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Woordje van de Voorzitter 
Bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief beginnen we aan de maand  
november en is het einde van het jaar 2019 weer in zicht. Met dit einde sluiten we de reeks van tien in de 21ste eeuw af 
en beginnen we aan de reeks van twintig. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik vind dat de tijd steeds sneller gaat. 
Op 28 januari 2010 kwamen we in Berkel en Rodenrijs wonen en de tien jaren zijn nu al weer om. 
Ook de jaren in de KBO gaan ook snel voorbij.  
Ik kreeg voor het eerst te maken met de KBO doordat ik in contact kwam met een vrijwilliger van SeniorWeb die PC-
hulp aan huis verleende. Iets dat ik ook al deed. Ik besprak met hem een probleem en dat gingen we samen oplossen. 
Bij hem thuis zag ik stapels papier liggen. Ik vroeg hem wat dat allemaal betekende. Hij was hulpverlener bij het invul-
len van aangiften  
Inkomstenbelasting. Hiervoor wist hij me te winnen. Het leek mij wel leuk en interessant om mensen (senioren) daarbij 
te helpen, maar zei hij: “Je moet wel lid worden van de KBO”. Wordt lid bij ons in Rotterdam. Dit zag ik echter niet zit-
ten en meldde me aan als lid van de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs en zie hoe het is gelopen. 
Het werk voor de KBO doe ik met veel plezier al moet ik eerlijk zeggen dat het soms wel eens veel wordt. Maar zolang 
ik er nog plezier in heb, blijf  ik gewoon doorgaan. 
 
Op 2 november zullen we weer in het bijzonder onze dierbaren herdenken die het afgelopen jaar zijn overleden. Hoe 
daar mee wordt omgegaan is natuurlijk heel verschillend voor iedereen en zeer persoonlijk. Laten wij het goede van de 
overledene naar boven halen en dankbaar zijn voor wat zij of hij je daarvan heeft meegegeven. Natuurlijk blijft het een 
groot gemis, zeker in het eerste jaar en daarom heel veel sterkte.  
Verderop in deze nieuwsbrief vindt u nog meer hierover. 
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Op donderdagmiddag 19 september 2019 was er een bijeenkomst voor ouderen met als thema ‘Van zomerse lekker-
nijen naar winterse kost’.  Deze bijeenkomst werd gehouden in de parochiezaal in Bergschenhoek en was georgani-
seerd door de KBO Bergschenhoek uit naam van de Commissie Ouderen Belangen Lansingerland.  
Jacqueline de Goede nam ons mee in de wereld wat goed is voor de inwendige mens. Zij vertelde ons over groente en 
fruit en over het klaarmaken van de spijzen. De voorzitter van de KBO Bergschenhoek,  Anne-Mieke van der Burg ver-
zorgde een heel leuke verhalende bingo. Iedereen ging met een prijs naar huis in de vorm van groente en fruit. 
Daarna volgde ‘Eten & Ontmoeten Hartverwarmend’  
waarvoor de  aanwezigen werden uitgenodigd om aan  
tafel te gaan.  Onder leiding van Pastor Dick Vrijburg hebben vrijwilligers een driegangen maaltijd 
bereid. 
In zijn welkomstwoord stelde Dick dat het elkaar ontmoeten centraal staat. 
Ik wil hierbij de KBO Bergschenhoek, als voorzitter van de Commissie Ouderen Belangen, heel hartelijk dank zeggen 
voor de organisatie. Deze was voortreffelijk. Diezelfde geluiden hoorde ik ook van de deelnemers. We kunnen terugkij-
ken op een fijne en gezellige middag. 
 
Donderdag 3 oktober hebben we onze vrijwilligers weer in het zonnetje gezet, als blijk van waardering voor het werk 
dat zij voor ons en onze leden hebben gedaan. 
Zoals ik aangaf in mijn woordje in de bus op weg naar het theater kunnen we zonder deze gewaardeerde vrijwilligers 
de tent wel sluiten. 
Voor het verslag zie verder in de Nieuwsbrief. 
 
Op 10 oktober werden de jeu de boules banen achter Huize St Petrus feestelijk heropend door onze wethouder Ankie 
van Tatenhove. 
De banen waren opgeknapt door de Ronde Tafel 136.  
De Ronde Tafel 136 maakt deel uit van de Nederlandse Tafelronde en van de International Round Table. 
De Ronde Tafel Berkel en Rodenrijs is officieel bevoegd tot de inzameling van gelden ten behoeve van goede doelen. 
 
Elk jaar steunt de Ronde Tafel Berkel en Rodenrijs meerdere maatschappelijke doelen, door middel van de persoonlijke 
inzet van de leden en door inzameling van geld. Dit is één van de belangrijkste taken van de Ronde Tafel. 
Dit jaar hadden zij het opknappen van de jeu de boules banen uitgekozen. De Driebonden Club dankt de Ronde Tafel 
136. Maar ook Laurens en de Stichting Welzijn Lansingerland. Zij hebben hierin ook een rol gespeeld. 
 
Velen van jullie die in het bezit zijn van een computer of tablet en waarvan bij ons ook het e-mailadres bekend is, heb-
ben de nieuwsbrief van  
oktober ook via de e-mail gekregen met dezelfde inhoud maar in een  
andere vorm.  
Daarbij heb ik de vraag gesteld of men het goed vindt de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen of liever op papier. De 
reacties waren divers.  
We hebben daarom besloten de nieuwsbrief zowel op papier als digitaal aan de leden toe te sturen. Organisatorisch is 
het niet mogelijk om onderscheid te gaan aanbrengen. Wanneer het aantal leden dat de nieuwsbrief digitaal wil ont-
vangen de 80% gaat overschrijden, zullen wij onderscheid gaan maken. U zult begrijpen dat het digitaal verspreiden 
aanmerkelijk goedkoper is. 
Hebt u wel een computer of tablet en u hebt de nieuwsbrief niet digitaal ontvangen en u wil dat wel geef dan uw e-
mailadres door aan onze ledenadministratie via het e-mailadres: leden.kbobr@gmail.com 
Ik hoor graag uw reactie. 
 
Tot slot zeg ik: 
 

Blijf niet hangen in het verleden. Dat is voorbij. Raak niet gestrest van de toekomst. Zo ver is het nog niet. 
Leef in het heden en geniet. 
 
Ton van der Burg 
Voorzitter 
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Van de bestuurstafel door de voorzitter 

Kerstviering 
Besloten is om in samenwerking met de PCI een kerstviering te houden en wel op zaterdag 21 december 2019. We be-
ginnen dan om 16.00 uur in het Koetshuis. 
In deze Nieuwsbrief treft u de uitnodiging aan. 

Extra algemene ledenvergadering 
Doordat wij geconfronteerd met een hogere afdracht van € 16,82 aan  
de KBO Zuid-Holland (de Algemene Ledenvergadering neemt daar op  
5 november 2019 een besluit over) zijn wij genoodzaakt de contributie te verhogen. Dat kunnen wij niet doen zonder 
toestemming van de leden. 
Daarom zal er een extra ledenvergadering gehouden worden en wel op vrijdag 29 november om 14.00 uur. 
Tijdens deze vergaderingen presenteren wij u de begroting 2020. Hierin is ook de contributieverhoging verwerkt. En 
zoals gezegd vragen wij hiervoor ook de goedkeuring van onze leden. 
De voorgestelde nieuwe contributie bedragen zijn: 
Alleenstaanden  € 23,-- 
Samenwonende leden: 
1e partner  € 23,-- 
2e partner  € 17,-- 
 
Wij doen dit niet graag, maar om een sluitende begroting te krijgen zijn wij daar helaas toe genoodzaakt. 
Met deze verhoging is ons contributiebedrag echter nog lager dan bij de KBO Bergschenhoek en KBO Bleiswijk. 
 
Tijdens deze ledenvergadering zullen wij ook een toelichting geven op de laatste ontwikkelingen over de voorgenomen 
samenwerking tussen KBO en PCOB. 
De agenda voor deze extra ledenvergadering alsmede de verkorte begroting 2020 vindt u verderop in deze nieuws-
brief. 
 

ALLERHEILIGEN 

Allerheiligen is een christelijk feest dat op 1 november valt en gevierd wordt onder Rooms-katholieken en Anglicanen. 

In de Rooms-Katholieke Kerk is het een hoogfeest. De dag viert de nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren. 

We vieren naamdagen zonder dat je het doorhebt. 

In de katholieke traditie is het gebruikelijk dat alle heiligen en martelaren  (mensen die stierven in naam van het ge-

loof) een eigen naamdag kregen, die vaak viel op hun sterfdag. 

Vandaag de dag vieren we nog verschillende van deze naamdagen,  wellicht zelfs zonder dat je het doorhebt. De twee 

bekendste zijn die van Sint Nicolaas (5 december) en die van Sint Franciscus, een heilige die een bijzondere band met 

dieren had. 

Je raadt het vast al; de naamdag van Franciscus valt op 4 oktober. 

Maar ja, een jaar kent 365, soms 366 dagen en het katholieke geloof kent veel meer heiligen en martelaren. Daarop 

werd besloten een algemene dag in te voeren waarop het leven van alle heiligen gevierd zou worden en dat werd Al-

lerheiligen. 

ALLERZIELEN 
Allerzielen wordt gevierd op 2 november. In traditionele, katholieke geloofsgemeenschappen komen de mensen die 

dag bij elkaar om de doden van het afgelopen jaar te gedenken.  

In de katholieke kerk is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt op-

gehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen mag de familie van de overledene 

dit kruisje mee naar huis nemen. 
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                                 GEBRUIKEN 

In de dagen die voorafgaan aan Allerheiligen en Allerzielen worden de graven en kerkhoven in orde 

gebracht. Dit gebeurt nog steeds in het zuiden van ons land;  maar bijvoorbeeld ook in België  en in 

de Duits sprekende landen. 

Tegenwoordig heeft men andere gebruiken in de kerk ontwikkeld. 

De liturgische kleur is paars, soms grijs. De paaskaars brandt.  

Er is een eucharistieviering.  

Bij de gedachtenis van de overledenen brengt men alle overleden parochianen van het afgelopen één voor één, naam 

voor naam in herinnering. 

Hier en daar steken de gelovigen telkens wanneer er een naam genoemd wordt, een kaarsje aan. 

                 

 
 
 
Extra algemene ledenvergadering  
Het Bestuur van de vereniging KBO afdeling Berkel en Rodenrijs nodigt hierbij de leden uit voor een Extra Algemene 
Ledenvergadering.  
De vergadering wordt gehouden op vrijdag 29 november 2019 en vangt aan om 14.00 uur en vindt plaats in het Paro-
chiehuis Willem Huijgensz. 
 
Agenda: 

1. Opening 
2. Vastelling van de agenda 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Contributie en contributieafdracht 2020 Voorstel contributie 2020: 

alleenstaande € 23,-- (was € 20,--) partner € 17,-- (was € 15,--) 
contributieafdracht KBO Zuid Holland € 16,82 (was € 15,--) 
toelichting door de voorzitter 

5. Begroting 
a. toelichting door de penningmeester 
b. vaststelling van de begroting 
 

6. Pauze 
 

7. Samenwerking KBO-PCOB 
De voorzitter zal de leden bijpraten over wat er zich heeft afgespeeld in de afgelopen periode. Tevens zal hij 
een toelichting geven op de huidige stand van zaken op landelijk, provinciaal en plaatselijk niveau.  
Daarna is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 

8. Rondvraag 
9. Sluiting 

Het streven is 16.00 uur. 
 
We sluiten af met een drankje. 
 
De secretaris 
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KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Begroting 2020 
     2020    2019   2019  
   begroting begroting voorlopig                                                                                                                                                                           
                    resultaat 
        €       €        € 
Baten 
-------------------------------------------------------------------------------------- 
Contributie  16.167  14.805  14.700 
Advertenties                     0        565        450 
Rente                  65          75          -/-          66 
Activiteiten       9.070     8.240     7.993 
Week/dagreis   24.700   27.825   26.111 
Verkoop 
consumpties        1.850      1.800     1.843 
      _____   ______   ______ 
 
Totaal    51.852   53.310  51.031 
                ======               ======               ====== 
Lasten 
------------------------------------------------------------------------------  
Afdracht  
Contributie    12.665   12.135   12.105 
Algemene Leden 
Vergadering      1.775     1.209     1.209 
Overige kosten       1.930     2.401     2.970 
Activiteiten       9.396     8.190     8.571 
Week/dagreis               24.700    27.775    26.056 
Inkoop 
Consumpties        1.386         1.600         1.128 
              ______               ______  ______ 
Totaal      51.851   53.310    52.038 
               ======               ======  ====== 
 
Resultaat                         0                        0          -/-   1.007 
     =======  ======              ====== 

 

Cultureel aan het Lint 
Het Cultureel Lint, een werkgroep van de Parochiekerk O.L. Vrouw  
Geboorte, organiseert in het seizoen 2019-2020 diverse culturele  
evenementen. Zie bijgaande flyer. 
De entreeprijs bedraagt per evenement (orkest- of zanguitvoering ) € 12,-- maar leden van de KBO vanuit alle kernen 
en de PCOB krijgen een korting van € 2,--. Echter uitsluitend op vertoon van een lidmaatschapskaart. 
Zonder kaart geen korting!!!!!!! 
Is de kaart zoek geraakt, vraag dan bij mij om een vervangende kaart.  Wacht niet tot één dag voor de datum van een 
bepaald evenement dat u wilt bezoeken want dan vist u achter het net voor wat betreft de korting. Dit geldt voor alle 
verkoopadressen. 
 
Ton van der Burg 
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Allerzielen  
 

Vandaag brand ik een extra kaarsje 

En gedenk jouw aardse leven 

Elke afdruk van jouw wezen 

Dat jij mij hebt meegegeven. 

 

De liefde is nog steeds aanwezig 

Waardoor ik weet heb van verdriet. 

Omdat het slaat in elke hartslag 

Maar ik je niet meer voel en zie. 

Jouw lach, jouw stem 

En jouw verschijning 

Zijn verdwenen uit mijn dag 

Maar ik ga voor een nieuwe toekomst. 

 

Jouw lach, jouw stem 

En jouw verschijning 

Zijn verdwenen uit mijn dag  

Maar ik ga voor een nieuwe toekomst 

Waarvan ik weer genieten mag. 

 

Jij bent bij mij in elke stap 

Jij hoort bij mij waar ik ook ga 

Wanneer ik niet meer verder kan 

Weet ik dat je naast me staat.  

 

Ik krijg de kracht om het licht te vinden 

Ik heb de moed voor elk moment 

En ik hoef niet meer te twijfelen 

Omdat ik weet dat je bij me bent. 

(uit troostgeschenk.nl) 
 

Kerstviering 
De KBO en PCI nodigen senioren hierbij uit voor de Kerstviering die  
gehouden wordt op zaterdag 21 december 2019. 
De kerstviering begint om 16.00 uur in het Koetshuis  
en wij verwelkomen u daar met een kopje koffie met wat lekkers. 
In het Koetshuis wordt het geheel omlijst door kerstzang, verzorgd door het koor en de 
vertelling van het Kerstverhaal. Tussendoor wordt er nog voor een drankje gezorgd. 
Om 18.00 uur gaan we naar het Parochiehuis Willem Huygensz voor  
het Kerstdiner. 
Het geheel sluiten wij af met koffie en u keert rond 20.30 uur weer  
huiswaarts. 
Voor de Kerstviering kunt u zich opgeven bij Jeanne Bloom 
tel. 010-5115553 voor de aankoop van een kaart voor € 20,-- p.p.  
Mocht de bijdrage voor u een probleem zijn, laat het dan even weten aan Jeanne.  
 
De KBO en PCI zien u graag op onze Kerstviering. 
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Ach, een pondje meer of minder 
Dat is de titel van een kluchtig blijspel gespeeld door toneelgroep  
RAPALJE. 
Alle vrijwilligers  van KBO  Berkel en Rodenrijs werden op 3 oktober  
verwacht in het Stadstheater te Zoetermeer. Er werd een grote bus  
besteld voor het vervoer. Opstapplaatsen waren bij de Kerk Pius x en de O.L.V. Kerk aan de Noordeindseweg. 
Het ‘schoolreisjes gevoel’ kwam naar boven. De bus was grotendeels  
gevuld met o.a. blije mensen; we hadden er zin in. 
Na een veel te korte rit kwamen  we aan bij het theater.  Een praatje hier en een praatje daar; we zijn niet allemaal 
onbekenden van elkaar. 
 
Om 20.00 uur begon het toneelstuk. Als verrassing startte het stuk met twee (verborgen) 
speelsters tussen het publiek. Het geheel speelde zich af in het afslank- en fitnesspension SLANK- 
O- FIT ergens in Nederland. 
Juist op het moment dat de directie afwezig is kondigt zich een inspecteur aan voor de jaarlijkse 
controle. 
Enige paniek onder het personeel en natuurlijk wordt iedere gast goed in de gaten gehouden, 
want iedereen kan de onbekende inspecteur zijn! 
Dit had een reeks absurde situaties tot gevolg, al was het alleen al van de toch enigszins uitzonderlijke gasten. 
Maar met enig kunst- en valwerk probeert eenieder er het beste van te maken. 
 
Met een enthousiaste groep, waarvan Thea (de vrouw van de voorzitter) één van de hoofrollen had,  werden de ster-
ren van de hemel gespeeld.  
Na afloop kregen zij een groot applaus van ons. Ook was er gelegenheid om een praatje te maken met de spelers-
groep. Zij hadden geen last van sterallures. 
Na een drankje gingen we weer blij en met de bus huiswaarts.   
Het was een heel gezellige en vrolijke avond geworden. 
 
Een vrijwilliger 
 

 

Presentatie PCOB  

De plaatselijke PCOB afdeling Berkel en Rodenrijs organiseert maandelijks op de 2e donderdag van de maand een bijeen-

komst.  

Op donderdag 14 november 2019 om 14.30 uur zal de heer Klaas  
Salverda een presentatie houden over ‘Het testament van de pers’. 
Leest u nog een krant? En welke lazen ze vroeger bij u thuis? Net als  
kerken, bonden en partijen fungeerden de dagbladen jarenlang als  
richtingwijzers voor en in het leven van mensen. De Haagse journalist Klaas Salverda komt hierover vertellen. Want de 
oplages van papieren kranten lopen heel hard terug. In de afgelopen 15 jaar liefst 40%.  
 
De Telegraaf bijvoorbeeld ging van 800.000 naar nog geen 400.000  
abonnees. De heer Salverda schreef een testament: ‘Het testament van de pers’. In 1000 fragmenten opgetekend uit 
kranten vanuit het werk van 600 collega-journalisten over de afgelopen 40 jaar. 
Salverda was zelf jarenlang dagblad journalist en maakte het allemaal van dichtbij mee. 
Het wordt een middag vol herkenning. Een soort aha “dit ken ik”.  
Leerzaam omdat we iets kunnen opsteken van onze eigen geschiedenis. 
U bent allen van harte welkom op deze afdelingsbijeenkomst in zalencentrum “Rehoboth”, aanvang 14.30 uur.  
Inlichtingen bij Henk Oosterwijk, tel. 010-51 152 71 
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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     010-5216666 
3B-bus      010-5111794 
Storingsnummer elektriciteit en gas   0800-9009 
KBO Ouderenadviseur (VOA)   010-5113830 
KBO Servicetelefoon- en Juristenservice 030-3400655 
Lief en Leed KBO Berkel   010-2232442 

 

Nieuwe leden:  
Wij verwelkomen: 
De heer P.J.Q. Lansbergen, Huize St. Petrus,  
Noordeindseweg 94, kamer 314 
2651 CX Berkel en Rodenrijs 

 

 

De agenda voor de maanden november/december 2019 
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) 

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 

Donderdag 14 november 
14.30 uur 

PCOB presentatie ‘Het testament van de pers’ 
Zalencentrum Rehoboth.  
Zie elders in deze Nieuwsbrief. 

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 

Dinsdag 26 november 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus 

Vrijdag 29 november 
14.00 uur 

Extra ledenvergadering. 
Zie elders in deze Nieuwsbrief. 

Dinsdag 10 december 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus 
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Vrijdag 13 december 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize  
St. Petrus 

Zondag 15 december 
13.30 uur  

Spelletjes/ontmoetingsmiddag Parochiehuis 
Willem Huygensz 

Dinsdag 17 december 
10.00 uur 

Creatieve ochtend in het tuinpaviljoen van 
Huize St. Petrus 

Vrijdag 20 december 
14.00 uur 

Bingo in het tuinpaviljoen van Huize 
St. Petrus 

Zaterdag 21 december 
16.00 uur 

Kerstdiner. Hiervoor is een toegangskaart  
noodzakelijk. Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Woensdag 25 december 1e Kerstdag 

Vrijdag 27 december 
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-  
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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Terugblik en toekomst 

 
Nu ik langzaam aan ouder word 

en terugkijk op mijn leven. 
Is er heel veel om dankbaar te zijn, 

al is verdriet mij ook niet gespaard gebleven. 
Ik heb gepoogd mijzelf te bevrijden 

van ieder oordeel mij eens meegegeven, 
gehoopt iets voor mijn naaste te zijn, 

dan heeft het pad waarlijk zin om te leven. 
En als dan eenmaal het scheiden is daar, 
dan is heengaan voor mij geen bezwaar. 

Een ieder is vrij hier anders over te denken, 
mij kan het alleen maar vreugde schenken. 

 

 

 

 
 


