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Woordje van de Voorzitter 
Iedere maand, met uitzondering van de maanden juli en december, 
schrijf ik het woordje van de voorzitter, wat ik met veel plezier doe. 
Het plezier is natuurlijk nog groter wanneer er veel valt te melden en 
te vertellen over alles wat er is gebeurd aan activiteiten en wat er 
nog te gebeuren staat.  
Nu is dat niet zo, want er is niets gebeurd en zal er zeker tot 
september niets te gebeuren staan.  
Ik kan u melden dat 4 bestuursleden elke week klaar zaten aan de 
telefoon om u te woord te staan wanneer u daaraan behoefte had. 
Gelukkig was die behoefte er niet want niemand heeft zich gemeld. 
Zou het echt zo zijn?   
Bij het lezen van deze Nieuwsbrief staan we vlak voor de 
vakantieperiode. Geniet van de zomer en alles wat vakantie met zich 
meebrengt. 
Het zal dit jaar anders worden en velen zullen in 
Nederland blijven omdat het toch wel een beetje 
moeilijk wordt om naar het buitenland te gaan. 
Dat geldt natuurlijk niet voor ons, want wij bleven 
al thuis deze periode. Maar misschien? Nu de 
kinderen of allen die u lief hebt meer in 
Nederland zullen verblijven, nemen ze u 
misschien mee. 
Natuurlijk allemaal speculaties , want we weten 
nu, begin juni, niet hoe het aan het eind van deze maand zal zijn. 
Laten we met z’n allen hopen dat de tijd er steeds beter op wordt. 
Met z’n allen hebben we afspraken gemaakt op welke wijze door de 
Corona periode te komen. 
Ik ben van mening dat als je afspraken maakt je ook moet nakomen. 
Komt er wat tussen en je kan de afspraak niet nakomen, laat het dan 
de persoon weten met wie je een afspraak hebt gemaakt. 
 
Helaas houdt niet iedereen zich daaraan en we hebben dat op  
2e Pinksterdag kunnen zien toen de Dam in Amsterdam volliep met 
5.000 mensen die voor een demonstratie kwamen. 
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De zwaarst getroffenen, zorgverleners en allen die hebben geleden 
en nog lijden onder deze Coronacrisis zullen dit met lede ogen 
hebben aangezien. De aanleiding voor de demonstratie was tegen 
het geweld dat in de Verenigde Staten plaatsvond en dat ook nog 
eens werd aangewakkerd door een president in plaats van naar de 
oorzaak te gaan zoeken en daar eens iets aan te gaan doen.  
 
Ik verafschuw rassendiscriminatie in de breedste zin van het woord. 
We komen allemaal op dezelfde manier op de wereld. Alleen al 
daarom is het ontoelaatbaar om elkaar ongelijk te 
behandelen en je daar naar te gaan gedragen. 
Het is natuurlijk niet alleen van deze tijd en zeg 
niet dat het bij ons in Nederland niet gebeurt. 
 
Discriminatie komt voor in alle geledingen. Nog 
niet zo lang geleden werd er onderscheid gemaakt 
tussen arbeiders en welgestelde ondernemers. 
Luistert u weleens naar “opsporing verzocht” op radio NPO5 op 
zondag van 12.00 tot 14.00 uur? Verder wil ik er niets over zeggen. 
 
Laten we aan de leuke dingen denken die er ook nog bestaan en de 
creativiteit van velen in de Corona tijd.  Aandacht voor elkaar, de 
leuke attenties, bloemetjes en plantjes die rond werden gebracht en 
waarvan u er ook wellicht een hebt ontvangen. 
De PCI liet zich daarbij van de goede kant zien door aan alle 
parochianen een plantje te geven die door veel bezorgers werden 
rondgebracht. Thea en ik viel ons de eer om er 138 te mogen 
bezorgen in de Meerpolder. De verbaasde, leuke en liefdevolle 
reacties gaven een genot om dit te doen. 
Je gaat de waarde van het leven op een andere manier beseffen, 
waaruit dan ongetwijfeld weer goede dingen voortkomen. 
 
Ik spreek de wens uit dat alles weer wat soepeler gaat worden, want 
als je beperkingen in je leven worden opgelegd, is dat een directe 
aantasting van je vrijheid en dat is het ergste dat je kan overkomen. 
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Ik sprak laatst iemand die mee had gedaan met de open dagen van 
het gevangeniswezen door twee dagen de cel in te gaan en hetzelfde 
te worden behandeld als de gedetineerden.  
Het werd als een verschrikking ervaren. Zij was zo blij dat de twee 
dagen om waren. Het niet doen wat je zelf wilt en moeten doen wat 
een ander je opdraagt, was het ergste. 
 
Ik wens iedereen in deze tijd een dikke 
knuffel en dat we elkaar straks weer 
kunnen omhelzen of aanraken. Ik mis het !!! 
 
Ondanks alles wil ik u toch een goede 
vakantieperiode toewensen, maar mocht u ergens mee zitten, vragen 
hebben, bel ons dan of stuur een e-mail. Wij staan voor u klaar. 
 
Ton van der Burg 
 

IK WENS JE DE TIJD OM GELUKKIG TE ZIJN 

Vandaag is de enige dag die je 
even in handen mag houden. 

Je leeft maar één dag:  vandaag! 
Vandaag moet je gelukkig zijn. 

Als je de goede momenten in je leven 
intens en bewust beleeft en geniet, 
Is er veel kans dat je sterker staat 

in kwade dagen. 
Goede tijden vallen niet uit de hemel, 

Goede mensen maken de tijden. 
Je bent een goed mens. 

Vergeet de mooie dagen niet! 
Want als je ze vergeet, 

komen ze nooit meer terug. 
 

Uit: Phil  Bosmans, 
‘Beste wensen voor mensen langs de levensweg’ 
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Van de bestuurstafel 
Het bestuur is na het opmaken van de laatste nieuwsbrief niet meer 
bij elkaar geweest. Het was echt stil. Een opgelegde tijd om eens 
andere dingen te doen om daarmee de tijd vol te maken.  
In zo’n periode begin ik weer aan dingen te denken die misschien  
wel aardig voor ons zijn.  
Soms worden mijn medebestuursleden daar wel eens moe van.  
Zo ben ik bezig geweest met onze website. De goede lezer zal dat 
ongetwijfeld wel gezien hebben. Neem eens een kijkje op die site 
www.kboberkelenrodenrijs.nl en geef uw mening. 
Wat mij dwars zit is dat wij niet iedereen kunnen bereiken en niet 
exact weten hoe deze periode door u wordt beleefd. Wij willen ons 
ook niet neerleggen bij de gedachte: Als wij niets horen zal het wel 
goed gaan.  
 
Wij zijn echt benieuwd om iets van u te horen. Of wat de KBO doet 
overeenstemt met waarom u lid bent geworden van de KBO.  
Wat verwacht u van ons? 
Hebt u daar een mening over, laat het ons (het bestuur) weten.  
Schrijf het eens op en stop het in een enveloppe en stuur het aan ons 
op of stuur ons een e-mail 
(voorzitter.kbobr@gmail.com). 
Bij mijn rondjes langs de diverse activiteiten heb ik 
iedere keer aangegeven dat ik het elkaar 
ontmoeten het heel belangrijkste vind.  
Zeker in deze tijd! 
 
 
 

Nieuwe leden 
Zou het door Corona komen, want er   
hebben zich in de afgelopen drie maanden 
geen nieuwe leden aangemeld. Dat betekent 
een neerwaartse spiraal door een terugloop 
van leden. 
Kunt u nog mensen enthousiast maken!  
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Nieuwtjes, wetenswaardigheden en oppeppers 
Wij vinden het als redactie heel fijn dat in een periode als deze, 
waarin weinig is te doen, Paula Hijdra boeken, publicaties en 
tijdschriften uitpluist naar voor u leuke en zinnige artikeltjes of 
gedichten die zij dan in de nieuwsbrief plaatst. 
Het is heel handig om als naslag te gebruiken en het wordt voor u 
makkelijk deze terug te vinden. 
Wij hopen natuurlijk dat alle nieuwsbrieven door u worden bewaard. 
In deze nieuwsbrief : “Zomertijd; crisistijd en Tips op het gebied van 
voeding”.  Gedicht: “De waarde van een glimlach”.  
Veel leesplezier! 
 
ZOMERTIJD - CRISISTIJD 
Wij ervaren allen een verwarrende tijd. Aan de ene kant vanwege het 
virus wat onder ons is, en dat blijft voorlopig zo, zolang er geen 
vaccin is.  
En aan de andere kant wordt het leven/economie weer rustig aan 
opgestart. 
In Lansingerland ging het bedrijfsleven door. De bouwsector bleef 
aan het werk. Het onderhoud aan leidingen en damwanden van 
Lansingerland. Er zijn hier en daar afsluitingen van wegen. 
De kwekers van de bloemen en planten en verdere producten. De 
boeren, koeien moeten immers 2x per dag gemolken worden. De 
groothandel van producten om de supermarkten te bevoorraden enz.  
De eerste weken was het erg rustig op de wegen. Maar nu? Het 
verkeer is als vanouds. Het lijkt of iedereen weer aan het werk is. 
Maar schijn bedriegt, er is nog steeds bezorgdheid om de mogelijke 
besmettingen. Dus laten we de maatregelen goed in acht nemen. 
 
Maar wat gaan we doen deze zomer? We mogen weer op stap.  
Wel gewaarschuwd door onze premier Mark Rutte. Hij sprak ons toe 
en zei:  
U gaat op eigen risico. Gaat U naar het buitenland, als de toestand 
daar verandert, we halen U niet terug. 
We kunnen hier in Nederland blijven. De een vermaakt zich in en 
rondom zijn huis, de ander wil er even uit. Het kan weer allemaal. 
Maar is het verstandig? 
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Het mooie weer de laatste weken gaf al een vakantiegevoel. 
Is U iets opgevallen? De vogels zongen het hoogste lied. Door de 
afname van het verkeer hoorde je ze beter. 
Of zouden ze gedacht hebben; nu zijn wij de baas.  
 
In de tuin huizen vele soorten, het 
boomklevertje, klein jantje( winterkoninkje), 
heggemussen, staartmezen (gezien in het 
voorjaar)  het roodborstje. De merels en 
koolmezen zijn druk met wormen en 
insecten zoeken voor hun jonge grut. 
Bovenop de pergola in de dicht begroeide 
wisteria hebben twee tortelduifjes een 
nestje gebouwd. En de bijen zijn weer terug 
in de prachtig bloeiende salvia’s. 
(zou het weer beter gaan met de bijen?) 
De kleine bonte specht liet zich uitgebreid bekijken. 
En heel bijzonder, vorige week een ijsvogeltje bij de vijver. 
Het liet zich in een vorig jaar ook al zien, bij de sloot.  
Snel een foto maken! Jammer, te laat. 
 
De vergaderingen zijn weer begonnen. Wel op 1,5 meter afstand. We 
moeten ons voorbereiden, en brainstormen over de komende tijd, 
die nog ongewis is. 
Per mail beantwoorden we vragen en geven tips en adviezen aan de 
Gemeente Lansingerland. 
 
U kunt een kunstcursus volgen in de Bieb van Bleiswijk, vanaf 15 juni  
(6 bijeenkomsten van 19.00-21.00 uur) onder leiding van Yvonne 
Peschier.  
Aanmelden kan via e-mailadres:n.fase@bibliotheekoostland.nl 
Kunst kan troost en steun bieden, juist in deze moeilijke tijd waarin er 
veel onzekerheid en onrust is. 
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Zo kunnen we de zomer wel doorkomen. In het zonnetje met een 
boek en een advocaatje met slagroom en met de voeten in een 
teiltje, wegens nu al grote droogte een dringend advies om een 
zwembad niet te gebruiken.   
En dan hopen we, dat er weer een tijd komt, dat we elkaar kunnen 
ontmoeten.  
Een fijne zomer toegewenst! 
 
 
 
 

 
 
TIPS VAN HET VOEDINGSCENTRUM 
Het zijn de zomermaanden in  juli en augustus. 
De laatste jaren hebben we te maken met warme en droge zomers.  
De overheid heeft gevraagd om zuinig met leidingwater om te gaan.  
Zoals de tuin niet besproeien en zwembadjes beperkt gebruiken. 
Maar dat verbod geldt niet voor ons. Wij moeten genoeg drinken. 
Het is heel belangrijk meer water te drinken om uitdroging te 
voorkomen. Maar wat is voldoende  en waar moet je verder op 
letten? 
Wanneer je minder plast dan gebruikelijk of je urine donker van kleur 
is, heb je te weinig gedronken. De kans bestaat dat je uitdroogt. Bij 
uitdroging zweet je minder dan anders. 
Je kunt daardoor een licht gevoel in het hoofd krijgen en zelfs 
flauwvallen. 
 
ELK UUR EEN GLAASJE WATER 
Een volwassene heeft per dag ongeveer 1,5 tot 2liter vocht  
uit dranken nodig. Met warm weer is het goed om 
tenminste 2 liter water te drinken.  
Niet iedereen krijgt als vanzelf dorst als je minder dan de 
aanbevolen hoeveelheid drinkt. 
Neem daarom ieder uur een glaasje water, ook als je nog 
geen dorst hebt. 
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ZORG DAT JE WATER BIJ JE HEBT 
Water is de beste keus:  goedkoop, het bevat 0 calorieën en het komt 
gewoon uit de kraan. 
Vul thuis een flesje water en neemt het mee als je op pad gaat. Zo 
heb je altijd water bij je onderweg, ook als je in een file komt te staan 
of de bus en trein zijn vertraagd. 
 
SUIKERVRIJE FRISDRANKEN EN ALCOHOL 
Het is niet slim om je dorst te lessen met suikervrije dranken, zoals 
cola, sinas, of sap. Daar zitten veel calorieën in. 
Kies liever voor water, thee en koffie. 
Koffie drijft geen vocht af, maar alcohol wel. Drink je op een warme 
dag een drankje met alcohol, dan kun je het beste naast ieder glas 
alcohol een glas water drinken. 
Je kunt het  je water een natuurlijk smaakje geven door er 
bijvoorbeeld stukjes fruit aan te voegen. 
 
EXTRA ZOUT ONNODIG  
Het is niet nodig om bij warm weer extra zout te eten. Wie erg veel 
en lang zweet, verliest meer zout. Maar als je verder gewoon eet, 
wordt dat verlies vanzelf weer aangevuld. 
 
EXTRA LETTEN OP 70-PLUSSERS 
Bij ouderen werken de nieren minder goed. Zij moeten daarom 
dagelijks ongeveer 1,7 liter per dag drinken en bij warm weer meer 
dan 2 liter. 
Let extra op ouderen die minder zelfredzaam zijn. Ook ouderen die 
kampen met urine-incontinentieproblemen, obstipatie of andere 
ziekten, zijn kwetsbaar. 
 
KRAANWATER 
Het Nederlandse kraanwater behoort tot 
de beste ter wereld. Je kunt jezelf dus een 
hoop geld besparen door kraanwater te 
drinken. Voor 1 euro kun je hele jaar 
water drinken, als je uitgaat van 1,5 liter 
per persoon per dag. 
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Met flessenwater ben je 150 tot 500 keer duurder uit. Daarnaast 
blijkt kraanwater honderden malen beter voor het milieu dan 
flessenwater en alle andere dranken uit de fles. 

 
 
 

DE WAARDE VAN EEN GLIMLACH 
 

Een  glimlach weggeven, 
dat maakt het hart gelukkig. 
Het maakt diegene die hem 

ontvangt rijker, zonder dat diegene 
die hem weggeeft armer wordt. 

Het duurt maar heel even maar de 
herinnering eraan duurt des te langer 
Niemand is zo rijk dat hij zonder kan, 

en niemand is zo arm dat hij er geen weg kan geven 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een glimlach geeft vreugde in de familie, 
bij vrienden en kennissen, 

ondersteuning bij het werk en 
het is een zichtbare blijk van vriendschap. 

Een glimlach schenkt verlichting aan degene die moe is, 
Hij geeft moed bij beproevingen en 

zij die verdriet hebben worden er door getroost. 
En mocht je iemand treffen die je er geen schenkt, 

Wees dan vrijgevig en schenk hem de jouwe. 
Want niemand heeft zoveel behoefte aan en 

glimlach als diegene die ze niet weet weg te geven. 
 



 
Oproep  !!! 

 
De Katholieke Bond van Ouderen afdeling Berkel en Rodenrijs 

 
Een vereniging met 750 leden die de belangen van senioren (ouderen) behartigt 
in de ruimste zin van het woord om er op toe te zien en naar te werken dat 
senioren een waardige plaats in de maatschappij hebben en behouden op 
sociaal, maatschappelijk en recreatief gebied. 
De vereniging werkt vanuit een katholieke identiteit, waar ook plaats is voor 
leden met een andere identiteit en respect voor elkaar. 
De vereniging is op zoek naar enthousiaste kandidaten, met affiniteit voor de 
doelgroep, die hieraan een bijdrage willen leveren. 
 

is op zoek naar: 
 
Een penningmeester V/M 
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 hebben om  
u in te werken. 
Voor inlichtingen kunt u zich melden bij de voorzitter of penningmeester. 
 
Een 2e secretaris V/M 
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. 
 
Een 2e penningmeester V/M 
Zij of hij vervangt de penningmeester bij afwezigheid.  
De 2e penningmeester is o.a. belast met de inning en verwerking van de 
contributie. Er wordt wat financiële kennis en administratieve vaardigheid 
gevraagd. Tevens vragen wij kennis van Word en Excel. 
 
Van bestuursleden mogen wij ook verwachten dat zij meedenken en werken bij 
de totstandkoming van beleid en doen van bestuurlijke besluitvorming. 
Voor nadere informatie of aanmelden kunt u zich wenden tot Jeanne Bloom, 
Ton van der Burg of Henk de Haas. Zie bladzijde 2 voor contactgegevens. 
Wij verwijzen u ook naar onze website  www.kboberkelenrodenrijs.nl  
 
Het bestuur 


