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Woordje van de Voorzitter 
 
Beste KBO leden, 
Ik weet het niet hoe het u vergaat maar we ontkomen er niet aan dat we nu in een heel 
vreemde en angstige tijd leven.  
Het Coronavirus heeft ons in de greep en we weten niet wat er ons nog allemaal boven het 
hoofd hangt. 
Toen ik u allen in de eerste Nieuwsbrief van dit jaar een gezond 2020 toewenste, heb ik 
nooit kunnen bevroeden wat ons nu overkomt. 
We zitten aan huis gekluisterd. Mogen maar maximaal 2 bezoekers ontvangen en we mogen 
alleen de deur uit om boodschappen te doen die noodzakelijk zijn voor ons 
levensonderhoud. 
Gaan we de deur uit, dan moeten we afstand houden van minimaal 1,5 meter tussen elkaar. 
Maatregelen die door de regering zijn afgekondigd om te zorgen dat het virus zich niet 

verder of geleidelijk verspreidt.Door die maatregelen hebben wij 
helaas ook al onze activiteiten die gepland stonden tot 1 juni 2020 
moeten afgelasten. En we zijn er nog lang niet zeker van of het 
daarna voorbij is. 
Het is een zeer gevaarlijk virus zeker als je de  beelden ziet vanuit de 
IC-afdelingen in de diverse ziekenhuizen. 
Diep en diep respect en heel veel dank en bewondering gaan uit naar 
al die mensen in de zorgverlening die met alle krachten de zieken 
verzorgen die door dit virus getroffen zijn.                                                                                     
Tekening: Alicia Klos 

 
Onze gedachten gaan uit naar alle mensen die al aan het virus zijn overleden en de 
nabestaanden                  
die hierdoor vele dierbaren hebben verloren.                                                     
 
Velen van ons kunnen in een isolement komen of hebben hulp nodig, zeker wanneer men 
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praktisch geen beroep kan doen op familie of vrienden. We kunnen ons gelukkig prijzen dat 
er veel initiatieven worden ondernomen om dat leed te verlichten. Deze worden ook 
veelvuldig genoemd in de media. 
Zie hierover ook meer in deze nieuwsbrief. 
 
Om u goed op de hoogte te houden van actuele zaken zijn wij steeds meer aangewezen op 
de digitale middelen zoals het verzenden van  
e-mail berichten.  
Wij kunnen van onze vrijwilligers die nu deze nieuwsbrief en  
het KBO-PCOB magazine bezorgen niet  
verwachten dat zij ook nog eens elke week  
onze laatste berichten bij u bezorgen. 
Om u een beeld te geven van de 
verhouding digitaal en niet digitaal: 
Het aantal leden bedraagt nu 734 waaronder 157 echtparen of samenwonenden. Dat 
betekent dat we 577 bezorgadressen hebben. Hiervan kunnen we er 247 per e-mail bereiken 
en dus 330 niet.  
Hoe kan dat?  Een verklaring hiervoor is dat we te maken hebben met veel 70+ leden die 
weinig hebben mee gekregen van de digitalisering, er totaal geen belangstelling voor hebben 
of het allemaal maar eng vinden.  
Hierbij spreek ik echt mijn zorg uit dat de niet gedigitaliseerde leden echt veel actuele 
informatie missen. Dit komt zeker nu met het coronavirus helder aan het licht. 
Bij de vorige nieuwsbrief van april zat een erratum waarin ik aan de niet gedigitaliseerde 
leden heb gevraagd aan hun kinderen, kleinkinderen of vrienden te vragen of zij hun e-
mailadres beschik-baar willen stellen om dat adres op te nemen bij uw gegevens in de 
ledenadministratie. 
Deze oproep wil ik hierbij nogmaals herhalen. Laat hen daarom deze nieuwsbrief ook even 

lezen. 
 
Met het coronavirus zouden wij bijna gaan vergeten dat het 75 jaar 
geleden is dat wij bevrijd zijn van onze bezetter op 5 mei 1945.  

Vooral het laatste halfjaar was zeer zwaar, mede veroorzaakt doordat de bevrijders dichtbij 
waren maar toch zover en de verschrikkelijke hongerwinter waardoor de grote steden het 
hardst werden getroffen. Ik denk dat al onze leden die voor 1941 zijn geboren dit nog wel 
zullen herinneren. Zo ook Leo Tobé die hier nog over schrijft in deze nieuwsbrief. 
Het is voor ons allemaal heel triest, maar vooral ook voor al die mensen die bezig waren met 
de organisatie van de diverse evenementen, dat alles omtrent de viering is afgelast. De 
burgemeester heeft wel beloofd dat wanneer het virus is overgewaaid er als nog feest zal 
worden gevierd.  
Ik realiseer mij dat de toon van deze brief niet bepaald vrolijk is.  
Ik kan helaas niet anders. 
Ik wil u allen daarom heel veel sterkte toewensen bij het verwerken en doorkomen van deze 
zware tijd. 
Ton van der Burg 
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Oorlog 1940-1945 
Hoe en wat ik daarvan heb meegemaakt. 
Ik, Leo Tobé, ben geboren op 31 december 1938 in Rotterdam-Kralingen. Wij zijn een gezin 
met 4 kinderen. 
Het was de tijd van grote crisis en werkeloosheid en waar in 1940 de Tweede Wereldoorlog 
uitbrak. Ik was toen een jongetje van zestien maanden. Veel van die ellende heb ik niet 
bewust meegemaakt. 
Wel een barre fietstocht naar Venhuizen (Noord-Holland) eind 1944 toen ik 6 jaar oud was. 
Ik werd naar Venhuizen gebracht door een oudere neef op een transportfiets met rubberen 
banden. 
Overnachting vond tijdens deze tocht plaats in een boerderij, een accommodatie waar we 
konden slapen en iets eetbaars te verkrijgen was. Ik herinner mij nog de koeienmelk en een 
warme!!  krentenbol van de bakker (Molenaar). Ook zie ik nog de kinderen over de slootjes 
springen. Ik heb bij de familie Koomen in Venhuizen gelogeerd.  
Later kwamen ook 2 broers en 1 zus in 1945 op andere adressen in Venhuizen logeren.  Op 
zich heb ik het daar goed gehad, maar o, wat had ik een heimwee! 
Ik kwam weer op tijd terug in Rotterdam om het 12,5-jarig huwelijk van onze ouders mee te 
vieren. En in september 1945 aanvang van de lagere school!  
Later heb ik natuurlijk de narigheid gezien en wat er allemaal gebeurd was in 
de tijd dat ik weg was. Rotterdam was een grote puinhoop. Er is veel 
verwoest, onder andere de Gasfabriek. En dat maar een paar honderd meter 
van ons huis vandaan! 
Nu begrijp ik pas goed hoe het voor onze ouders was:  
4 kinderen weg in den vreemde waar bijna geen contact mee te krijgen was. 
Telefoon en post waren er toen niet. Men moest het horen van derden horen 
dat het was georganiseerd. Na de oorlog en ook later werd hier helemaal niet 
meer over gesproken. Dat heb ik zeker gemist en nu weet ik ook waar 
heimwee door ontstaat!  
 
Leo Tobé 
 
Tips en adviezen voor senioren 
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u 
nu allerlei vragen heeft. We weten dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te 
spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen. Voor al deze mensen 
hebben wij als bestuur besloten een telefoonwacht beschikbaar te stellen. Dit betekent dat 
u op gezette tijden contact kunt opnemen met één van onderstaande vier bestuursleden. 
Graag alleen bellen op de tijden die vermeld staan. Mocht de nood echt zo hoog zijn dan 
kunt u natuurlijk op ieder moment bellen. 
Let op: in verband met de maatregelen kunnen wij u natuurlijk niet bezoeken. 
Vanaf nu kunt u bellen naar: 
Ton van der Burg  010-8409944  Bereikbaar op maandag van 09.30 tot 11.30 uur 
Paula Hijdra   010-5115596 Bereikbaar op woensdag van 09.30 tot 11.30 uur 
Henk de Haas  010-2232442  Bereikbaar op dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 
Henny Rijntjes 010-5115088  Bereikbaar op donderdag van 09.30 en 11.30 uur 
Wij bieden u graag een luisterend oor. 
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Ook ons landelijk kantoor KBO-PCOB heeft een speciale telefoonlijn geopend: de Ouderen-

Infolijn: 030-3 400 600 

bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur 

 

Beschikt u over een computer, tablet of smartphone kijk dan op de website 

www.nietalleen.nl of bel 0800-1322. 

Kijk ook op de website www.lansingerland.nl. Hierop vindt u veel informatie en duidelijke 
filmpjes over het coronavirus. Onder andere van Steffie, die alles heel eenvoudig uitlegt.  
Wij adviseren u ook om de publicaties hierover te lezen in de Heraut en Hart van 
Lansingerland. 
 
Ook alle publieke liturgievieringen zijn, voorlopig tot en 
met 31 mei, afgelast. 
Tot die tijd kunt u alle diensten volgen via het 
internetadres  
www.kerkdienstgemist.nl/stations/1112-OLV-Visitatie-
Bleiswijk 
Maar u kunt natuurlijk ook altijd de Eucharistieviering op 
de televisie volgen. Die wordt iedere zondag vanaf 09.45 
uur uitgezonden op NPO2. 
 
 
 
Zorg voor voldoende Vitamine D 
Vitamine D haal je voornamelijk uit zonlicht, maar door de corona-crisis moeten we zoveel 
mogelijk binnen blijven. Hoe kom je dan aan je vitamine D? Waarvoor heb je vitamine D 
nodig? 
Om calcium uit je voeding op te nemen, heb je vitamine D nodig. Daarom is vitamine D zo 
belangrijk voor de groei en het behoud van stevige botten en tanden. Ook zorgt het voor een 
goede werking van de spieren en het immuunsysteem. Best belangrijk dus! 
Zonlicht is de belangrijkste bron van vitamine D. Onder invloed van zonlicht kan jouw 
lichaam zelf vitamine D aanmaken. Wie op een balkon of in de tuin kan zitten, doet er 
daarom goed aan om dagelijks vijftien minuten te genieten van de zon.  
Maar waar zit vitamine D verder in? 

• Vis, vlees en eieren (vooral vette vis zoals zalm en tonijn) 

• Halvarine, margarine en bak- en braadproducten 
 
 
 
Voedingssupplementen 
Wie van plan is voedingssupplementen te slikken, doet er goed aan om bij de aankoop ervan 
te kijken naar de ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid). Je hoeft dagelijks namelijk niet 
meer dan 10 microgram extra binnen te krijgen. Alleen mensen van boven de 70 moeten 20 
microgram extra vitamine D per dag binnen krijgen.  
 
Zorg voor voldoende beweging 
Nu door de (terechte) corona-maatregelen vooral veel senioren thuiszitten, is sportief 
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bewegen moeilijker geworden. Terwijl algemeen bekend is dat bewegen juist heel belangrijk 
is voor de gezondheid van lichaam en geest. Daarom hierbij enkele tips. 
Volg het televisieprogramma Nederland in Beweging met Olga Commandeur. Dit wordt 
iedere dag uitgezonden op NPO1. 
Natuurlijk kunt u ook iedere dag een vaste wandeling inplannen na bijvoorbeeld de lunch. Of 
op een tijdstip dat u het beste uitkomt. 
Houd daarbij natuurlijk wel 1,5 meter afstand tot andere mensen en mijd drukke plekken. 
Een rondje fietsen kan natuurlijk ook altijd. 
 
Blijf omzien naar elkaar 
Blijf verbonden met elkaar zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. 
Bel, schrijf, mail zodat u in contact blijft.  
Zorg voor elkaar. Blijf omzien naar elkaar. 
Samen komen we door deze crisis heen. 
 

       Al is onze wereld nu 

      een beetje kleiner dan normaal. 

             Kunnen we niet zomaar 

       gezellig naar buiten allemaal. 

         Geniet toch van alle dingen 

            die in deze tijd wel lukken.  

En probeer met momentjes met een lach 

            toch elke dag te plukken. 


