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Woordje van de Voorzitter 
Beste KBO-ers, 
De zomer is weer voorbij en we gaan naar het einde van het jaar. 
Deze periode heeft ook zijn charme met zijn veranderende natuur.  
Voordat de blaadjes van de bomen gaan vallen zie je vooral prachtige kleuren. Ben je in de gelegen-
heid en fysiek ertoe in staat, ga dan eens naar de Groenzoom voor een heerlijke wandeling door de 
ongerepte  
natuur die met de dag mooier wordt. Ga je voor de kleuren, dan is het Bergse Bos prachtig. Vooral bij 
een ondergaande zon. Er zijn mogelijkheden zat hier zo dicht in de buurt. 
Bij de grote rotonde N209 en N471 wordt er al hard gewerkt aan de nieuwe aansluiting tussen de 
A13 en A16. Dit is al te zien is aan de zandstortingen voor het nieuwe wegdek. Het zal wel overlast 
gaan geven, maar laten we hopen dat deze aansluiting het waard zal zijn en dat het vooral leefbaar 
zal blijven. 
Inmiddels is de rotonde bij de Oudelandselaan/Klapwijkseweg ook klaar. Laten we hopen dat het 
minder ongevallen mag opleveren dan voorheen. Het gedrag van de gebruikers blijft daarbij altijd be-
palend. 
 
De regering heeft inmiddels de plannen voor het komende jaar bekend gemaakt. Bij het schrijven van 
deze Nieuwsbrief waren ze nog niet  
bekend, althans niet officieel. De koopkracht zal weer een hot item zijn maar ook  het klimaat wordt 
natuurlijk het gesprek van de dag.  
Ik denk daarbij dat wij oog moeten hebben voor de generatie die na ons komt en dat zij hetzelfde 
recht op leven hebben zoals wij dat hebben ervaren. 
 
In de week van 1 tot 8 oktober vindt de week van de eenzaamheid plaats. Zoals ik in de vorige 
Nieuwsbrief schreef zullen wij hier in deze Nieuwsbrief extra aandacht aan besteden. 
In het kader hiervan attendeer ik u op de activiteiten die door onze vrijwilligers worden georgani-
seerd. Ga daaraan deelnemen. Specifiek denk ik daarbij aan de ontmoetingsmiddag die wij elke 
derde zondag van de maand organiseren in het Parochiehuis Willem Huygensz. Ik verwijs graag naar 
de agenda die iedere maand in deze brief wordt geplaatst. 
 
Ton van der Burg, voorzitter 
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Van de bestuurstafel door de voorzitter 

Je kan merken dat het nieuwe seizoen weer goed op stoom is gekomen, dat zich weer laat vertalen in 
de nodige vergaderingen. 
In de eerste week van september had ik maar liefs drie KBO-vergaderingen en de tweede week twee. 
Vergaderen is geen hobby van me, maar je ontkomt er niet altijd aan. Ik huldig een stelregel, wan-
neer de voorbereiding en fundament goed zijn, gaat het werk vanzelf. Het doel staat altijd centraal: 
“Wij doen het in het belang van de ouderen”. 
Op 5 september was de bestuursvergadering waarin wij stil hebben gestaan bij de vakantieweek. 
Deze is heel goed verlopen. Ondanks het feit dat ook een beetje overschaduwt werd door een sterf-
geval van een van de deelnemers aan het begin van de week. De deelnemers waren zeer tevreden 
over de accommodatie en organisatie. Wij willen Jeanne Bloom en Piet de Schepper bedanken voor 
het werk dat zij daarvoor hebben gedaan. Inmiddels zijn zij al weer gestart met de organisatie voor 
het volgend jaar. Het verslag van de vakantieweek, geschreven door Nico Schinkel, staat met enkele 
foto’s op onze website. 
Dit jaar laten wij de Kerst niet ongemerkt voorbij gaan. Wij hebben besloten na te gaan of wij de 
Kerst in samenwerking met de PCI kunnen organiseren. Dit punt is ook ter sprake geweest in het ge-
sprek van KBO met PCI op 2 juli dit jaar. Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief moeten we nog in 
overleg gaan met de PCI. 
Uiteraard hebben wij in het bestuur stilgestaan bij de week van de eenzaamheid en daarbij geven wij 
u de tip om op 30 september a.s. te kijken naar de film “Goede Buren”. Deze wordt uitgezonden om 
21.00 uur op NPO2. 
Door Paula Hijdra werd verslag gedaan vanuit de Commissie Ouderenbelangen Lansingerland. Hierin 
heeft de samenwerking tussen alle geledingen die met ouderenbelangen van doen heeft centraal ge-
staan. Ik zal daarbij contacten leggen met het Adviesorgaan Sociaal Domein. Ik heb mee gedaan aan 
een thema bijeenkomst over de complexiteit van organisatie binnen de gezondheidszorg.  Zeer leer-
zaam. Verder is er verslag gedaan van het overleg tussen KBO met de Gemeente in de persoon van  
Sylvia Oosterman. 
Ook hebben we besloten meer aandacht te gaan besteden aan de  
inrichting van onze website. 
Het ledenaantal houden we uiteraard goed in de gaten.  
Het ledenaantal bedraagt nu 759. Hierin zit niet veel beweging. 
Dat heeft ons doen besluiten om in een volgende vergadering het punt ledenwerving op de agenda 
te zetten.  
De doelgroep wordt de generatie die net na mij komt (de 60-jarigen). 
Op de Algemene Ledenvergadering van 4 april hebben wij nog een enquête gehouden onder de aan-
wezige leden. We hadden geen tijd dit punt te bespreken maar dat zetten we op de agenda van 17 
oktober. 
Gezien de ontwikkelingen in het voornemen tot samengaan van KBO en PCOB op landelijk niveau en 
de daarmee samenhangende financiën hebben we nog geen besluit genomen over het organiseren 
van een extra ledenvergadering. 
 
Ton van der Burg 
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ÉÉN TEGEN EENZAAMHEID 
We hebben één dag, één week,  één jaar lang thema’s, met in oktober de 
week van de eenzaamheid. 
Eenzaamheid is niet aan één dag gebonden.  
Je bent het of niet, soms een tijdje en dan lost het  zich op na positieve om-
standigheden. 
Toch weten wij niet precies hoe groot het  
probleem is. En, hoe lossen we dit op? 
Wel is het een probleem van ons allemaal. 
Wanneer we met onze buurtgenoten contact hebben, kun je er soms ach-

ter komen of er problemen zijn. 
Een beetje omkijken naar elkaar zou al veel betekenen. Even een praatje maken met de (alleen-
staande) buur. 
Wat zou het mooi zijn, wanneer er in elke wijk een huiskamer is, waar men op bepaalde dagen bij el-
kaar komt voor een kop koffie en een praatje. We hebben al een 3-B bus. 
En een andere vorm van bouwen is groepswonen, een voorbeeld oud en jong wonen bij elkaar en 
kunnen veel voor elkaar betekenen en vaak met plezier. 
Het klinkt zo makkelijk; probeer niet thuis te blijven zitten. Het is echter niet voor iedereen zo makke-
lijk om de deur uit te gaan. 
Wij als ouderenbond praten met de gemeente, welzijn en nog vele anderen om oplossingen te be-
denken. Maar misschien heeft U zelf ook ideeën? 
 
De overheid is ervan doordrongen dat eenzaamheid aandacht verdient. Deze zomer werd al aan-
dacht gegeven aan de “Zomereenzaamheid” bij ouderen. Wanneer familieleden en buren op vakan-
tie gaan. 
Eenzaamheid is een onderschat probleem. Als je een hoge leeftijd bereikt en steeds meer familiele-
den en vrienden verliest, dan wordt je kringetje rap kleiner. Dan kan het gebeuren dat je ineens nie-
mand meer hebt bij wie je echt even je hart kunt luchten. 
En wie leeft met een handicap, komt soms maar weinig de deur uit en ziet eigenlijk door praktische 
belemmeringen bijna niemand meer. 
Langdurig eenzamen mensen voelen zich dagelijks somber. En de kans bestaat dat ze minder goed 
voor zichzelf zorgen. 
Vaak gaan mensen naar de huisarts met klachten die direct of indirect met hun eenzaamheid te ma-
ken hebben. Maar praten over je eenzame dagen doe je niet zo snel. 
 
Pasklare oplossingen zijn er niet. De overheid kan veel, maar geen vrienden regelen. Laten we niet 
vergeten dat je alleen voelen voor iedereen anders is. 
Een samenleving waarin mensen naar elkaar omkijken. Een betrokken samenleving. Dat is toch wat 
we met z’n allen willen? 
De  bedoeling is dat we al het goede wat er al gebeurt blijven doen. Tegelijkertijd gaan we er scherp 
op letten dat de mensen voor wie alles wordt bedacht, ook echt baat hebben bij de activiteiten. Zo 
verwachten we dat we eenzaamheid echt kunnen terug dringen. 
Heeft U nog een idee? 
Mail naar kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
Of bel naar een van onze bestuursleden. Zie blz. 1 van de Nieuwsbrief.  
 
Paula Hijdra 
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DE LUISTERLIJN 
 
De luisterlijn is in de jaren 50 ontstaan en stond tot vorig jaar bekend als SENSOOR. De luisterlijn 
wordt bemand door 1500 vrijwilligers op 28 locaties in Nederland en is dag en nacht bereikbaar voor 
anonieme bellers. 
Jaarlijks bellen er zo’n 280.000 mensen naar de telefonische hulplijn en komen er 25.000 gesprekken 
binnen via de chat en e-mail. 
De top drie van problemen waarmee mensen de Luisterlijn  
bellen is: Eenzaamheid,  depressie en relatieproblemen. 
Het Ministerie van VWS  is deze zomer een campagne gestart  
om “Zomereenzaamheid” onder ouderen voor het voetlicht te brengen. 
Eenzaamheid is een probleem van ons allemaal, stelt eenzaamheidsexpert  Jeannette Rijks. 
 
De luisterlijn staat in de zomer roodgloeiend: er komen zo’n tweeduizend telefoontjes meer binnen 
dan anders.  
In de zomer neemt  eenzaamheid onder ouderen toe: familie, buren zijn op vakantie, eventuele hob-
byclubs zijn dicht. Bij de luisterlijn kwamen  
alleen al in juni 2019 meer dan 35.000 telefoontjes binnen van ouderen die zich eenzaam voelen. 
Vaak bellen zij over iets anders, zoals de hitte of problemen met boodschappen doen en blijkt bij 
doorvragen dat eenzaamheid eigenlijk de boosdoener is. 
Zo belde er een vrouw uitgebreid over een dagje winkelen.  
Toen de vrijwilliger zich afvroeg wanneer het probleem op tafel zou komen, zei de dame dat ze alleen 
woonde . Als ze een leuke dag had gehad zoals nu, was er niemand om dat mee te delen. 
Dat is dus óók eenzaamheid. 
 
Vervolgens vragen de vrijwilligers door, naar hoe de beller het eenzame gevoel ervaart: is het sociale 
eenzaamheid doordat de familie op vakantie is, of is het emotionele eenzaamheid door het missen 
van een intieme, hechte band met iemand? 
Die aandacht, die erkenning van het er zijn, dat is waar mensen behoefte aan hebben. Alle mensen 
willen er zijn en erkend worden in hun bestaan. En dat gebeurt veel te weinig, aldus een vrijwilliger. 
Dat is ook wat de Luisterlijn vaak terug krijgt aan feedback van bellers:  
ze voelen zich gehoord zonder oordeel door iemand  die er echt even voor ze is. Ook het feit dat de 
Luisterlijn de hele nacht bereikbaar is, dus ook buiten kantoortijden van eigen zorgverleners, scoort 
hoge ogen bij ouderen. 
 
BIJNA ECHT 
Een regelmatige beller is een 87-jarige vrouw, die zich voorstelt als  
“Niemand” want dat is zoals ik me voel. Niemand. 
Ik heb een beetje warmte en vertrouwen nodig, maar in mijn omgeving vind ik dat niet. Mijn man is 
overleden, mijn kinderen hebben het te druk en mijn buurvrouw wil ik hier niet mee belasten. Dus 
als ik echt wanhopig ben, bel ik de luisterlijn. Ze zijn mijn redding. Ik leid aan complexe PTSS door wat 
ik in de oorlog heb meegemaakt. 
Daardoor heb ik last van vreselijke nachtmerries en paniekaanvallen die voelen alsof er een verstik-
kende klamboe over me heen ligt. Op zulke momenten ben ik wanhopig. Dat er dan iemand is die me 
gelooft, en dat er écht naar me geluisterd wordt, dat helpt me zo enorm. Soms zegt iemand van de 
luisterlijn dat ze me op afstand een knuffel geven. Dat voelt dan bijna echt, heel fijn is dat. 
 
De vrijwilligers van De Luisterlijn zijn dag en nacht telefonisch bereikbaar. 
Landelijk nummer: 0900-0767 
Locatie Den Haag: 070-3454500 
Locatie Zoetermeer: 079-3523737 
Locatie Rotterdam: 010-4362323 



5 
 

 
 

Nieuwe leden:  
Wij verwelkomen: 
Mw. J. Ammerlaan, Raadhuishof 24, 
2651 JJ Berkel en Rodenrijs 
 
 

 
Taxivervoer 
Donderdag 29 augustus ondertekende Leon Vijverberg van Taxi Wooning de nieuwe overeenkomst 
voor het uitvoeren van het Wmo-vervoer in Lansingerland. De gemeente heeft een overeenkomst 
met Taxi Wooning voor het verzorgen van de Beltax. Deze overeenkomst loopt af. Na een aanbeste-
dingsprocedure heeft Taxi Wooning de nieuwe overeenkomst gegund gekregen. 
 
Wmo-vervoer: nieuwe situatie per 9 september 

De gemeente is in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning verant-
woordelijk voor het regelen van aangepast vervoer voor inwoners die slecht ter been 
zijn. Met de nieuwe overeenkomst  blijft de lokale ondernemer het Wmo-vervoer 
verzorgen. Voor de gebruikers van de Beltax betekent dit dat de vertrouwde chauf-
feurs hen blijven vervoeren. 
 
Meer informatie 

Voor vragen over het gebruik van de Beltax kunt u contact opnemen met Taxi Wooning via telefoon-
nummer (010) 521 66 66. Ook kunt u langs gaan op het spreekuur van Taxi Wooning.  
Dit spreekuur vindt plaats op donderdag 5 september 2019 van 10.00 tot 11.00 uur in de hal van 
woonzorgcentrum De Oudelandse Hof, Oudelandselaan 226 in Berkel en Rodenrijs. 

 
ClubSupport van de Rabobank 
De Rabobank investeert jaarlijks een deel van de winst in clubs en 
verenigingen. Dit wordt gedaan met Rabo ClubSupport.  
De KBO Berkel en Rodenrijs doet hier ook aan mee en wil graag 
zoveel mogelijk stemmen winnen. En dat is belangrijk, want elke 
stem is geld waard. Geld dat we kunnen besteden aan diverse activiteiten voor onze vereniging. 
Bent U lid van de Rabobank dan kunt u ook stemmen. 
Ga hiervoor tussen 27 september en 11 oktober 2019 naar de site van uw eigen Rabobank en breng 
uw stem uit op onze KBO. 
Bent u lid van de Rabobank maar heeft u geen computer of tablet vraag dan een familielid (kinderen 
of kleinkinderen) of zij voor u willen stemmen. Elke stem telt. Want de hoeveelheid aan stemmen be-
paalt het uiteindelijke bedrag dat we kunnen ontvangen. 
En nogmaals: dat bedrag besteden we aan de KBO Berkel en Rodenrijs. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 

Bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 

 
 
 
 

• als u in 2020 geen lid meer wil zijn van de KBO, het lidmaatschap vóór 1 december 

2019 opgezegd moet worden.  
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• het opzeggen van het lidmaatschap geen verstandig besluit is en u daardoor vele voor-

delen mist zoals o.a. de korting op de ziektekosten verzekering bij het Zilveren Kruis 

vervalt en het magazine KBO-PCOB niet meer op de deurmat valt. 

het Zilveren Kruis controleert of u wel lid bent van de KBO. 

• Leden die een bijzondere verjaardag of jubileum vieren dat kunnen melden bij  Bep de 

Haas telefoon: 2232442. 

Zij zorgt dan voor een plantje of bloemetje. 

• KBO-leden op vertoon van de ledenpas 10 % korting krijgen  op bloemen en planten bij 

“Het Bloemenhart Westpolder”, gevestigd in het winkelcentrum Het Gouden Hart. 

• de  PCOB iedere 2e donderdag van de maand een themamiddag organiseert voor de 

PCOB-leden maar dat de leden van de KBO dan ook welkom zijn. 

• deze themamiddagen worden gehouden in het Zalencentrum  Rehoboth aan de Wil-

helminastraat 1 te Berkel en Rodenrijs. 

 

De agenda voor de maanden oktober/november 2019 
Als u vragen heeft over bepaalde zaken die in de agenda vermeld staan, neem dan contact op met 

één van de bestuursleden. (zie pagina 2) 

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  

Vrijdag 8 november 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize  
St. Petrus 

Dinsdag 12 november 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus 

Vrijdag 15 november 
14.00 uur 

Bingo in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus 

Zondag 17 november 
13.30 uur  

Spelletjes/ontmoetingsmiddag Parochiehuis 
Willem Huygensz 

Dinsdag 19 november 
10.00 uur 

Creatieve ochtend in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus 

Vrijdag 22 november 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize  
St. Petrus 
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Dinsdag 26 november 
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.  

 
 
 
 

 

 
 

HERFST 
 

De wind speelt met de wolken, 
de bladeren dansen voorbij. 

Het water in de sloot staat te kolken, 
de populieren buigen in een rij. 

De herfst is nu begonnen 
in al haar onstuimigheid. 

Zij vult weer de regentonnen. 
Raak je hoed niet kwijt. 

Wanneer de zon komt kijken, 
wanneer de wolken wijken. 

Bedank ik toch de zomer 
dat zij er voor ons was. 

Ik begroet dus nu de herfst 
in mijn nieuwe regenjas. 

 
uit: gedichten van ouderen 

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

