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Woordje van de Voorzitter 
In deze uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een deel van onze  vrijheid op moeten 
geven. Sinds de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend. 
Nu maken wij zelf een keuze. In het belang van leven en gezondheid.  
Toen, in de oorlog wérd de keuze voor ons gemaakt. 
Deze woorden, overgenomen uit de toespraak van onze koning tijdens de dodenherdenking 
op 4 mei, hebben mij diep aangegrepen en ontroerd. 
We maken bijzondere tijden door, waarin veel wordt gevraagd van ons allen om er maar 
voor te zorgen dat we niet iedereen besmetten met het corona-virus en daardoor de 
gezondheidszorg te kunnen ontlasten. 
Dankbaarheid en heel veel respect gaan daarbij uit naar al die zorgverleners die geweldige, 
niet te bevatten prestaties leveren in de bestrijding van dat virus in ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, thuisverpleging, zorgverlening aan huis e.a. 
Ik sta niet graag in de schoenen van de beleidsmakers en overheidsdienaren die hierin ook 
hun diensten verlenen. Zij moeten de beslissingen nemen waarbij zij het “nooit goed” doen. 
 
We moeten er voor waken dat we geen tweedeling in de maatschappij gaan creëren tussen 
groepen met verschillende belangen.  
Hoe zal de toekomst eruit gaan zien, waarbij velen van ons zich afvragen wat er ons nog 
boven het hoofd hangt zowel op sociaal als maatschappelijk gebied. 
Na de persconferentie van Mark Rutte wordt het glas weer steeds voller en we gaan de kant 
op dat alles weer normaler wordt. Laten we de positieve kanten van de tijd die achter ons 
ligt benutten. Hoe creatief waren we niet om toch door te gaan en laten we dat zo houden. 
Met de blik op de toekomst moeten we door blijven gaan met het om zien naar elkaar en 
waar nodig elkaar te helpen. 
Denk aan die dingen die ons leven zo mooi kunnen maken. 
 
Het bestuur van de KBO Berkel is zich terdege bewust van onze verantwoordelijkheid om 
daar aan bij te dragen.  Door de contactbeperkingen zijn wij daar nu nog (bij het schrijven 
van dit artikel) beperkt in. 
Al onze activiteiten hebben we daardoor voor de komende maanden moeten afgelasten en 
we weten nog niet hoe lang dat nog gaat duren. Er is nog geen vaccin tegen dit virus, waar 
we dus alert op moeten blijven. 
 
Namens het hele bestuur en vrijwilligers wil ik iedereen heel veel kracht en sterkte 
toewensen. Schroom niet de telefoon te pakken om ons te bellen wanneer u daar behoefte 
aan hebt. 
 
 
Tip: 
Bezoek de website van de KBO-PCOB of abonneer u op de nieuwsbrief door aan u te melden 
op www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven 
 
Ton van der Burg 
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Tot slot een klein gedichtje vanuit de gedichtenbundel van Joke van Leeuwen. 
 

“Als die venijnige 

IJzeren heinige 

virusjes die je niet ziet 

als die rond-hoppende 

in de war schoppende 

piepkleine stukjes verdriet 

weg zullen kwijnen 

en daarna verdwijnen 

dat nergens nog één overschiet 

dan zal ik je kussen 

maar ja, ondertussen 

doe ik dat maar niet”. 

 
Van de bestuurstafel 
Ondanks dat we alle activiteiten hebben moeten afgelasten, hebben we niet stil gezeten om 
toch nog een bijdrage te kunnen leveren aan jullie welzijn. 
Ik denk daarbij: 

• De vrijwilligers bij het helpen invullen van de aangiften inkomstenbelasting 2019 en 
toeslagen en de klus toch weer hebben geklaard om alles klaar te hebben vóór 1 mei 
2020 met enkele uitzondering daar gelaten. Het ging allemaal anders, al was het alleen 
maar dat er praktisch geen face to face contact mogelijk was. We hebben niemand 
hoeven teleurstellen. 

• De vrijwilligers die het KBO-PCOB magazine en de Nieuwsbrief bij u bezorgen en degenen 
die daarbij alles coördineren.  Zij houden daarbij de richtlijnen van het RIVM in acht. 

• Het bestuur zit en zat op gezette tijden klaar om met de leden te kunnen praten wanneer 
die behoefte er bestaat, zeker voor hen die geen bezoek mogen ontvangen. De tijden 
staan vermeld in nieuwsbrief van mei.  
Ze staan ook op de website www.kboberkelenrodenrijs.nl  
We hopen dat de verpleeghuizen weer snel open gaan om het bezoeken van uw 
dierbaren weer mogelijk is al zal het met beperkingen gaan. 

• Het bestuur heeft besloten om zo min mogelijk te communiceren vanuit privé e-
mailadressen wanneer het KBO zaken of berichten betreft. We gaan gebruik maken van 
KBO e-mailadressen: 

o Ton van der Burg voorzitter.kbobr@gmail.com 
o Jeanne Bloom  secretaris.kbobr@gmail.com 
o Henk de Haas  penningmeester.kbobr@gmail.com 
o Paula Hijdra  thema.kbobr@gmail.com 
o Henny Rijntjes  activiteiten.kbobr@gmail.com  

 
De e-mailadressen zijn gekoppeld aan de functies binnen het bestuur, dus bij 
wisseling van de wacht gaat dat adres mee. 
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• We hebben aandacht besteed aan de website door deze wat actueler te maken en 
nodigen u uit om meer onze website te gaan bezoeken. Kijk op 
www.kboberkelenrodenrijs.nl 

• De frequentie van het toesturen van e-mail berichten aan de leden zal vaker gaan 
plaatsvinden. Het is daarom belangrijk dat wij zoveel mogelijk e-mailadressen in onze 
ledenadministratie op te nemen. Heeft u geen e-mailadres en bent u digitaal niet 
toegankelijk, vraag dan aan uw (klein)kinderen of direct naasten of zij opgave doen van 
hun e-mailadres om die in de ledenadministratie op te nemen. Laat ze een e-mail sturen 
aan leden.kbobr@gmail.com  
 

• Besluiten vanuit de bestuursvergadering van 7 mei 2020 
o Afgaande op de besluiten van de regering die op 6 mei bekend zijn geworden 

heeft het bestuur besloten alle activiteiten (bingo, klaverjassen, 
spelletjesmiddagen, schilderen en creativiteit) op te schorten naar 1 september 
2020. In de maand augustus wordt hierover weer een besluit genomen naar de 
omstandigheden en regels die dan zullen gelden. De grootste belemmering is het 
houden van een afstand van 1,5 meter. 

o Verder is besloten de vakantieweek van 8 tot en met 15 augustus te verplaatsen 
naar 2021 ook door de corona virus maatregelen. Degenen die al hebben betaald 
krijg het geld weer terugbetaald. De data worden tijdig bekend gemaakt. De 
bestemming blijft dezelfde. 

o Er zijn nog leden die de contributie nog niet hebben betaald. Deze leden krijgen 
een herinnering om deze als nog zo spoedig mogelijk te betalen 

 
Binnen Lansingerland zijn er nog velen die ook veel werk verrichten, we denken daarbij aan 
de Christus Koning Parochie die zorgdragen voor de online kerkdiensten en overwegingen. 
De Parochiële Caritas instellingen in de diverse kernen van Lansingerland. 
De Stichting Welzijn Lansingerland verzorgt veel hulp en organiseert diverse activiteiten. U 
kunt deze terugvinden op de website van de Gemeente Lansingerland en via de plaatselijke 
bladen De Heraut en Het Hart van Lansingerland. 
 
Oproep !!!!!!!!! 
Binnen het bestuur zijn er twee vacatures n.l. die van: 

➢ 2e secretaris. 
Zij of hij vervangt de secretaris bij afwezigheid, tevens valt de ledenadministratie en 
administratieve verwerking van de vrijwilligers onder de verantwoordelijkheid van 
deze functie. Kennis van Word is daarbij welkom. 

➢ 2e penningmeester. 
Zij of hij vervangt de penningmeester bij afwezigheid. Er wordt wat financiële kennis 
en administratieve vaardigheid gevraagd. Tevens vragen wij kennis van Word en 
Excel. 

 
Dringend !! 
Onze penningmeester, Henk de Haas, heeft zijn vertrek per april 2021 aangekondigd, wat wij 
respecteren gezien zijn staat van dienst en leeftijd. 
Het bestuur zal het bijzonder op prijsstellen wanneer er zich iemand nu aanmeldt om deze 
functie te willen vervullen zodat we nog tijd om u in te werken. 
Voor inlichtingen kunt u zich melden bij de voorzitter of penningmeester. 
Laat ons niet zitten, want het is van essentieel belang dat functies in het bestuur permanent 
bezet blijven om het voortbestaan van onze vereniging niet in gevaar te brengen. 
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Tot slot. 
Vindt u het leuk om webmaster te worden en kennis hebt van Word Press, dan kunt u bij ons 
terecht. 
Vrijwilligers voor welke taken dan ook zijn van harte welkom. 
 
Het bestuur 
 
 
Vakantieweek 2020 
Beste vakantievrienden, 
Helaas hebben wij de dagtocht en de vakantieweek moeten afgelasten omdat wij vinden het 
onverantwoord om het door te laten gaan. De vakantieweek is verplaatst naar volgend jaar 
van 7 tot 14 augustus 2021. De bestemming blijft Hotel Café Restaurant “Het Landhuis” in 
Oldenzaal.  
Voor wat betreft de dagtocht kunnen we misschien in oktober nog iets organiseren maar dat 
hoort u te zijner tijd. 
Mensen die al betaald hebben krijgen hun geld terug of hebben dit al terug gehad. 
 
Jeanne en  Piet 
 
Aan de Coronacrisis gerelateerde mededelingen 
Jaarvergadering 
Jammer dat de jaarvergadering in april niet kon doorgaan. Wij blijven wel met u contact 
houden, d.m.v. de nieuwsbrief en via email. Dat  is in deze tijden erg fijn, dat deze vorm van 
communicatie bestaat.  Een tablet gebruik  is echt nog aan te leren, steeds meer ouderen 
maken hiervan gebruik. Kinderen en kleinkinderen zijn een hulp hierbij.  En het maakt  wat 
minder eenzaam.  De jaarvergadering wordt verzet naar woensdag 11 november 2020 
wanneer het dan veilig is voor u allen. 
 
Evenementen 
De bedevaart naar Meersel-Dreef is uitgesteld. Evenals de Passiespelen in Tegelen. Deze 
zullen in mei en juni 2021 plaatsvinden.  
De vele uitvoeringen die waren gepland in de kerk moesten worden geannuleerd.  
Alles werd stopgezet. Daar moesten we allemaal mee leren omgaan. 
 
Voor onze alleenstaanden leden is het  een  extra moeilijke tijd, eenzaamheid ligt op de loer. 
Laten we aan ze denken door een kaartje,  bloemetje  
of een  telefoontje. Het doet hen zo goed.  
Een boodschapje doen voor de buren.  
Zo zag je mooie dingen gebeuren. Veel bloemenkarretjes hier en  
daar in Berkel en Rodenrijs. En dat maakt het zo gezellig thuis,  
met een bloemetje. Iets lekkers bij de koffie (helaas waren de  
tompoezen met Koningsdag bij de bakker uitverkocht).  
Zo blijven we onszelf verwennen. 
Een verhaal gehoord; dat er bij een tuinder die planten verkocht tegen een leuk prijsje ook 
een keer de geldkist /inhoud is meegenomen. Dit is minder mooi. 
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Waarschijnlijk kent U ook mensen die aan het virus zijn overleden. Dat zijn trieste verhalen, 
en vergeet daarbij de nabestaanden niet. Bel ze op of stuur een kaartje, dat betekent voor 
hen zoveel , dat is iets van grote waarde. Er wordt immers aan hen gedacht. 
 
Paula Hijdra 
 
 
 
Voor u gelezen door Paula 
CAK 
Doordat de huishoudelijk hulp  soms tijdelijk niet of nauwelijks gegeven wordt heeft de 
regering besloten in verband met de coronacrisis geen eigen bijdrage WMO te heffen in april 
en mei 2020. 
Dit geldt trouwens voor alle uitkeringen vanuit de WMO. Er zal over de maanden april en 
mei geen rekening worden gestuurd. Hoe dat voor de volgende maanden in zijn werk zal 
gaan, is bij het schrijven van deze nieuwsbrief nog niet bekend. 
Museumkaart verlengd 
Vanwege het corona virus wordt de looptijd van de Museumjaarkaart  automatisch verlengd 
met 3 maanden. Geld doneren of terugvragen kan ook. 
Noodwet skype- testament 
Sinds 24 april kun je een akte ondertekenen zonder de notaris te bezoeken. Dankzij een 
coronanoodwet is het mogelijk rechtshandelingen te doen via digitale middelen, in ieder 
geval tot 1 september. Handig voor zieken die hun testament willen aanpassen. 
Aantal voedselbankenklanten groeit flink door corona 
“Zoals bij iedereen verliep het begin van de crisis chaotisch, vertelt Pien de Ruig, bestuurslid 
bij de vereniging voor Nederlandse voedselbanken, de landelijke vereniging voor de 170 
onafhankelijke voedselbank stichtingen. Ongeveer de helft van de vrijwilligers valt in de 
risicogroep en kan niet komen helpen. En door dat idiote hamsteren kwamen de voorraden 
van de supermarkt in de knoop. Onze aanvoer komt voor een groot deel vanuit die 
supermarkten, dus die stroom haperde ook  bij ons.” 
Eenzaam zijn in deze tijd zorgt voor huidhonger 
Onderhoud je oppervlakkige contacten. Maar hoe verminder je dat eenzame gevoel dan? 
Zoek naar manieren om de contacten waar je behoefte aan hebt, die je mist, in stand te 
houden. En let erop dat dat vaak niet de contacten zijn met de mensen met wie je een hele 
diepe , betekenisvolle band hebt. Die verbondenheid is zo sterk, die verdwijnt niet als je 
elkaar even niet kan zien. 
Het gaat er vooral om de contacten te onderhouden met die bredere kring van mensen waar 
je wat meer oppervlakkig mee hebt die toch heel belangrijk zijn om je prettig te voelen in 
het leven. 


