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Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:          Ton van der Burg tel. 8409944 
Secretaris:          Jeanne Bloom     tel. 5115553 
Penningmeester:         Henk de Haas     tel. 2232442 
Vertegenwoordiging COL/DWO: Paula Hijdra     tel. 5115596 
Activiteiten:              Henny Rijntjes     tel. 5115088 
 
Secretariaat: Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs 
 
Ledenadministratie:  
Gerdy van den Bulk-van der Lubbe 
Tel. 010-5116271 of 06-40516166 
E-mail: leden.kbobr@gmail.com 
 
Redactie lay-out nieuwsbrief:  Marianne Welles 
 
Copy voor de Nieuwsbrief van november 2020 
inleveren vóór 9 oktober 2020 
E-mail: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
Postadres: Oostmeerlaan 82, 2652AD Berkel en Rodenrijs 
 
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     010-5226210 
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Woordje van de Voorzitter 

De “R” is weer in de maand en dat betekent dat we weer aan het 
begin van de herfst staan.  
Na een warme zomer zullen velen van ons verlangend hebben 
uitgezien naar wat minder hoge temperaturen. Met die R,  die ons 
buiten mooie kleuren in de natuur brengt, moeten we ook oppassen 
om de griep te krijgen. Zeker nu in de coronatijd moeten voorkomen 
om tegen het Covid-19 virus te lopen. Dus wees voorzichtig en ga de 
griepprik halen. 
In mijn jonge jeugd kregen wij (mijn broers, zussen en ik), zolang de R 
nog in de maand is, een schep levertraan gevolgd door een schep 
suiker. 
 
Veiligheid 
Gezien het belang en de ernst van het onderwerp, kom ik nog even 
terug op dit punt. 
In de maand september 2020 is er een overheidscampagne gevoerd 
door Senioren en Veiligheid waarin door middel van filmpjes Kees 
Hulst, acteur uit de serie “Het geheime dagboek van Jan Groen” 
senioren wijst op dagelijkse dingen die ons kunnen overkomen. 
Via de website (maakhetzeniettemakkelijk.nl) en de social media 
kanalen van het ministerie van Justitie en Veiligheid en betrokken 
partijen, waaronder Omroep MAX, werden wekelijks nieuwe 
voorlichtingsfilmpjes over het thema geplaatst. Vele partijen sloten 
zich bij de campagne aan door het campagnemateriaal te verspreiden 
via hun kanalen: ouderenbonden, politie, het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de Fraudehelpdesk, 
Slachtofferhulp Nederland, banken, de telecomsector en vele 
gemeenten. 
Ik raad u aan toch eens op die website te kijken voor zover u dat nog 
niet hebt gedaan. 
 
Vragenformulier 
Bij deze nieuwsbrief hebben wij een vragenformulier bijgevoegd met 
het verzoek deze in te vullen en vóór 15 oktober terug te sturen naar 
een adres van een bestuurslid. (voor adressen zie bladzijde 2) 
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Waarom doen wij dit? Wij willen graag weten of wij het nog wel goed 
doen en onze activiteiten aansluiten bij uw wensen, waarom u lid 
bent. We zitten in een tijd van veranderingen. Op nationaal niveau 
gaan de KBO en de PCOB intensief met elkaar samenwerken om met 
één geluid bij de overheid en andere partijen aan te kloppen.  
Als vereniging KBO afdeling Berkel en Rodenrijs maken wij gebruik 
van de landelijke en provinciale KBO-diensten. Ik verwijs u graag naar 
het overzicht elders in deze nieuwsbrief. 
De uitkomst van  het vragenformulier helpt ons bij het uitstippelen 
van onze plannen en het voeren van het beleid voor de toekomst.  
Het onderzoek dient wel representatief te zijn. Het aantal 
formulieren dat wordt bezorgd is 549 en daarvan moeten er 
minimaal 380 terugkomen. 
Wij vragen u daarom dringend om het formulier ingevuld aan ons 
terug te sturen. Denk niet: een ander doet het wel. Mocht u nog 
vragen hebben, dan horen wij dat graag ! 
 
Bezorging magazine en nieuwsbrief 
Maandelijks bent u gewend dat het KBO-PCOB magazine en de 
nieuwsbrief bij u bezorgd worden. We hebben Berkel en Rodenrijs 
verdeeld in 26 wijken. In die wijken worden de bladen bezorgd door 
de leden die zich daarvoor hebben opgegeven om dit te doen. Wij 
zijn hier als bestuur heel blij mee, want dit is een aanzienlijke 
kostenbesparing. Er zijn er nog reserve bezorg(st)ers nodig. Zij 
kunnen invallen wanneer iemand, om wat voor reden dan ook, 
verhinderd is. Ook stopt er wel eens iemand en moeten we die plaats 
weer invullen. U begrijpt natuurlijk al onze vraag: Wilt u ons in die 
gevallen helpen? Meld u dan aan voor dat werk?  
Het is geen vervelend werk en je hebt een loopje met een goed doel. 
U maakt er andere mensen blij mee.  Daarom:  Meld u aan bij onze 
coördinator Ria van Niekerk telefoon 010-5115224. 
 
Algemene Ledenvergadering 
Dit jaar hebben als gevolg van het coronavirus nog geen Algemene 
Ledenvergadering gehad. Wij willen dat alsnog doen en wel op 
woensdag 11 november 2020 om 14.00 uur in het Parochiehuis 
Willem Huygensz.  
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We moeten daarbij wel de richtlijnen van het RIVM in acht nemen. 
Door de 1,5 meter afstand regel kunnen niet meer dan 50 leden deze 
vergadering bijwonen.  
In deze nieuwsbrief treft u de agenda aan en bij de bezorging van het 
magazine in de laatste week van oktober voegen wij de stukken bij. 
Nog een tip:    
Kijk eens op onze website. Wij zijn de site aan het updaten. Hierbij 
zijn nieuwe ideeën altijd welkom. 
 
Denk aan wat je nu kunt 
en niet aan wat je vroeger allemaal kon !!!!!! 
 
Ton van der Burg 
 
Van de bestuurstafel 
Van de bestuurstafel valt er dit keer weinig te melden omdat de kopij 
voor deze nieuwsbrief al vóór 4 september bij de redactie binnen 
moest zijn. Onze vergadering hebben we op 10 september gehouden. 
Hierin hebben wij de begroting 2021 opgesteld. Deze zal op de 
Algemene Ledenvergadering worden gepresenteerd. 
 
Wij overwegen om toch een start te gaan maken met onze 
activiteiten. Wij denken er aan om de spelletjes/soosmiddag op  
24 oktober te beginnen. Met de bingo hopen we te gaan starten op 
20 november, maar dan wel in het parochiehuis. Met de beheerder 
van het  parochiehuis en Nel de Veld  moeten wij nog bespreken 
hoeveel personen er maximaal toegelaten kunnen worden. In de 
nieuwsbrief die eind oktober verschijnt komen wij daarop terug.  
Voor de crea en het schilderen moeten de data nog worden 
vastgesteld. Dit in overleg met Nel de Veld en Truus Toussaint. 
Het klaverjassen laat nog op zich wachten omdat we tegen het 
probleem oplopen van het desinfecteren van de speelkaarten. Een 
directe oplossing hebben we nog niet voorhandig. 
Het blijft een stille bedoeling, maar er zal eens een einde aan komen. 
Houd rekening met elkaar. 
 
Het bestuur 
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KBO afdeling BERKEL EN RODENRIJS   
   
Algemene Ledenvergadering 
Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor het bijwonen van deze 
vergadering op woensdag 11 november 2020 in het parochiehuis 
Willem Huygensz. Aanvang: 14.00 uur. 
Als gevolg van het coronavirus moeten wij ons houden aan de 
richtlijnen van het RIVM.  
Wij kunnen maximaal 50 personen toelaten. 
Daarom dient u zich van tevoren aan te melden bij de voorzitter of 
secretaris. Dit kan tot uiterlijk 10 november 2020.   
 
Agenda 
1. Opening met een overweging 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen/ingekomen stukken 

- gedenken van de overleden leden in het afgelopen jaar 
4. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 4 april 2019 
5. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 29 november 

2019 
6. Jaarverslag 2019 van de secretaris 
7. Financieel jaarverslag over het jaar 2019  

a. Toelichting door de penningmeester en daarop de 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 

b. Verslag van de kascontrolecommissie. 
c. Vaststelling van de bestemming van het resultaat. 

8. Benoeming Kascontrolecommissie 
9. Begroting 2021 
10. Bestuursverkiezing. 

Aftredend is Ton van der Burg. Hij stelt zich weer herkiesbaar   
voor een volgende periode van drie jaar. Tegenkandidaten kunnen 
zich tot 10 dagen voor aanvang van de vergadering melden bij de 
secretaris.   
Een voordracht van een persoon dient vergezeld te gaan van 10 
handtekeningen van leden die de voordracht ondersteunen. 



7 
 

Henk de Haas is in 2021 aftredend maar stelt zich niet meer 
beschikbaar.  
Als kandidaat voor de invulling van de vacature dragen wij voor 
Jan Geert Groen die zich eerst zal voorstellen alvorens er wordt 
overgegaan tot de verkiezing. Voor deze functie geldt ook het 
hiervoor vermelde procedure omtrent kandidaatstelling of 
voordracht. 

11. Rondvraag 
12. Sluiting (streeftijd is rond 15.30 uur) 

 
Het Bestuur 
 
De stukken voor deze vergadering worden eind oktober gelijktijdig 
met het KBO-PCOB magazine van november bezorgd. 
Vindt u het niet verwantwoord om te komen, dan kunt u uw vragen 
of opmerkingen doorgeven aan de bestuursleden. 
 

Nieuw lid: 
Mw. J.M.F. Beurden- Rietberger, 
Raadhuislaan 43, 2651 DA Berkel en Rodenrijs 
 
 
WEEK VAN DE EENZAAMHEID 
‘Samen zijn. Is samen lachen, samen huilen. Leven door dichtbij elkaar 
te zijn. Samen zijn, is sterker dan de sterkste storm. Gekleurder dan 
het grauwe om ons heen. Want samen zijn, ja samen zijn. Dat wil 
toch iedereen? (Willeke Alberti) 
 
De Week tegen Eenzaamheid vindt dit jaar voor de elfde keer plaats 
en is van 1 oktober t/m 8 oktober 2020. Tijdens deze week wordt 
Nederland opgeroepen om de deur uit te gaan. Door iets te 
ondernemen buitenshuis kunnen eenzame mensen het gevoel van 
eenzaamheid zelf doorbreken. Of, wanneer u iemand kent die 
mogelijk eenzaam is, nodig die persoon uit om gezamenlijk iets te 
ondernemen. Help de ander de drempel over te stappen. 
U kunt meer lezen in de media en op de website 
www.eentegeneenzaamheid.nl 
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Ook de gemeente Lansingerland organiseert in deze week diverse 
activiteiten. Bij het ter perse gaan van deze nieuwsbrief was hierover 
nog niets bij ons bekend. Lees hierover meer in de Heraut. 
Laten wij hopen dat deze week ons nog meer op het feit van 
eenzaamheid mag drukken en ervoor zorgt dat we aandacht blijven 
houden voor de eenzame medemens. 
 
Want we moeten niet vergeten dat eenzaamheid zich niet beperkt 
tot deze week. Het hele jaar door kan men zich eenzaam voelen. 
Zeker in deze coronatijd. Al vanaf maart ligt het sociale leven plat en 
ook de meeste activiteiten gingen niet door. 
Soms is het gevoel van eenzaamheid tijdelijk en gaat dat weer over. 
Het kan ook wat langer duren en als je dan een goede vriendin of 
vriend hebt die je naar je luistert: dat kan hij of zij de eenzaamheid 
wat draaglijker maken. 
Of de buren, die even een praatje met je maken. 
Je gaat een blokje om en komt dan een bekende tegen 
die je hartelijk groet. Dit zijn kleine momenten op een 
dag waar je blij van wordt. 
Het is soms een vluchtig contact maar heeft ook veel 
betekenis. Hiermee kan je de dag weer doorkomen. 
In deze jachtige tijd wordt luisteren naar elkaar meer en 
meer belangrijker. Geluk zit in de gewone en kleine dingen.  
Vraag je ’s-avonds af: ben ik vandaag voor iemand van betekenis 
geweest? 
 
ClubSupport van de Rabobank 
De Rabobank investeert jaarlijks een deel van de winst in clubs en 
verenigingen. Dit wordt gedaan met Rabo ClubSupport.  
De KBO Berkel en Rodenrijs doet hier ook aan mee en wil graag 
zoveel mogelijk stemmen winnen. En dat is belangrijk, want elke 
stem is geld waard. Geld dat we kunnen 
besteden aan diverse activiteiten voor onze 
vereniging. 
Bent U lid van de Rabobank dan kunt u ook 
stemmen op onze KBO. 
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Ga hiervoor naar de site van uw eigen Rabobank. Stemmen kan 
gemakkelijk onder de knop ‘Zelf regelen’.  
De stemperiode loopt van 5 tot en met 25 oktober 2020.  
Bent u lid van de Rabobank maar heeft u geen computer of tablet 
vraag dan een familielid (kinderen of kleinkinderen) of zij voor u 
willen stemmen. Elke stem telt. Want de hoeveelheid aan stemmen 
bepaalt het uiteindelijke bedrag dat we kunnen ontvangen. 
En nogmaals: dat bedrag besteden we aan de KBO Berkel 
en Rodenrijs. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
 
Welke dienstverlening verstrekt de Unie KBO en  
KBO Zuid-Holland aan de afdelingen? 
Van de contributie die u aan de KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
betaalt, wordt een groot gedeelte gebruikt voor de ondersteuning en 
dienstverlening waarvan wij gebruik kunnen maken door ons 
lidmaatschap bij de KBO Zuid Holland. 
De KBO Zuid Holland maakt op haar weer gebruik van de 
dienstverlening door de Unie KBO. 
In de volksmond noemen wij dat de contributieafdracht. 
Het gaat best om een aanzienlijk bedrag nl. 77% van de contributie 
die u betaalt. 
 
Wat krijgen wij daarvoor? 

 Belangenbehartiging van senioren bij de overheid landelijk als  
provinciaal en andere instellingen. 
Hiervoor zijn vijf speerpunten als beleidskaders opgesteld 
o Voldoende inkomen voor senioren 

Pak de hoge ouderenwerkeloosheid aan en voer 
doelgericht en armoedebeleid. 

o Integrale aandacht voor wonen en zorg 
Maak het voor senioren daadwerkelijk mogelijk om langer 
thuis te kunnen wonen. 

o Een veilige gemeente 
Zorg voor een integrale veiligheidsaanpak, genoeg 
voorzieningen en “beschutte” wijken. 
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o Digitalisering zonder uitsluiting 
Stimuleer de digitale vaardigheid; behoud daarnaast het 
vangnet (papier en telefoon). 

o Aandacht voor zingeving 
Geef ruimte aan activiteiten rond zingeving en 
ontmoeting: denk aan vrijwilligerswerk. 
 

 10 x per jaar ontvangt u het “KBO-PCOB magazine. 
 Nieuwsvoorziening en tips via de website www.kbo-

pcob.nl/nieuws/ 
 Organisatie cursus en hulpverlening invullers belasting 

aangiften inkomstenbelasting en toeslagen (Huba). 
 Opleiding en begeleiding vrijwillige ouderen adviseurs (VOA). 
 Verzorging van de online ledenadministratie KBOLEDEN. 
 Ondersteuning van vrijwilligers die hulp verlenen aan senioren 

op het gebied van automatisering en alles wat daarmee 
samenhangt.    

 Aanbod van hulp bij voorlichting en themabijeenkomsten aan 
senioren door deskundigen. 

 Verzekeringsaanbod voor de afdelingen. 
 Service-, juristen-en pensioentelefoon 
 Organisatie van gemeentegrensoverschrijdenden  

bijeenkomsten ten behoeve van het welzijn van senioren. 
 Uitleen van materialen ten behoeve van voorlichting, 

communicatie en PR . 
 Hulp bij het opstellen folders, aanplakbiljetten voor o.a. 

ledenwerving. 
 
Als lid van de KBO krijgt u kortingen op het gebied van: 

 Collectiviteitskorting op de premie ziektekostenverzekeringen 
bij diverse zorgverzekeraars; 

 Kortingen op diverse artikelen via de klantenservice van de 
KBO-PCOB; 

 Kortingen op energie door zich aan te sluiten bij KBO-PCOB 
Energie, waarbij door gezamenlijke inkoop behoorlijke 
kortingen zijn te verkrijgen. 
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Door de KBO Berkel en Rodenrijs wordt hoofdzakelijk gebruik 
gemaakt van de cursussen voor onze HUBA’s, 
begeleiding van onze VOA’s, programma leden-
administratie, het magazine, sporadisch gebruik van 
apparatuur. Duidelijk is niet hoeveel leden er gebruik 
maken van de kortingsregelingen. Wellicht komen wij 
daar achter via de ingeleverde vragenformulieren. 
 
Zijn toch zaken om niet zonder meer te zeggen: “Het hoeft niet meer 
voor mij” en het is niet aan mij besteed.  
Alles is relatief, nu zeker hoe de wereld op zijn kop is gezet door het 
coronavirus en de onzekerheid en het wellicht afhankelijk worden 
van elkaar een feit wordt. 
 
Dus lever het vragenformulier in !!!!!!!!!!!! 
 
 
Advertenties in de Reclame Courant  augustus 1939 
 

Wie geen gevaar wil loopen, 
Moet een ELVEA lamp koopen. 
Dan kan men er weer jaren tegen, 
Het is een trouwe gids op donkere wegen. 
 
 Verkrijgbaar bij: A. Thomassen 
Rijwielhandel en Reparatie-inrichting, Rodenrijscheweg 170 a 
 
                                                 --------------------------- 
 

C.  v.  d.  IJssel 
 
Noordeindseweg  126 – Tel.  108 
 Handel in: 
 
Huisbrand  en  Industriekolen 
Tevens   ziekte-,  ongevallen- 
en  alle  andere   verzekeringen 
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HERFST 

 
 

De wereld wordt een jaartje ouder 
je ziet het om je heen 

het wordt ook alsmaar kouder 
waar moet dat nu toch heen? 

De dagen worden korter 
het donker duurt zo lang 

kan er geen lichtje komen 
of blijft dit levenslang? 

 
De bomen laten blaadjes  vallen: 

de eik, de beuk, de berk, 
ze doen het  met z’n allen, 

‘t lijkt wel afgesproken werk! 
Er is een hoopvol teken 

de “den” die doet niet mee 
hij houdt zijn groene takken 

en geurt nog heel tevree. 
 

Uit dekenaat Delft 
 

 

 

 

 

 


