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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 

 
Woordje van de voorzitter 
Het zal u zeer zeker niet zijn ontgaan dat Nederland in de houtgreep zit van “PAS” en “PFAS” en de gemoederen  
onder de bevolking goed bezighouden. Twee keer kwamen de boeren en een keer bouwers naar het Malieveld in 
Den Haag om te protesteren tegen de normen die door de regering zijn vastgesteld. Iedereen die het treft voelt  
zich te kort gedaan, wat heel begrijpelijk is want het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. 
PFAS  staat voor perfluoralkylstoffen en PAS staat voor programma aanpak stikstof, Had u daar aan het begin van 
het jaar wel eens van gehoord? Ik niet, waardoor het overkomt dat uit het niets over ons heen is gekomen.  
Ik ga er verder niet op in omdat ik er niets van afweet. Ik kan de dames en heren politici alleen maar wijsheid toe- 
wensen in de besluitvorming om er een oplossing voor te vinden. 
 
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief staan we vlak voor het Sinterklaasfeest. Voor de meeste van ons zal het  
voorbij gaan zonder er aandacht aan te besteden, alhoewel het misschien wel leuk is om elkaar te verrassen en  
gezellig bij elkaar te zijn. Hebt u klein- of achterkleinkinderen dan zal het misschien wel leven en heb je misschien 
het gevoel weer aan een tweede jeugd te beginnen. 
 
Op zondag 1 december 2019 begint de Adventstijd. Dit is de aanlooptijd naar Kerstmis waarin wij wachten op de 
geboorte van Jezus.  
Wanneer de viering van de Advent in de Kerk voor het eerst werd geïntroduceerd kan niet met zekerheid bepaald 
worden.  De advent wordt voor het eerst vermeld in een boek van Gregorius van Tours (ca. 538-594), die schrijft  
dat St. Perpetuus, een van zijn voorgangers, rond 480 een vastentijd van drie weken voorafgaand aan kerstmis had 
ingesteld. Of dit een nieuw gebruik was dan wel de bekrachtiging van een bestaande regeling is onduidelijk.    

De advent eindigt op 24 december waarna wij het feest vieren van de geboorte van Jezus. 
Hoe wij dat feest vieren zal voor iedereen verschillend zijn en dat moeten we ook zo laten. De een kijkt er naar uit 
en voor de ander kan het niet vlug genoeg voorbij zijn.   
 
In de nieuwsbrief van november 2019 had ik het over het eerste decennium dat wordt afgesloten bij het Nieuwjaar 
2020 en zal er wel weer flink worden teruggekeken naar wat zich heeft voorgedaan in die jaren.  
Wat mij bijblijft is de verharding in de maatschappij door polarisatie en individualisering. En de impact van de social 
media die daarbij ook een rol speelt. Is het allemaal nog wel te behappen voor ons? 
Maar laten we niet bij de pakken neer gaan zitten. Er zijn nog zoveel mooie dingen waar we onze blik op kunnen 
werpen en geniet daarvan en pluk de dag, want een dag niet gelachen is een dag niet geleefd. 
 
Ondanks de wat sombere teneur in mijn woordje wil ik iedereen toch een Zalig Kerstfeest wensen met heel veel 
fijne dagen en voor 2020 een goede gezondheid in gezelligheid met elkaar!! 
 
Ton van der Burg 
Voorzitter 
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Van de bestuurstafel door de voorzitter 
Op 17 oktober 2019 heeft het bestuur vergaderd en onderstaand doen wij daar mededeling van. 
U zult zich misschien afvragen waarom dat niet in de vorige nieuwsbrief van november geplaatst werd.  
Om de nieuwsbrief van november bij u op 29 oktober op de mat te krijgen, gaat er een logistieke organisatie aan 
vooraf. Om alles goed te laten verlopen, mag er geen zand in de radar komen want dan loopt de boel vast. Dat hield 
dus in dat de kopij voor november uiterlijk op 14 oktober ingeleverd kon worden. 
Nu we het toch hebben over kopij hebben; uw kopij is ook altijd van harte welkom. Dat mag van alles zijn zolang het 
door de beugel kan en zeker niet gericht is tegen een persoon. Voor de eerstvolgende nieuwsbrief kunt u deze inle-
veren vóór 10 januari 2020.  Dit is dus voor de nieuwsbrief van februari. 
Want de nieuwsbrief die u nu leest is voor december en januari. 
 
Besloten is dat wij de nieuwsbrief ook digitaal gaan verzenden door middel van een bijlage bij een e-mail. Het is nu 
organisatorisch niet mogelijk om daar onderscheid in aan te brengen. Alle leden ontvangen de nieuwsbrief op pa-
pier. En de leden waarvan bij ons het e-mailadres bekend is ontvangen hem dus ook digitaal. 
Wij zijn ook van plan om in 2020 de website te gaan aanpassen door hem overzichtelijker te gaan maken. Wij zien 
het als een middel om aan leden en niet-leden duidelijk te maken waar de KBO voor staat. 
In 2020 gaan we aan ledenwerving werken om het leden aantal gelijk te houden of te vergroten. U kunt daarbij hel-
pen door vanuit uw familie of kennissen leden binnen te halen. 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 april is er een enquête gehouden, georganiseerd door Paula Hijdra. In 
deze en komende nieuwsbrieven zullen wij de resultaten daaruit tonen. 
 
 
Kerstviering 
De kerstviering wordt dit jaar in samenwerking met de PCI georganiseerd 
en wordt gehouden op zaterdag 21 december 2019. 
De viering begint om 16.00 uur in het Koetshuis. 
Rond 18.00 uur gaan we naar het Parochiehuis Willem Huygens voor het  
Kerstdiner. 
Het geheel sluiten wij af met koffie en u keert rond 20.30 uur weer huiswaarts. 
Het bestuur hoopt dat velen van u zich hiervoor zullen aanmelden. 
De kaarten zijn inmiddels verkrijgbaar bij Arnold van Steenderen, tel. 010-5113358  
en Jeanne Bloom, tel. 010-5115553.  
De kosten bedragen € 20,-- per persoon. 
Mocht de bijdrage voor u een probleem zijn, laat het dan even weten aan Jeanne.  
 
We hebben maar plaats voor 100 personen dus: 
Wees er snel bij want OP = OP.  
 
 
 
 
 
 
 
 
STILLE NACHT, HEILIGE NACHT 
Dit is een van de mooiste (waar gebeurde) kerstverhalen. 
Op kerstavond 1914 legden Britse en Duitse soldaten in de loopgraven de wapens neer.  
Het was koud, de modder was bevroren (dat was een vooruitgang, voor de soldaten) en het ging sneeuwen.  
Het bestand begon, naar het schijnt, met de Duitsers die ‘Stille nacht, heilige nacht’ zongen en kerstbomen  
neerzetten met een kaarsje erin. 
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Iemand stak als eerste z’n hoofd boven de zandzakken uit en begon te zwaaien.  
Er werd ‘Merry Christmas!’ geroepen. 
Britse en Duitse soldaten kwamen aarzelend hun loopgraven uit. Ze gaven 
elkaar de  ruimte om gewonden weg te slepen en de doden te begraven.  
Nog later deelden ze chocola en sigaretten. 
Er werd die kerst met sneeuwballen gegooid, in plaats van met granaten. 
 
Die Britse en Duitse soldaten in de loopgraven gingen een paar dagen later  
trouwens gewoon weer verder met de oorlog. Ze moesten wel, want een  
beetje vriendschap gaan sluiten over de vijandelijke linies heen, dat kon 
natuurlijk niet, daar stonden zware straffen op. 
Maar die soldaten van toen hebben wel geschiedenis geschreven.  
Het idee dat het kón, dat ze de moed hadden om tenminste met kerst uit de 
loopgraven te komen, is iets dat hoop geeft. 
 
 
 
Resultaat van de enquête gehouden op de Algemene  
Ledenvergadering van 4 april 2019   
Ingevuld door ± 98 leden. 
 
Het is al een tijdje geleden dat we een anonieme  
enquête onder de toen aanwezigen leden hebben gehouden. Zij hebben daar grotendeels gehoor  
aan gegeven. Echtparen hebben samen een   
formulier ingevuld. 
Daar de enquête anoniem was, kunnen we niet op specifieke individuele vragen ingaan. Maar 
wilt u de betreffende vraag beantwoord hebben neem dan contact op met een van de be-
stuursleden. 
We kunnen wel in het algemeen een conclusie trekken: 
in meerderheid zijn alle reacties positief. 
Hieronder wat opmerkingen: 

 Ik ben tevreden, ga zo door. Het gaat goed zo. Veel gezelligheid. 
 Ik ben van huis uit gewend om  lid te zijn.   

Meedoen met het maatschappelijk gebeuren door lid te zijn van een vereniging/bond. 
 Ik heb  behoefte aan een ouderenbond.  De ouderenbond is  

belangrijk om de belangen te behartigen van de 50+. 
 
 En dan een vraag om samenwerking met Pijnacker en Nootdorp.  
Dit doen wij al met DWO ( Delft-Westland-Oostland) door uitwisseling van  
activiteiten en informatie van provinciale en landelijk gebeuren.  
Zo houden we elkaar op de hoogte, waarmee we bezig zijn. 
Ook een vraag over themabijeenkomsten. Jazeker worden deze georganiseerd door de COL ( Commissie Ouderen 
bonden Lansingerland.) Dat is Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs,  KBO-PCOB. 
Afgelopen januari  is er één geweest in de Oudelandse Hof.  
Onderwerpen waren: Toekomstvisie  voor Lansingerland op gebied van  Zorg, Welzijn en Wonen.   
En vervolgens  ‘Digitaal Fit worden en blijven’ gepresenteerd door het ‘Leercentrum Seniorweb Lansingerland’. 
Onlangs in september heeft de COL in Bergschenhoek een bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘van zomerse 
lekkernij naar  winterse kost’.   
Daarna kon men een maaltijd genieten, gekookt door Pastor Dick Vrijburg. Omdat er maximaal 50 personen aan 
kunnen deelnemen was het snel volgeboekt. De zaal was gevuld met KBO- en PCOB-leden uit heel Lansingerland.  
Voor januari 2020 staat er een volgende bijeenkomst op de planning. Zie hiervoor elders in deze nieuwsbrief. 
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Er werd gevraagd om de nieuwsbrief per e-mail te ontvangen. Niet iedereen heeft (nog) e-mail, dus zullen we  
de nieuwsbrief nog op papier blijven bezorgen. 
Dan de financiële vragen. Deze kunnen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden beantwoord door de  
penningmeester of de voorzitter. 
Van de aanwezigen leden op de ALV leest de meerderheid graag de nieuwsbrief. En waarderen het KBO-PCOB  
magazine.  
Zij doen ook graag mee met creatieve activiteiten zoals  klaverjassen, spelletjes, schilderen.   
En heel belangrijk ‘ het kerstdiner’.  
De diverse kortingen op zorgverzekering en de rijbewijskeuring.   
Ook voor hulp bij de belastingaangiften weten de leden ons te vinden. 
Dan hebben we nog de ouderenadviseur, die u advies kan geven over o.a. gesprekken met betrekking tot de WMO 
van de gemeente  Lansingerland. 
Verder vroeg een lid om fietstochten te organiseren met de KBO. Als blijkt dat daar behoefte aan is dan kan men zelf 
het initiatief nemen door  een oproep te doen in de nieuwsbrief. Andere leden die willen meedoen kunnen hierop 
dan reageren. Hierna kun je met elkaar een en ander afspreken zoals de grootte van de groep en de routes bepalen.  
 
Een klein deel van het ledenbestand heeft deze enquête ingevuld. De uitkomsten vertegenwoordigen dus niet alle 
leden. Zie het als een proef- enquête onder de leden die op de vergadering aanwezig waren.    
 
Overigens in ontmoetingscentrum “Wel-Kom”, Ds. v. Koetsveldstraat 3 in Berkel en Rodenrijs kan men terecht voor 
diverse activiteiten.  
O.a. samen fietsen. Kijk ook eens op de site: welzijnlangsingerland.nl 
Het telefoonnummer is 010- 5225545. (voor inlichtingen toets 0) 
Wellicht is er behoefte aan een telefooncirkel, ook hiervoor heeft Welzijn Lansingerland  de expertise om dit toe te 
lichten of te helpen organiseren. 
Dit zijn wat suggesties. Mocht U nog  vragen hebben, wij zijn graag  bereid om deze te beantwoorden. 
 
Vakantieweek 2020  
Voor de vroegboekers: 
De vakantieweek van 2020 zal zijn van zaterdag 8 augustus tot  
zaterdag 15 augustus 2020. 
Verdere gegevens komen in de volgende nieuwsbrief van februari 2020. 
 
Piet en Jeanne 
 
Rabo Clubsupport ‘Samen vieren we de winst’ 
In de nieuwsbrief van oktober hebben wij u kennis gesteld van onze deelname aan Rabo Clubsupport, voorheen de 
Rabobank Clubkas.  Met Rabo Clubsupport investeert de Rabobank als coöperatieve bank een deel van de winst in 
lokale clubs (verenigingen). 
Hierdoor kon u als lid van de Rabobank van 27 september tot  
11 oktober 2019 op een club binnen het werkgebied van Rabobank 
Zuid-Holland Midden stemmen. 
Dat hebt u gedaan en wellicht nog vele anderen want we kregen een 
uitnodiging om op 31 oktober een cheque op te komen halen. 
Namens de KBO Berkel waren daarbij Paula Hijdra en Ton van der 
Burg aanwezig. Paula gaf Ton als voorzitter de eer de cheque in ont-
vangst te nemen voor een bedrag van € 2.156,86. 
Onze dank gaat uit naar de Rabobank maar vooral naar de mensen 
die op ons hebben gestemd. 
Wilt u er meer van weten, ga dan naar de website van de Rabobank. 
Volgend jaar doen wij er natuurlijk weer aan mee! En u stemt dan 
toch ook weer op ons? 
In de volgende nieuwsbrief laten wij weten hoe genoemd bedrag besteed zal worden. 
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Themabijeenkomst ‘Een tegen Eenzaamheid’ 
Met een aantal bestuursleden zijn we op 7 oktober j.l. naar deze themabijeenkomst geweest. Deze werd door de 
plaatselijke ouderenbonden KBO en PCOB, in samenwerking met Alzheimer Nederland georganiseerd. 
Tijdens deze bijeenkomst was er veel aandacht voor de lezing van prof.dr Anne-Mei The, hoogleraar langdurige zorg 
en dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Dementie en eenzaamheid gaan vaak samen. 
De sociale Benadering Dementie, ontwikkeld door prof.dr. Anne-Mei The laat een ander perspectief zien op het le-
ven van mensen met dementie. 
De focus van de Sociale Benadering ligt niet op de aandoening, maar op (het verbeteren van) de leefwereld van de 
persoon met dementie en zijn/haar omgeving. 
Juist de sociale context is van groot belang. 
 
Anne-mei The werkte ook twee jaar op  een psychogeriatrische  afdeling van een verpleeghuis. Zij heeft meerdere 
boeken geschreven. 
Zij zegt:  ‘We  benaderen en leggen de nadruk teveel op de medische kant van dementie’. Er is dan ook behoefte aan 
informatie en steun in een nieuwe levensfase. Probeer met andere ogen te kijken en mee te gaan in wat de de-
mente wil en nog kan. 
 
Zij gaf het voorbeeld van Judith, een vrouw die zij kent. Deze vrouw was raadsvrouw 
in haar werkende leven. Ze had de ziekte van alzheimer gekregen en was een schim 
van wat ze was geweest. Het maakte haar eenzaam.  
Een vriendin Marijke (verpleegkundige) ging naar haar toe en heeft met Judith con-
tact gemaakt.  Judith deed niet meer aan pinnen, appen, e-mailen.   
Contact met de buitenwereld ging langzaam aan haar voorbij. 
Marijke nam haar mee uit eten, ze gingen weer opnieuw reizen met de tram.  Later 
deed ze zelfs mee met een gespreksgroep samen met iemand anders.  
Wat gebeurde hier? 
Ze kreeg haar zelfvertrouwen terug. Ze was weer iemand. ‘We moeten de boel niet overnemen’,  dat is de bood-
schap die Anne-Mei ons wil meegeven. 
 
Netwerken is belangrijk:  buren/vrienden/familie die wat willen betekenen en bereid zijn iets te willen doen. Een 
andere bejegening en vooral gewoon doen. Zoveel mogelijk meegaan in de flow van de demente. 
Het is al naar genoeg als het wordt vastgesteld dat je alzheimer hebt.  
Die stempel kun je verzachten door niet de nadruk te leggen op de medische kant. 
 
We gingen na de lezing in kleine groepjes verder praten en wie het wilde, kon zijn/haar verhaal vertellen. 
Bijna iedereen had weleens met dementie te maken gehad. 
Zo ook een mevrouw wiens man een paar geleden was overleden. Zij had geleerd om hier zo positief mogelijk mee 
om te gaan. Ook vertelde zij:  ‘Mijn verhaal is positief, maar het kan ook anders gaan.’ 
Het positieve zit in acceptatie van de ziekte. Ze had een lieve man,  hij was altijd in zichzelf gekeerd. Hij las graag 
boeken. Toen hij de diagnose kreeg, ging ze zich inleven, hoe hij het graag wilde. Ze gingen kleine reisjes maken. Hij 
genoot ervan. Hij opende zich als het ware voor de ander. Zij kon zelfs gedeeltelijk  blijven werken, omdat ze een 
aantal  vriendinnen had die haar hielpen door aanwezig te zijn voor haar man. Uiteraard had ze nog wel professio-
nele zorg nodig. Als ze met haar man op stap ging, wilde hij bij de boekwinkel naar binnen en nam boeken mee; zon-
der te betalen. Maar als hij de boeken in de auto had gelegd, bracht zij ze weer terug. Zijn vrouw kijkt met dankbaar-
heid terug en ook de hulp die ze daarbij heeft gehad. Hij hoefde daardoor niet naar een verpleeghuis. 
Zo kun je de omgeving erbij betrekken en afspraken maken. 
Deze mevrouw was erg geduldig, een eigenschap die hierbij heel goed paste.    
 
Anne Mei The heeft ook een boek geschreven met als titel: ‘Dagelijks leven met dementie, een blik achter de voor-
deur.  
In dit boek maakt de auteur een verdiepende verkenning  door middel van vele verhalen over die verborgen wereld 
van het dagelijks leven met dementie, over het verdriet binnenshuis en over de zorgende partij. 
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10  omgangstips (Alzheimer Nederland) 

 Bied veiligheid door vriendelijk en geduldig te zijn. 
 Praat rustig, duidelijk en langzaam. 

Gebruik korte zinnen en eenvoudige vragen.   
 Kijk goed of U wordt begrepen: maak oogcontact en blijf op ooghoogte. Ondersteun waar mogelijk uw 

woorden met lichaamstaal.   
 Vermijd correcties en vragen waarbij iemand uit zijn recente verleden moet putten.  
 Negeer mensen in gesprekken en activiteiten niet. Betrek ze, dan voelen zij zich als persoon erkend.  
 Zeg wat U gaat doen.  
 Wees bemoedigend in uw contact. Wijs mensen niet op hun beperkingen. Maar benadruk wat goed gaat.  
 Vat kritiek of boosheid niet meteen persoonlijk op.  
 Wees  flexibel. Bekijk per situatie wat U het beste kunt doen voor de persoon met dementie.  
 Overweeg het informeren van partner, familie, vrienden of huisarts (indien nodig) 

 

Meer weten over het herkennen van signalen van dementie? Vraag een gratis brochure aan op www.10signalen.nl 
Inclusief geheugentest voor Uzelf of een ander. 
Alzheimer telefoon: 0800- 5088. 

 

 

 

 

 
 
KOM IN BEWEGING MET “OEFEN JE VITAAL!” 
Op 30 januari 2020 organiseren de drie KBO 's en PCOB in Lansingerland gezamenlijk een bijeenkomst met het 
thema: ‘Oefen je vitaal!’ 
Wilt u ook meer bewegen om langer fit te blijven, maar is sporten te belastend voor u? Dan is er ook een andere 
manier om aan uw fitheid te werken. Doe mee aan de training “Oefen je vitaal!”. 
Een bijeenkomst waarin u kennis maakt met het ‘Oefen je vitaal!’ oefenboek zodat u de oefeningen in uw dagelijkse 
leven kunt inpassen en zo aan uw gezondheid blijft werken. 
 
‘Oefen je vitaal!’ is een training voor alle 65- plussers die aan de slag willen om hun algehele fitheid op een zo'n 
hoog mogelijk peil te houden.  
De training is gericht op het verbeteren van balans, spierkracht en loopsnelheid door oefeningen die u thuis kunt 
doen in alledaagse situaties.  
U oefent bijvoorbeeld in de stoel, aan het aanrecht, bij het opstaan, bukken en traplopen. 
Ook als u een rollator of wandelstok gebruikt kunt u meedoen. 
Voor iedere deelnemer staan er oefeningen op het eigen niveau in het oefenboek. 
 
Werken aan conditie 
Ouder worden gaat gepaard met een teruggang in conditie. Met dagelijkse oefeningen blijkt 
uw conditie stabiel of zelfs beter te kunnen worden en verkleint u het risico op vallen. 
 
Samen aan de slag 
Met ‘Oefen je vitaal!’ gaat u met een groep deelnemers samen van start onder leiding van speciaal getrainde vrijwil-
ligers van KBO-PCOB. 
U maakt allereerst kennis met het oefenboek en daarna doen we oefeningen op maat om thuis zelf aan de slag te 
kunnen. 
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Het wordt een actieve doe-middag, zodat u hierna hopelijk weer vitaal verder kunt gaan.  
Leren van allerlei trucs om vitaler te worden en te blijven is voor senioren nooit weg. 
Dus kom in beweging en ga naar deze middagbijeenkomst ‘Oefen je vitaal!”. 
Datum:  30 januari 2020 van 14.00- 16.30 uur 
Locatie:  Zalencentrum “Rehoboth”, Wilhelminastraat 2 in Berkel en Rodenrijs. 
 
                            Nieuwe leden 
                            Mw M.W. van den Ende, Pastoor Velthuijsestraat 63, 2651 JR Berkel en Rodenrijs 

      Dhr J.M. Greeve en mevrouw V.G.M. Greeve-Maree, Oostmeerlaan 80,  
2652 AD Berkel en Rodenrijs 

 
 
 
 
Bezoek aan de activiteiten 
Bij de start van het seizoen 2019-2020 heb ik mezelf voorgenomen om  
langs alle activiteiten te gaan om een indruk te krijgen. 
Inmiddels ben ik bij alle activiteiten langs geweest met uitzondering van  
de crea,omdat de tijd mij ontbrak op de dagen dat zij aan de gang zijn. 
Centraal heb ik daarbij gesteld dat bij alle  
activiteiten het “ontmoeten en met elkaar zijn” het belangrijkste is. 
Dat neemt niet weg dat ik veel bewondering en respect heb voor al die  
vrijwilligers.  
Respect en bewondering gaan ook uit naar de deelnemers(sters) die  
met enthousiasme en soms fanatiek daar aan mee doen. 
Op de schilderclub heb ik met bewondering  
gekeken naar de werkstukken. Ga zo door ! 
 
 
 
 
Kerststuk maken 
Op dinsdag 17 december gaan we kerststukjes maken. Dit vindt plaats in de zaal van Huize St. Petrus.  
Aanvang: 09.30 uur. 
Graag zelf meenemen:          
schaaltje met daarin oase, kerstgroen, kerstspulletjes, zoals kleine 
kerstballetjes, slingers, kaars e.d., snoeischaar en een mesje.               
Graag van tevoren aanmelden bij:                 
Joke van Wijk, tel. 010-5116642 of Nel de Veld, tel. 06-42711689 

 

Schilderen op glas 
Op dinsdag 14 januari 2020 gaan we schilderen op glas.  
Dit vindt plaats in de zaal van Huize St. Petrus. Aanvang 09.30 uur. 
Graag zelf meenemen: 
kwastjes en een schone katoenen doek. 
Graag van tevoren aanmelden bij: 
Joke van Wijk, tel. 010-5116642 of Nel de Veld, tel. 06-42711689 
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BRAND EEN KAARSJE 
 

De geboorte van Jezus 
Dat is voedsel voor de geest 

Vergeving van de zonden 
Was daarvoor nog niet geweest 

 
Door God is hij gezonden 

Voor de mensen hier op aarde 
Als jij hem hebt gevonden 

Dan is dat van grote waarde 
 

Karma verliest haar kracht 
Door erkenning van deze beleving 

Want het is de grootste macht 
Die draait enkel om vergeving 

 
Vergeef dan ook je naaste 
Familie, kennis en je buur 

En brand voor hen een kaarsje 
Elke dag en elk uur 

 
 

 

                  Het bestuur van de KBO Berkel en Rodenrijs 
                     wenst alle leden een 

                ZALIG KERSTFEEST 
                     en een 

                  NIEUW JAAR 

                     VOL GELUK EN 

               Gezondheid! 
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De agenda voor december 2019 en januari 2020 
 

Dinsdag 10 december  
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus 

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 
09.30 uur 

Creatieve ochtend in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus.  
Zie elders in nieuwsbrief 

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 

Dinsdag 7 januari 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus 

Vrijdag 10 januari 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus 

Dinsdag 14 januari 
09.30 uur 

Creatieve ochtend in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus. 
Zie elders in nieuwsbrief. 

Vrijdag 17 januari 
14.00 uur 

Bingo in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus 

Zondag 19 januari 
13.30 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag Parochiehuis Willem Huygensz 

Dinsdag 21 januari 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus 

Vrijdag 24 januari 
13.30 uur 

Klaverjassen in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus 

Donderdag 30 januari 
14.00 uur 

KBO-PCOB bijeenkomst ‘Oefen je vitaal’. 
Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Iedere maandagmiddag 
13.30 uur 

Sjoelen in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus.  
Niet op 24 en 31 december. 

Iedere maandag-dinsdag en  
donderdagmiddag  14.00 uur 

Jeu de Boules op de banen achter Huize St. Petrus.  
Niet op 24 en 31 december. 

Iedere dinsdagmiddag 14.00 uur  Nordic-Walking vertrek vanaf de Gerbera- 
singel 26 in Berkel o.l.v. Jeanne Bloom.  
Niet op 24 en 31 december. 

 


