorzitter 
In deze functie vervangt u de voorzitter bij diens afwezigheid en vertegenwoordigt u de vereniging bij derden. U bent 
de spreekbuis voor de leden en naar de leden. 
 
2e secretaris/penningmeester 
In deze functie vervangt u de secretaris of penningmeester bij diens afwezigheid. U bent verantwoordelijk voor de le-
denadministratie en de Nieuwsbrief. Als u makkelijk met de computer om kan gaan op het gebied van Word tekstver-
werking en Excel gegevensverwerking dan lijkt het ons een leuke functie waarin u zich kunt uitleven en ook in contact 
komt met de leden. 
 
Mocht u nog meer informatie willen of wilt u zich aanmelden dan kunt u contact opnemen met Ton van der Burg, voor-
zitter, 010-8409944. 
 
Het Bestuur 
 



 

 
 
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 

 
 

 
Activiteiten van de Vereniging Drie Bonden 
Tussen de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs en de Vereniging Driebonden-Club zijn afspraken gemaakt om daar waar 
nodig is samen te werken. 
Voor onze leden die de geschiedenis niet kennen. 
De Driebonden-Club is op 17 juni 1992 opgericht om het mogelijk te maken om een jeu de boules baan aan te laten 
leggen achter Huize St. Petrus. Deze werd betaald door de Gemeente Berkel en Rodenrijs. De Gemeente financierde de 
baan op de voorwaarde dat er een vereniging werd opgericht die open moest staan voor alle drie ouderenbonden 
(KBO, PCOB en ANBO) in Berkel en Rodenrijs. 
Bij de oprichting werd in de statuten het doel vastgelegd dat als volgt luidt: 
De vereniging heeft ten doel: 
Het organiseren van activiteiten voor alle oudere mensen die wonen in de Gemeente Berkel en Rodenrijs teneinde het 
onderlinge contact tussen hen te stimuleren en te verdiepen en om eventueel aanwezige gevoelens van eenzaamheid 
onder bedoelde ouderen te verminderen. 
De vereniging tracht dit doel te bereiken door: 
a. het organiseren, stimuleren en mogelijk maken van het spelen van het spel jeu de boules. Hiertoe is een terrein bij 
Huize St Petrus gehuurd (om niet) voor tien jaar, welke contract kan worden verlengd, 
b. alle andere activiteiten, welke -binnen de wettelijke grenzen- aan vermeld doel dienstig kunnen zijn 
Verder is bepaald dat bij ontbinding een batig saldo ter beschikking wordt gesteld aan een doel dat zoveel mogelijk 
overeenstemt met dat van de Driebonden-Club. 
De Driebonden-club is toen begonnen met jeu de boules op maandag en donderdagmiddag om 14.00 uur op de aange-
legde banen achter Huize St. Petrus en sjoelen in het paviljoen van Huize St. Petrus iedere maandagmiddag om 13.30 
uur. 
De organisatie van de activiteiten wordt gedaan door de heer en mevrouw Schippers met assistentie van KBO-leden. 
De oudgedienden in Berkel en Rodenrijs kennen de heer Schippers als Thijs Schippers de groenteboer en tijdens zijn 
sportieve jaren een fervent volleyballer. Voor informatie kunt u bij hen terecht tel. 010-5112253. 
Het sjoelen en jeu de boules start weer vanaf 2 september 2019. 
 

 
Parochiedag 
Op donderdag 5 september organiseert de PCI weer  
een gezellige dag voor ouderen, zieken,  
alleenstaanden  en mensen van de WAO-groep. 
Om 10.00 uur beginnen we zoals gewoonlijk met een  
Eucharistieviering in de kapel van Huize Sint Petrus.  
Daarna gaan we naar ons Parochiehuis Willem Huygensz,  
waar wij verder de dag zullen doorbrengen.  
's-Morgens is er een grote loterij met als hoofdprijs een reis  
naar Beauraing. Na de gezamenlijke lunch hebben wij een gezellige  
middag voor u in petto. De dag is om ca. 16.30 uur afgelopen. 
Mocht u nou de hele dag te lang vinden, dan bent u ook 's middags vanaf 13.45 uur van harte welkom.   
Mocht u nog vragen hebben, of zit u met vervoersproblemen, dan kunt u zich altijd wenden tot: 
Mevr. Willy Woutersen tel. 010 5116112 
Mevr.  Ans Uijttewaal  tel. 010 5114596 
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Dhr. Arnold van Steenderen tel. 06 12857577 
Namens het P.C.I.-bestuur: 
Arnold van Steenderen  
Tot ziens op 5 september!  
 
 

 
 
Computer, Tablet en Smartphone Cursussen 
 
Onderstaand bericht is in juli per e-mail verzonden naar alle leden waarvan bij ons het e-mailadres bekend is. 
 
Zo midden in de vakantie wil ik u als lid van de KBO er op attent maken dat we steeds meer met digitalisering en auto-
matisering te maken krijgen. 
Hoe vaak hoort u niet na een televisieprogramma: "Voor verdere informatie kunt u kijken op onze app". 
Aanvragen bij de gemeente en andere overheidsinstellingen (toeslagen) kunnen tegenwoordig alleen nog on line ge-
daan worden.  
Apart vermeld ik maar het doen van uw bankzaken. 
Brieven schrijven we niet meer. Het is e-mail en WhatsApps dat de klok slaat. 
Spelletjes met anderen doen is een fluitje van een cent, ook als de ander zich aan de andere kant van de wereld be-
vindt. 
Misschien wordt het voor u tijd om meer aandacht aan die zaken te gaan besteden. 
In Lansingerland worden diverse cursussen op dit gebied georganiseerd  door de Bibliotheek Oostland. De cursussen 
worden verzorgd door SeniorWeb Leercentrum Lansingerland. 
Tevens organiseert SeniorWeb een computercafé in Berkel en Rodenrijs in de vestiging van de Bibliotheek Oostland. U 
bent daar van harte welkom met al uw vragen. Tevens een goed moment om met anderen in aanraking te komen en 
ervaringen met elkaar uit te wisselen.  
Met uitzondering van het vakantieseizoen is het café iedere 2e en 4e  
donderdag van de maand geopend van 13.30 uur tot 15.30 uur. 
In het najaar starten de cursussen weer en wellicht is er iets bij van uw gading waar u wat meer over wilt weten. 
U kunt daar alles over lezen op de website van de bibliotheek Oostland. 
 
Maak andere KBO leden er op attent die geen e-mail kunnen ontvangen of niet in het bezit zijn van een tablet of com-
puter. 
Ik voorspel dat de tablet net zo normaal wordt in het gebruik als een televisietoestel of koelkast. 
 
Zorg dat u bij blijft en wij willen u in samenwerking met de bibliotheek en SeniorWeb graag daarbij helpen. 
 
Hebt u hulp nodig, dan bent u bij SeniorWeb aan het goede adres of neem contact op met de KBO-PCOB om de hulp in 
te roepen van een coach.   
Tel. 030-3400600 
 
 

Thema bijeenkomst  
VAN ZOMERSE LEKKERNIJ NAAR WINTERSE KOST 
OP 19 september organiseren de drie KBO’s en PCOB Lansingerland 
gezamenlijke een bijeenkomst!  
Met het onderwerp ETEN.  
Niet over wat we niet mogen of moeten eten, maar gewoon over lekker eten, 
alleen of met elkaar. Hoe maken we het eten smakelijk, en nemen we de tijd 
om het eten met liefde klaar te maken en met vreugde op te eten. 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://kbonieuwegeinvianen.nl/images/form2content/p1/f22/KBO-PCOB.jpg&imgrefurl=https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/over-kbo/kbo-pcob&docid=bA6-mjXmACLmUM&tbnid=75zUOinbkmmBFM:&vet=10ahUKEwi405nlk7TiAhVsx8QBHbvPBiwQMwg6KAEwAQ..i&w=800&h=304&hl=nl&authuser=0&bih=931&biw=1920&q=logo%20kbo-pcob&ved=0ahUKEwi405nlk7TiAhVsx8QBHbvPBiwQMwg6KAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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Jacqueline De Goede neemt ons mee in de wereld wat goed is voor de inwendige mens. Zij kan ons alles vertellen over 
groente en fruit en over het klaarmaken van de spijzen. 
Ook vertelt Jacqueline waar we op kunnen letten bij het kiezen en kopen van producten.  
 
De middag begint om 14.00 uur. U wordt ontvangen met koffie of thee en een zomerse lekkernij. In de pauze wordt er 
een drankje geschonken en proeven we van verschillende hapjes van de bovengenoemde  jaargetijde.  
Na de pauze gaan we verder met een verhalende bingo met verrassende prijsjes. 
 
Rond 16.30 uur sluiten we het eerste gedeelte van de middag af. 
Voor de koffie/thee en drankje betaalt u € 5,--.   
(Er is plaats voor 80 personen!) 
 
U hoeft daarna niet naar huis want:  
Vanaf 17.00 uur bent u welkom bij: 

“ETEN & ONTMOETEN HARTVERWARMEND’ 
Eten & Ontmoeten Hartverwarmend nodigt eenieder uit om samen aan tafel te gaan. Onder leiding van Pastor Dick 
Vrijburg bereiden vrijwilligers  
een driegangen warme maaltijd voor.  
Om 17.30 uur begint de maaltijd en deze eindigt om 19.00 uur. 
De kosten voor deze maaltijd bedragen € 4,-- per persoon.  
opgeven kan tot uiterlijk 16 september.  
(Er is plaats voor maximaal 50 personen) 
 
Aanmelden kan via de mailadressen: 
etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl   
of 
jamvdburg@planet.nl   
 
Hebt u niet de beschikking over een computer laat dan een van uw  
familieleden, kennissen of buren u tijdig opgeven voor deze bijeenkomst.  
Want let op: VOL = VOL. 
Mocht dit ook niet lukken dan kunt u contact opnemen met Ton van der Burg, tel. 010- 8409944 of Henny Rijntjes tel. 
010-5115088 
 
Locatie:  
Parochiezaal Bergschenhoek (gelegen naast de Sint Willibrordkerk) 
Smitshoek 120, 
2661 CK Bergschenhoek 
 
Datum: 
19 september 
van 14.00–16.30 uur VAN ZOMERSE LEKKERNIJ NAAR WINTERSE KOST 
van 17.00–19.00 uur ETEN & ONTMOETEN HARTVERWARMEND  
 
Bent u niet in de gelegenheid om naar VAN ZOMERSE LEKKERNIJ NAAR WINTERSE KOST te komen maar wel naar 
ETEN & ONTMOETEN HARTVERWARMEND dan bent u ook hier van harte welkom. 
 

Bingo 
Hallo allen, Er is mij gevraagd een stukje te 
schrijven over de bingo van de KBO. Het is altijd de derde vrijdag van de 
maand. Als het in onze vakantie valt dan slaan we een maand over. 
De Bingo begint om 14.00 uur, en om 13.30 is de zaal open. Dan hebben wij de gelegenheid 
om alles klaar te zetten. Het is altijd een heel gezellige middag, 
met een kopje thee of koffie en een koekje. Bij het drankje (voor eigen rekening) 
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serveren we enkele hapjes. 
We spelen 7 rondes, en bij de 7de ronde, heeft elk verticaal rijtje een prijsje. De hoofdprijs is een mand met levensmid-
delen. 
Ik ben ook erg dankbaar met de medewerkers die me helpen. 
De Bingo wordt gespeeld in het tuinpaviljoen  van Huize Petrus. 
Wilt u inlichtingen dan kunt u mij bellen. 
 
Nel de Veld, telefoonnummer 010-5114886 of 06-42711689 
 

Bijeenkomst PCOB afdeling Berkel en Rodenrijs 
De plaatselijke PCOB afdeling Berkel en Rodenrijs organiseert maandelijks op de 2e 
donderdag van de maand een bijeenkomst.  
Op donderdag 12 september 2019 om 14.30 uur doen we een rondje “Gouden Eeuw”, Lisse- 
Leiden- Amsterdam- Lisse,  
gepresenteerd door de heer Broekhuizen. 
Na een kleurrijke start in de “Keukenhof” te Lisse, gaan we via Leiden naar Amsterdam. In deze steden zijn we getuigen 
van glorieuze en fatale belevenissen van bekende en minder bekende landgenoten. 
Tegelijkertijd is er volop gelegenheid te genieten van prachtig stadsschoon. Tijdens dit rondje “Gouden Eeuw” is Rem-
brandt's Nachtwacht onze rode draad. Stap ook in voor een rondje “Gouden Eeuw” en kom naar deze afdelingsbijeen-
komst. 
U bent allen (ook leden van de KBO) van harte welkom op deze afdelingsbijeenkomst in zalencentrum “Rehoboth”, 
aanvang 14.30 uur.  
Inlichtingen bij Henk Oosterwijk, tel. 010-51 152 71 
 

Vakantieweek KBO 2019 
De vakantieweek 2019 van de KBO Berkel en Rodenrijs zit er weer op. 
Op vrijdag  9 augustus stonden 39 leden (50ers tot en met 90ers) vol  
ongeduld bij de O.L. Vrouw Geboortekerk te wachten tot de bus eindelijk verscheen om hen te vervoeren naar het Gel-
derse Lunteren. 
De reis verliep voorspoedig, het zonnetje scheen, de vogeltjes floten en onze chauffeur bleef op het rechte pad.  
Aangekomen bij ons hotel Hugo de Vries, een keurig familiehotel met 39 kamers, werden 
we welkom geheten door de eigenaresse. Hierna legden we onze verschoninkjes voor een hele 
week zorgvuldig op stapeltjes in de klerenkast, zodat we onze  vuile onderbroeken en sokken 
de andere dag weer in de lege koffers konden mikken. 
 
Iedere avond om 6 uur genoten we van een prima diner. Van groentesoep met heel erg veel 
ballen, draadjesvlees,  kipfilet met mosterdsaus, tot  
varkenshaas met pepersaus (ik zie U al watertanden). 
Alleen van  de Chinese keuken waren die Gelderlanders nog niet zo goed op de hoogte, want de nasi was erg hard en 
droog. Bovendien vergaten ze ook wel eens jus te serveren bij de gekookte aardappels. 
Na het heerlijke diner op de eerste avond deden we spelletjes in de recreatiezaal, waarna we de eerste nacht probeer-
den te slapen in een vreemd bed, wat sommigen van ons ook lukte!!! 
Zaterdag maakten een wandelingetje en we ontdekten dat Lunteren precies in het middelpunt van Nederland ligt en 
een Buurtbos heeft. Dit heeft een rijke weldoener rond 1910 laten aanplanten.. 
Honderd jaar later heeft de bevolking van het dorp daar nog plezier van, want er liggen mooie fiets- en wandelpaden.  
Lunteren ligt in de Gelderse Vallei. Je ziet er veel boerenbedrijven, overal koetjes buiten, veel maisvelden en langs de 
wegen veel alleenstaande  
huizen met grote tuinen vol witte hortensia’s erin. Je kunt merken dat de mensen trots zijn op hun huis, want  bijna 
iedereen geeft zijn huis een naam. Deze prijkt dan pontificaal op de voorgevel. 
Zaterdagmiddag zijn we in Spakenburg in een museum over visserij en  
klederdrachten geweest. Door inpoldering en drooglegging werden de verdiensten in de visserij steeds minder en 
moesten de vissers een andere vorm van bestaan zien te vinden.  
In dit museum kon je volop zien hoe ze vroeger werkten en wat ze aantrokken tijdens het werk. Maar ook was de kle-
ding bij rouw en trouw te bezichtigen. 
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‘s-Avonds kwam Sjaantje van de Molenpol, een soort ‘To van Zutphen’, met een koffer vol kleren op bezoek in ons ho-
tel.  
Ze was niet zo jong meer en was gekleed in echte Gelderse klederdracht. Bovendien had ze een vlotte babbel die ruim 
twee uur aanhield. 
Op humoristische wijze vertelde ze en liet ze ons zien, wat voor kleren en vooral wat voor onderkleding de mensen in 
de streek  vroeger droegen. Na vertoon legde ze die  op een stapel naast de koffer; en die koffer raakte maar niet 
leeg…..   
Op een gegeven moment mocht ik haar in zo’n antieke onderbroek helpen en hem ophalen. Sinds mijn 18e bloosde ik 
weer eens, en toen ze mij vroeg óók zo’n antieke lange onderbroek aan te trekken, maakte ik met zwoele blik mijn 
broekriem los en gooide de onderbroek toen onder luid gelach van de zaal over haar schouder. 
 
We maakten niet alleen leuke dingen mee,  ook droevige……. 
Al een paar dagen voelde onze medevakantieganger Kees van de Hoeven zich ziek. Het werd steeds erger en ’s-avonds 
is hij toch maar naar een dokter gegaan. Die constateerde een fikse longontsteking. 
De volgende dag hebben zijn broers uit Berkel en Rodenrijs hem opgehaald en thuis gebracht. Daags daarna is hij thuis 
overleden, 59 jaar oud.  Dat gaf een grote schok in onze vakantieclub. We hebben een minuut stilte voor hem gehou-
den. Kees was een beste kerel. 
 
Het leven gaat door; de vakantie gaat door. 
We kregen een cursus graanvlechten van twee dames uit het dorp.  
Ze leerden ons hoe je van drie tarwearen een mooi sieraad kunt maken:  een kwestie van vlechten en knopen en een 
mooi lintje erom heen, laten drogen en proberen om het heelhuids thuis te krijgen.  
Vol bewondering keek ik toe. 
Wat deden we zoal in de ochtend? Na het ontbijtbuffet kon je de ochtend doorbrengen zoals je zelf wilde. De meeste 
vakantiegangers namen  eerst een zonnebad  op het terras van het hotel. Jawel. Iedere morgen scheen de zon uitbun-
dig bij een temperatuurtje van 22 graden .  
Na het zonnebad was het een uittocht van rollators, wandelstokken en mensen, want iedereen wilde even gezond be-
wegen om de dreigende overtollige pondjes van de keuken weg te werken.  
Een  aantal  klaverjasverslaafden bleef achter in het hotel. Alleen donderdagmorgen huilde de hemel; de regen viel 
met bakken uit de lucht.  
Dus iedereen bleef wijselijk thuis. 
Lunteren ligt tien kilometer bij Barneveld vandaan.  
We gingen een middag van de scharrelkoeien op bezoek bij de scharrelkippen. Via een 
mooie busrit met deskundige uitleg van chauffeur Klaas hoorden en zagen we veel over het 
wel en wee van de  Gelderse Vallei. Klaas maakte een grote omweg, liet ons allerlei mooie 
plekjes zien en zette ons tenslotte af bij het Pluimveemuseum in Barneveld, dat 
zo beroemd is dat de Japanse keizer er onlangs nog geweest is. 
Hier kregen we een deskundige rondleiding en voorlichting, en ik weet nu precies 
hoe het zit met de kip en het ei, en hoe het seksen van kuikens gaat.  
In dit museum is ook de eierveiling met een echte veilingklok. Via die  
veilingklok kon je allerlei frutseltjes kopen voor een paar euro. 
Op de laatste vakantiedag kwamen ‘s-middags onze voorzitter Ton van der Burg en zijn vrouw op visitatie. We kregen 
dit keer géén gratis drankje van de KBO, zoals vorig jaar. Ton merkte meteen dat er een goede sfeer in de groep was. 
Ach, je gaat toch niet voor niets met zo’n leuke KBO club gezellig een weekje op vakantie? 
Na een heerlijk diner werden we ‘s-avonds vergast op een prima optreden van een shantykoor uit Ede. 
De heren zongen enthousiast en zuiver en bijna alles tweestemmig.  
En wij zongen lekker mee. Ook de begeleiding was van een uitstekend  
niveau. Ik heb genoten. 
Op vrijdag 16 augustus waren de koffers met vuile kleren en souvenirs weer gepakt om ingeladen te worden voor de 
rit naar Berkel en Rodenrijs, en wij gingen noodgedwongen ook mee.  
Ik heb het deze vakantieweek prima naar mijn zin gehad en ik ga volgend jaar wéér mee. U óók ? 
 
Nico Schinkel 

De agenda voor de maanden september/oktober 2019 
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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 3 september 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus 

Dinsdag 3 september 
09.15 uur Pius X 
09.30 uur Grote Kerk 

Dagje uit voor KBO dames naar 
Kloosterman in Boskoop. 
Zie elders in deze Nieuwsbrief. 

Donderdag 5 september 
10,00 uur 

Parochiedag PCI 
Zie elders in deze Nieuwsbrief. 

Donderdag 5 september 
14.00 uur 

Bestuursvergadering  

Donderdag 12 september 
14.30 uur 

PCOB presentatie ‘Gouden Eeuw’ 
Zie elders in deze nieuwsbrief 

Vrijdag 13 september           
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize  
St. Petrus  

Dinsdag 17 september 
10.00 uur 

Schilderen / tekenen in het tuinpaviljoen van 
Huize St. Petrus 

Donderdag 19 september 
14.00 uur 

Bijeenkomst ‘Van zomerse lekkernij naar  
winterse kost’. Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Vrijdag 20 september 
14.00 uur 

Bingo in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus  

Zondag 22 september 
13.30 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag Parochiehuis 
Willem Huygensz 

Vrijdag 27 september 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize  
St. Petrus 

Dinsdag 1 oktober 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus 

Dinsdag 8 oktober 
10.00 uur 

Creatieve ochtend in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus 

Vrijdag 11 oktober 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize  
St. Petrus 

Dinsdag 15 oktober 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus   

Vrijdag 18 oktober 
14.00 uur 

Bingo in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus  

Vrijdag 25 oktober 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize St. 
Petrus 

Zondag 27 oktober 
13.30 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag Parochiehuis 
Willem Huygensz  

Dinsdag 29 oktober 
10.00 uur 

Schilderen / tekenen in het tuinpaviljoen van 
Huize St. Petrus  

  

Iedere maandagmiddag 
13.30 uur 

Sjoelen in het tuinpaviljoen van Huize  
St. Petrus.  

Iedere maandag-  
en donderdagmiddag 
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
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                                             Lief en leed 
                        Kent u leden die in het ziekenhuis liggen of langere 
                              tijd ziek zijn,  meld dit dan bij Mien de Veld,  

                             tel. 5112964, zodat zij haar of hem een kaartje kan sturen. 

 

                               

 

 

 
 
 
 
 
 

HIER EN NU  
 

Vaak denk ik aan morgen 
om wat er komen gaat. 
Vaak maak ik mij zorgen 
over hoe het verder gaat. 
Vaak denk ik aan gisteren 

om wat er is geweest. 
Hoe ik heb lopen twisten. 

Was ik toen maar bedeesd. 
Wat zou ik mij eigenlijk druk maken 
om wat ik win of kwijt moet raken. 

Alles wat ik heb is hier en nu 
en dat is wat voor mij telt. 

Ik heb een boodschap voor jou en voor U: 
“Leef alstublieft in het Hier en Nu!” 

Mutaties lidmaatschap 
alle verhuizingen en/of andere mutaties graag, onder 
vermelding van het lidnummer, doorgeven 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 

 

 

 


