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Woordje van de Voorzitter 
“Denk aan alle schoonheid die er nog is en wees gelukkig!”    
(Anne Frank) Deze wens kwam ik tegen in het boekje VOOR JOU; de mooiste citaten ter 
inspiratie. 
Nadat ik dat had op geschreven, speelde ik met de gedachte: “Dit is de boodschap die ik wil 
meegeven in deze nieuwsbrief voor september. Hiermee heb ik mijn taak volbracht.” 
Troost u, dat doe ik dus niet. 
De tekst spreekt mij natuurlijk wel aan omdat ik ermee wil aangeven dat er nog altijd van 
schoonheid te genieten is en men daarvan ook gelukkig kan worden. 
Dat moet Anne Frank ook gedacht hebben in de tijd waarin zij leefde en het later heel slecht 
maar haar afliep. 
Dit wil ik u meegeven in deze tijd. 
 
Ik bewonder ook die mensen die een gave hebben om iedere dag een column te schrijven in 
een krant, welke het dan moge zijn. Oké, om u niet in het ongewisse te laten: ik lees de 
Volkskrant.  
Waar halen die mensen de inspiratie vandaan om het toch maar te 
doen.  
En ik dan, die het 10 keer per jaar voor u doet. 
Het is 10 augustus 2020, de zon staat al hoog aan de hemel en de 
temperatuur loopt al op naar de 30°. We zijn nu aan een echte 
hittegolf bezig. Hoe het zal zijn wanneer u dit leest, weet ik natuurlijk 
niet en om al zo ver in de toekomst kijken lukt mij echt niet. 
 
Laatst vroeg een vriend (een helaas veel te vroeg overleden kennis zij 
altijd tegen mij: “Ik heb geen vrienden maar kennissen”): “Als je mag 
kiezen, kies je dan voor: Voeg dagen toe aan leven of voeg leven toe 
aan dagen?” Nadat ik de vraag eerst in mij had opgenomen hoefde ik 
er niet lang over na te denken. Ik koos voor het laatste. 
Waarom? Ik wil hiermee aangeven dat ik veel geef om de zin en de waarde van het leven 
zolang je daarvan kan genieten.  
Met een diep respect voor de medische wetenschap zijn er toch grenzen om meer dagen te 
geven. 
 
Toon Hermans schreef een gedichtje ‘Lak’ wat ik u graag mee wil geven; 
 

Nacht of avond, middag, morgen 
Maak je om de tijd geen zorgen 

Kraaienpoten, grijze haren 
Laat je drijven op de jaren 
En heb lak aan de kalender 

Als je maar zeggen kunt: ik bén d’r 
 
Nu we in een periode leven dat we elkaar nog niet kunnen ontmoeten in gezelschappen of 
wanneer dat wel het geval is toch voldoende afstand moeten houden, wil ik u toch moed 
inspreken. 
Eens zal alles weer normaal worden en dan kunnen we elkaar weer een hand of een 
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schouderklopje geven, en zoals ik het ook in de vorige nieuwsbrief schreef, een knuffel is 
toch wel een groot gemis en creëert tevens een afstand tussen mensen. 
 
Ik wens u heel veel sterkte toe en u graag verwijs naar de rubriek ‘Van de bestuurstafel’. 
 
Ton van der Burg 
 
Van de bestuurstafel 
Op 6 augustus j.l. zijn wij als bestuur weer bij elkaar geweest. 
Activiteiten 
Toen wij in de vorige vergadering van 25 juni deze datum planden, liepen we toch stilletjes 
met de gedachte rond dat het Covid-19 virus toch nu wel op zijn retour zou zijn en we weer 
eens wat activiteiten zouden kunnen organiseren. Helaas, het virus is weer teruggekomen, 
wel in een mindere mate maar toch zorgelijk. 
Het afstand nemen van elkaar is toch wel moeilijk, vooral voor de jeugd. Hiermee wil ik niet 
badinerend het vingertje wijzen naar die groep maar het is jammer genoeg wel een feit. 
Let op bij ontmoetingen met deze leeftijdsgroep want wij behoren nog altijd tot de meest 
kwetsbare groep. 
Als gevolg van de toename hebben wij met grote tegenzin moeten besluiten alle activiteiten 
op te schorten tot 1 november 2020. Maar we geven daarbij geen enkele garantie dat we na 
1 november weer kunnen gaan beginnen. 

Het houden van de nodige van afstand en de hygiëne bij het 
klaverjassen en de bingo blijft een grote barrière.  Als na 1 november 
2020 de afstandsregel nog geldt kunnen wij de bingo en klaverjassen 
niet meer in het tuinpaviljoen van Huize St Petrus organiseren. We 
zullen dan gebruik moeten gaan maken van het parochiehuis Willem 
Huygenzs. Dit zijn we ook met het kerkbestuur overeengekomen.  
Het financiële plaatje wordt daarmee wel anders. 
Voor wat betreft het schilderen/tekenen en creativiteit kunnen we 
dan wel gebruik gaan maken van het Tuinpaviljoen van Huize St. 

Petrus. Hierbij zijn de mogelijkheden wat ruimer en wellicht dat we daar eerder dan 1 
november mee kunnen starten. Dit alles natuurlijk in overleg met Truus Toussaint en Nel de 
Veld. 
De spelletjesmiddag vraagt weer om een andere aanpak zodat we ons in de komende maand 
gaan beraden hoe wij deze middag zullen gaan invullen. 
In de bestuursvergadering van september hopen wij duidelijkheid te krijgen over of wij de 
Algemene Ledenvergadering van 11 november en de Kerstviering nog wel door kunnen laten 
gaan. 
Heel vervelend allemaal maar het is niet anders. 
Vacatures 
Op onze advertentie in de vorige nieuwsbrief hebben wij een positieve reactie ontvangen. 
Jan Geert Groen heeft zich beschikbaar gesteld voor de functie van 
penningmeester en zal Henk de Haas gaan opvolgen. Hiervoor moeten de leden 
nog wel toestemming geven in de ledenvergadering. Het bestuur is erg blij met 
de komst van Jan Geert en voor Henk is het ook geruststellend dat hij de zaken 
goed kan achter laten. Henk en Jan Geert zijn al begonnen met het verkennen 
van de financiële zaken om zo de overgang geruisloos te laten verlopen. 
Jan Geert zal zichzelf nog aan u voorstellen in een van de eerstvolgende 
nieuwsbrieven. 
 



4 
 

Vrijwilligers 
Als gevolg van ziekte is het voor Dolf van de Hoeven niet meer mogelijk de nieuwbrieven en 
KBO-PCOB-magazines in Bergschenhoek te bezorgen. Deze taak is overgenomen door Wil 
Holleman. Wil heeft daarbij aangegeven dat zij de taak van coördinator niet meer kan 
uitvoeren. Dat hebben wij uiteraard gerespecteerd. Ik heb deze taak tijdelijk waargenomen. 
Gelukkig heeft Ria van Niekerk te kennen gegeven deze taak op zich te nemen. Natuurlijk zijn 
wij hier erg blij mee. Ik heb nu alles weer overgedragen aan Ria.  
In deze nieuwsbrief stelt Ria zich aan u voor. Hebt u vragen over de bezorging, neem dan 
contact op met Ria. Het is voor haar nog allemaal nieuw en wanneer zij nog geen antwoord 
weet, dan zal dit worden nagevraagd. U wordt dan natuurlijk hierover teruggebeld. 
Onderzoek 
Misschien hebt u er wel iets over de veranderingen gehoord die in voorbereiding zijn binnen 
de Unie (landelijke) KBO. Ik ga u niet vermoeien met de hele geschiedenis, maar het zal wel 
gevolgen hebben hoe wij als KBO afdeling Berkel verder willen gaan. 
Zeker nu in deze tijd waarin de contacten minimaal zijn, willen wij u het 
een en ander vragen. Hoe kijkt u tegen de KBO afdeling Berkel en 
Rodenrijs aan en of de vereniging beantwoordt aan uw behoeften. 
Die vragenlijst willen wij gelijktijdig met de nieuwbrief van oktober bij u 
bezorgen met daarbij het verzoek deze in te vullen en te deponeren in 
de brievenbus van een van de bestuursleden.  
In de begeleidende brief zullen wij meer informatie geven over dit 
onderzoek. Tevens zullen wij in deze brief de adressen van de 
bestuursleden vermelden. 
U helpt ons en uiteraard uzelf bij het maken van beleid en plannen voor de toekomst. 
 
Ton van der Burg 
  
 
Nieuw lid: De 
heer M.F.M. Pieterse, Pollux 75  2651 
HD Berkel en Rodenrijs 
 
 
Mag ik mij even voorstellen. 
Ik ben Ria van Niekerk de nieuwe coördinator van het KBO PCOB magazine. Ik ben 
getrouwd met Johan van Niekerk. 
U kunt nu met al u vragen bij mij terecht wat betreft de bezorging van het magazine en/of 
de nieuwsbrief. 
U kunt mij bereiken op telefoonnummer 010-5115224. 
U kunt ook een e-mail sturen naar: johanenria72@hotmail.com 
Ik hoop op een prettige samenwerking met u. 
  
Groetjes, Ria van Niekerk 
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Nieuwe donorwet 
 
Sinds 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet.  
Wat houdt dit in? 
 

• Iedere Nederlander van 18 jaar en ouder die nog 
geen keuze heeft gemaakt voor orgaandonatie en 
weefseldonatie, wordt verzocht dat te doen. 

• Nederlanders die nog geen keuze gemaakt hebben, ontvangen tussen 1 september 
2020 en 31 maart 2021 een brief om dat alsnog te doen. 

• Wordt er binnen zes weken geen keuze gemaakt? Dan wordt deze persoon in het 
donorregister geregistreerd met ‘geen bezwaar tegen orgaandonatie en 
weefseldonatie’. 

 
In dat laatste geval kunnen na overlijden organen en weefsels naar een patiënt gaan. Een 
arts bespreekt altijd de donatie met de nabestaanden. Als uw familie heel zeker weet en aan 
de arts kan uitleggen dat u echt geen donor wilde zijn, dan gebeurt dat ook niet. 
 
Ouderen denken vaak dat hun organen vanwege de leeftijd na hun dood niet meer bruikbaar 
zijn om het leveren van anderen te redden. In werkelijkheid geldt het tegendeel: de laatste 
jaren was bijna de helft van de daadwerkelijke donoren 56 jaar of ouder. 
Vooral de nieren en lever van ouderen zijn vaak nog bruikbaar. En zowel huid als 
hoornvliezen zijn zelfs tot hoge leeftijd bruikbaar. 
 
Wij raden u aan dit onderwerp te bespreken met uw familie, zodat zij op de hoogte zijn van 
uw eventuele keuze over orgaandonatie. 
Heeft u nog vragen dan kunt u natuurlijk altijd bellen met de Donorinformatielijn: 0900-821 
21 66.  
Deze is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 19.00 uur. 
Heeft u internet dan kunt u ook een e-mail sturen naar: 
info@donorregister.nl of vragen@transplantatiestichting.nl 
Kijk ook eens op de site:  
www.donorregister.nl/veranderingen-in-2020 
Hier vindt u alle informatie en staat ook een filmpje over hoe orgaandonatie werkt. 

 

Oplichting, afpersing of phishing via e-mail en telefoon 

Met dit artikel willen wij alle leden, met name de ouderen onder ons, waarschuwen voor 

criminelen die u op een slinkse wijze proberen geld afhandig te maken. 

Phishing is een vorm van digitale oplichting. Het gebeurt via e-mail en telefoon (WhatsApp 

en sms). 

Door de corona-uitbraak zijn ouderen kwetsbaarder omdat ze vaak 

alleen thuis zitten. Ouderen zijn in deze tijd meer online actief. En 

daar maken internetcriminelen misbruik van. 

Zij geven zich uit voor medewerkers van o.a. de Belastingdienst of de 

Rabobank. 

In de mail van de ‘Belastingdienst’ wordt vermeld dat u nog een openstaande 

belastingschuld heeft en dat die per omgaande betaald moet worden. U kunt dat doen door 
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in de link in de betreffende mail te klikken. Als u dit niet doet zal er binnenkort een 

incassobureau contact met u opnemen. De taal in de mails is erg dreigend omdat men 

probeert hiermee mensen bang te maken. 

Men schrijft bijv. dat er iets erg gebeurd als u niet snel reageert. Zo zorgen ze ervoor dat u 

niet lang nadenkt over wat u doet. En dat u uit angst op hun wensen ingaat. 

Blijf rustig en klik nooit op de link want dan verdwijnt uw geld regelrecht in de zakken van 

de criminelen. 

Dit soort nepmails worden ook verstuurd uit naam van o.a. de Rabobank. Hierin wordt 

vermeld dat uw betaalpas niet meer geldig is en dat deze vervangen dient te worden. Ook 

hier moet u op een link in de betreffende mail klikken. De mails die u ontvangt zie er uit alsof 

ze echt vanuit deze instanties zijn gestuurd. Het gevaar zit hem in het feit dat u gevraagd 

wordt om op een link in de mail te klikken. 

Doe dat echter nooit.  

Als u nl. op deze link klikt komt u terecht op een valse (bank) website. Deze lijkt op de echte 

website. Hier wordt u gevraagd om uw inlognaam en wachtwoord. En op deze manier krijgt 

de crimineel de beschikking over uw bankgegevens. Als dit lukt zullen ze je bank-rekening 

plunderen of je computer blokkeren en om losgeld vragen. 

We kunnen het niet vaak genoeg vermelden:  

Klik dus nooit op een link in de mail.   

En open ook geen bijlagen in de mail. 

Grote instanties of bedrijven zullen nooit per mail om je persoonlijke gegevens vragen. 

Trap er dus niet in en reageer nooit op dit soort mails. 

Verwijder de mail onmiddellijk. Ook uit de map ‘Verwijderde items’. 

Bel bij twijfel gerust uw bank onder het bij uw bekende telefoonnummer. Dus niet het 

telefoonnummer dat in de betreffende mail staat vermeld. 

 

Oplichting via de telefoon 

Ook slaan criminelen steeds vaker toe via de (mobiele) telefoon. 

Door slimme trucjes kunnen criminelen hun telefoonnummer of de afzender van een bericht 

er anders uit laten zien. Zo lijkt het voor de ontvanger alsof men een WhatApp-bericht of 

telefoongesprek van bijv. de Rabobank of een familielid krijgt. Die laatste geeft dat aan dat 

hij of zij dringend hulp nodig heeft en dat er met spoed een rekening betaald moet worden. 

 

Je krijgt dan een betaalverzoek via een link of via een Tikkie. 

Ook hier geldt: klik nooit op de betreffende link. 

Bij twijfel: neem telefonisch contact op met degene die u een WhatsApp-bericht gestuurd 

heeft. En nogmaals: onder het bij u bekende telefoonnummer. Dus niet het telefoonnummer 

dat in het WhatsApp-bericht staat. 

Een gewaarschuwd mens telt nog altijd voor twee. 

Phishing is een groot probleem dat het afgelopen jaar in Europa 

tientallen miljoenen mensen trof. 

Zorg ervoor dat u er niet één van wordt. 
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Nieuwsbrief Steunpunt Mantelzorg Lansingerland  
20 juli 2020 
De maatregelen om te voorkomen dat een nieuwe uitbraak zal plaatsvinden  blijven een 
belangrijke rol spelen in de opstart van onze  diensten en activiteiten. Wat blijft is dat U 
altijd contact met ons kunt opnemen wanneer U hulp of ondersteuning nodig heeft. 
Denk niet ‘bij mij valt het wel mee’, ‘ een ander heeft het zwaarder dan ik’, of ‘ik red het nog 
wel even’. 
Durf te vragen!  Samen met U kijken we hoe U het beste geholpen kunt zijn. 
 
Heropening van de locaties van Welzijn Lansingerland     
Vanaf 3 augustus zullen alle locaties van Welzijn Lansingerland weer worden heropend. 
Wij zijn momenteel hard bezig om de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, binnen de 
richtlijnen van het RIVM.  
De recente versoepelingen hebben het mogelijk gemaakt om geleidelijk aan te herstarten 
met de dagbestedingen in Berkel en in Bleiswijk. De locatie Wel-Kom!  aan de 
ds.Koetsveldstraat wordt momenteel echter niet gebruikt. 
In plaats daarvan maken wij voor nog onbepaalde tijd dankbaar gebruik van de huiskamer 
van de Hergerborch. 
De dagbesteding is nu met name toegankelijk voor mensen bij wie dit nodig wordt geacht. Er 
wordt daarbij gekeken naar de behoefte van zowel U als uw naaste. Er geldt een maximum 
van 3 tot 6 personen per dagdeel, omdat alleen op deze manier de afstand van anderhalve 
meter kan worden gewaarborgd. Verder zijn de dagdelen verkort. 
Mochten U of uw naaste hieraan behoefte  hebben of eerst wat meer informatie willen, 
neemt U dan contact op via het algemene telefoonnummer van Welzijn, tel. 010-5225545. 
Aanmelden kan altijd. Zodra de maatregelen rondom de dagbesteding versoepelen stellen 
we U daarvan op de hoogte. 
 
Alzheimercafé 
Sinds de coronamaatregelen van kracht zijn heeft het Alzheimercafé digitaal 
plaatsgevonden. Na de zomervakantie zullen we weer proberen om de bijeenkomsten in 
Ontmoet!  te organiseren. Wij blijven hierin echter afhankelijk van de richtlijnen vanuit het 
RIVM  en zullen U ervan op  de hoogte stellen als er wijzigingen plaatsvinden. 
 
Dementiemonitor 
De Dementieketen Lansingerland en het  Steunpunt Mantelzorg onderschrijven het belang 
van de Dementiemonitor. Wij willen daarom alle mantelzorgers die zorgen voor hun naaste 
met dementie vragen om de vragenlijst in te vullen. Dit kan digitaal via de website 
dementiemonitor.nl   
Vult U uw antwoorden liever op papier in, dan kunt U een papieren vragenlijst opvragen bij 
het Steunpunt Mantelzorg. Dit kan tijdens de openingstijden van de Bibliotheek bij de Front 
Office van Welzijn Lansingerland. 
 
Het steunpunt Mantelzorg en de overige medewerkers van Welzijn Lansingerland zijn op 
werkdagen bereikbaar tussen 9.00  en 17.00 uur. Mocht U vragen hebben, dan kunt U 
telefonisch contact opnemen via 010-5225545 of een email sturen naar  
mantelzorg@sws.nl 
 
Bianca van Eeden 
Fréderike Breugem 
Ellen Eleonora 
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Steunpunt Mantelzorg Welzijn Lansingerland 
 

 

 

 

VANDAAG 

Ik wil vandaag eens lekker denken 

lekker denken positief 

niks te morren 

niks te knorren 

alle mensen heb ik lief 

geen seconde wil ik balen 

‘t wordt ‘n vlekkeloze dag 

duizend maal wil ik herhalen: 

heerlijk dat ik leven mag 

Toon Hermans 

 

 

 


