
     

     KBO Berkel en Rodenrijs      

 

 

Nieuwsbrief 
                       
                      Website:  www.kboberkelenrodenrijs.nl  

            E-mail :     kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
              ------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

 

Samen staan we sterk 
 

Maart 2021 
 



2 
 

 
Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:          Ton van der Burg  tel. 8409944 
Secretaris:          Jeanne Bloom      tel. 5115553 
Penningmeester:         Jan Geert Groen   tel. 5118629 
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 april 2021 
inleveren vóór 5 maart 2021 
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 en Rodenrijs   010-5226210 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX3oKx-LDdAhVQNOwKHWlID3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-stapel-papieren-i8197.html&psig=AOvVaw1bUPpFb_fhpOwaIQ7Ppcsk&ust=1536686200581111
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Woordje van de Penningmeester 
Van de Penningmeester? hoor ik u denken.  
Dat wordt de  portemonnee trekken! 
Nee hoor, financieel gaat het best goed met onze KBO. We kunnen 
wel tegen een stootje. De reden is dat onze voorzitter Ton van der 
Burg herstellende is van een vervelende ziekte (wondroos) en mij 
heeft gevraagd om het voorwoord te schrijven. 
Eigenlijk verdelen we de taken tijdens zijn afwezigheid over alle 
bestuursleden. We waren best wel geschrokken van het bericht dat 
Ton ons stuurde. Zo zijn we nog fitte senioren en slaan we ons door 
deze vervelende tijd heen en zo kan het plots heel anders zijn! 
Erger nog. Soms wordt het leven zo zwaar dat we wel een beetje hulp 
kunnen gebruiken. Vaak helpt het om erover te praten.  Zo werd ik 
getroffen door een artikel in het decembernummer van het KBO 
PCOB magazine waarbij gewezen wordt op een gesprek met een 
geestelijk verzorger. Gewoon bij u thuis, op veilige afstand .  
De gesprekken worden (deels) vergoed. Een geestelijk verzorger is 
een deskundige , onafhankelijke gesprekspartner die met u praat 
over wat u bezighoudt.  Geestelijk verzorgers zijn er voor iedereen, 
ongeacht de geloofsovertuiging of levensfilosofie.  U kunt  een 
gesprek aanvragen via het landelijk nummer zingeving en 
levensvragen. Bereikbaar op telefoonnummer 085-0043063. 

Uw bestuur is druk bezig om een herstart van onze KBO samen-
komsten voor te bereiden. Dit is natuurlijk allemaal 
afhankelijk van de versoepeling van de COVID-maatregelen. 
We zullen dit doen via de geleidelijke weg. Ook denken wij 
aan nieuwe activiteiten die zich richten op kunst en cultuur. 
We willen aansluiten bij de wensen die hierover leven bij 
onze leden en afstemming zoeken met o.a. Cultuur aan het 
Lint . 
Wie voelt er wat voor om hierover met ons mee te denken?   
Stuur een e-mail naar kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com. 
 
De corona-pandemie vormt de grootste crisis in ons land sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Er is lijden en eenzaamheid. Maar ik zie ook 
opoffering, naastenliefde en grote solidariteit. We zien het in onze 
straat, de supermarkt, de kerk en bij het wandelen.  
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Vrije tijd spoort ook aan tot filosoferen en creativiteit.  We houden 
het nieuws bij van het kabinet bij en volgen de  berichten van het 
RIVM.  Ik zie tijdens  het wandelen de krokussen weer opkomen en 
knopvorming in struiken en planten. Het zijn weer sprankjes hoop 
van herstel. Er komt weer nieuw licht. Er komt een tijd ná corona.   
Pastor Adri Verweij (KBO-PCOB) zegt hierover:” Ik hoop dat we dan 
de resultaten zien van hoe we nu met elkaar omgaan. Want ik zie ook 
dat mensen zorgvuldiger zijn, elkaar vaker opzoeken of opbellen, juist 
nu ze elkaar niet meer vanzelfsprekend zien in de kerk, de vereniging 
of bij de koorrepetitie”. In onze geschiedenis zien we nare debacles, 
fasen van opleving en herstel. We snakken naar het nieuwe gewoon. 
We zullen elkaar dan  met vreugde en opluchting  weer ontmoeten  
en elkaar op een nieuwe manier nabij zijn. 
 
Jan Geert Groen 
bestuurslid/penningmeester 

 
Van de bestuurstafel 
Op 21 januari hebben wij op bescheiden wijze afscheid genomen van 
Henk de Haas die vele jaren de financiën van onze 
vereniging op uitstekende wijze heeft behartigd. Hij heeft 
het stokje overgedragen aan Jan Geert Groen maar zal als 
lid zeker nog bijdragen blijven leveren. Henk, dank voor 
je  inzet. In een Algemene Vergadering zullen we breed 
aandacht geven aan zijn afscheid.  
De geringe enquête-deelname kan er ook op wijzen dat onze leden 
best wel tevreden zijn met het huidige reilen en zeilen van onze KBO 
Berkel en Rodenrijs. Dit neemt niet weg dat wij als bestuur gezond 
kritisch een koers zullen uitzetten voor de toekomst.  
Voor het bestuursoverleg hebben 3 leden hierover hun gedachten op 
papier gezet en dat vormde een eerste aanzet voor discussie. Nu 
feitelijke ontmoetingsactiviteiten voorlopig nog niet mogelijk zijn 
besteedt het bestuur veel tijd aan het weer oppakken van de oude  
bekende activiteiten en het verkennen van nieuwe activiteiten. Hier 
zijn natuurlijk vele vrijwilligers bij betrokken want zonder hen geen 
organisatie. Wij zullen hen dan ook bij onze plannen betrekken. 
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KBO-PCOB is landelijk, regionaal en lokaal georganiseerd. KBO Berkel 
en Rodenrijs is één van de  500 lokale afdelingen in Nederland.  
De afdelingen staan in directe relatie tot haar 
individuele leden. Wij zoeken lokaal, waar mogelijk, 
de samenwerking op om daarmee onze 
belangenbehartiging voor ouderen een goede  kans 
van slagen te geven. We maken deel uit van het 
COL (Commissie Ouderenbelang Lansingerland), 
KBO DWO (Delftland, Westland en Oostland) en 
KBO Zuid-Holland. Nu de vergaderingen sterk zijn 
afgenomen willen we bezien hoe we efficiënter en effectiever met 
onze bestuurscapaciteit kunnen omgaan. We willen ook onze 
(externe) communicatie verbeteren zodat we ons bestaan en onze 
activiteiten met meer regelmaat onder de aandacht kunnen brengen 
van een breder publiek. Spoedige vervulling van de nog bestaande 
vacature van 2e secretaris in het bestuur is onze grote wens. U ziet 
het; genoeg plannen om de agenda mee te vullen. 
 
Jan Geert Groen 
 

 
 
 

 
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte 
inkomstenbelasting 2020 en aanvragen doen van toeslagen 
Net zoals in voorgaande jaren zet de KBO Berkel en Rodenrijs zich 
ook dit jaar weer in bij het verlenen van hulp bij het invullen van 
aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2020 en het doen van 
aanvragen zorg- en huurtoeslag. 
Wenst u hulp bij het invullen van uw belastingaangifte 2019 en uw 
bruto inkomen is niet hoger dan € 40.000,-- en uw vermogen niet 
hoger dan € 55.000,--, dan kunt u ons benaderen. 
 
Heeft u voorgaande jaren al hulp gehad, dan kunt contact opnemen 
met de hulpverlener (vrijwilliger) die dit het vorig jaar voor u heeft 
gedaan. 
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De hulpverleners voor de KBO Berkel en Rodenrijs zijn: 
Paula Hijdra – Cees Emons – Harry Koot – Ton van der Burg. 
Ter dekking van de kosten wordt door de hulpverlener € 15,00 in 
rekening  gebracht. 
 
Vraagt u voor de eerste keer hulp aan, neem dan contact op met Ton 
van der Burg, tel. 010-8409944. Hij heeft de coördinatie op zich 
genomen en verdeelt de aanvragen over de hulpverleners.  
De hulpverlener neemt contact op met de aanvrager waarbij zij of hij  
direct naar de geboortedatum en het Burgerservicenummer (BSN)  
vraagt en uiteraard ook naar adres , woonplaats en telefoonnummer 
 
Dit jaar ziet de hulp bij uw belastingaangifte er door corona wel 
anders uit dan normaal. De belastinginvullers van KBO en PCOB 
zullen vooral telefonisch hulp aanbieden. Of ze halen de documenten 
bij de mensen op en bereiden thuis alles voor zodat zij zo kort 
mogelijk bij iemand thuis hoeven te zijn. Uw belastinginvuller kan u 
vooraf laten weten wat hij de prettigste werkwijze voor u vindt. 
TIP: Lees het KBO-PCOB Magazine van februari 2021 vanaf blz. 70 
        over belastingtips. 
 

                LENTE 
 

 Crisis, bezuinigingen, doemdenkers voorop. 
     Maar kijk om je heen, alles staat weer in de knop. 

       En straks barst het los, in geuren en kleuren. 
      Wie daarvoor oog heeft, geniet echt voor nop. 

 
                           Laat je niet ontmoedigen  
                          door een beetje tegenslag. 

                        De natuur geeft je cadeautjes, elke dag. 
 

                                                        Lisa Naus 
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Belangrijke telefoonnummers 
 

Regelmatig worden telefoonnummers genoemd die 
u kunt bellen als u behoefte heeft aan hulp. Deze 
nummers zijn landelijke of lokale initiatieven. We 
hebben er een aantal voor u op een rijtje gezet. 
 

KBO-PCOB  OUDEREN INFOLIJN VOORAL UW VRAGEN 
TELEFOON: 030-3400600 (of e-mail info@kbo-pcob.nl) 

 

LANSINGERLAND VOOR ELKAAR 
(initiatief van WELZIJN LANSINGERLAND + 5 ANDEREN) 
TELEFOON: 010-5225545 (of e-mail info@SWS.nl) 

 

KBO OUDERENADVISEUR BERKEL EN RODENRIJS 
TELEFOON: 010-5113830 

 

LANDELIJKE LUISTERLIJN (dag en nacht een luisterend oor) 
TELEFOON: 0900-0767 

 

KBO SERVICETELEFOON - TELEFOON 030-3400655 
maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 uur 

 

KBO JURIDISCHE VRAGEN EN VRAGEN OVER PENSIOENEN 
TELEFOON 030-3400655 
woensdag en donderdag van 13.00 – 15.00 uur 

 

KBO ZINGEVING EN LEVENSVRAGEN 
TELEFOON: 085-0043063 

 

WEBSITES: 
WWW.KBO-PCOB.NL 
WWW.EENTEGENEENZAAMHEID.NL 
WWW.MAAKHETZENIETTEMAKKELIJK.NL 
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Dan nog wat berichtjes uit het nieuws: 
Alzheimer Nederland zet zich in voor een betere kwaliteit van leven 
van mensen met dementie en mantelzorgers. Samen werken we aan 
een samenleving waarin iedereen gezien wordt, meedoet en waardig 
ouder wordt. Het Alzheimer Café Lansingerland is geopend op iedere 
tweede woensdag van de maand, met uitzondering van de maanden 
juli en augustus. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma 
start om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur.  
I.v.m. coronamaatregelen raadpleeg eerst:  
www.alzheimer-nederland.nl/regios/dwo 
 
Knarrenhof  
De komende jaren moeten er in Nederland tientallen kleinschalige 
woonvormen voor ouderen worden gebouwd. De ChristenUnie wil 
daarvoor 1 miljard euro uittrekken, blijkt uit het verkiezings- 
programma.  Zulke ‘hofjes’ moeten bestaan uit een combinatie van 
huur- en koopwoningen, prijzig en betaalbaar, waar bewoners 
beloven naar elkaar om te kijken. Als ouderen naar zulke 
woonvormen verhuizen, komen hun huidige huizen vrij. Dat moet 
zorgen voor een betere doorstroming op de woningmarkt. Het plan 
wordt gesteund door Bouwend Nederland-voorzitter Maxime 
Verhagen en Martin van Rijn, voorzitter van vereniging van 
woningcorporaties Aedes. 
 
Pamflet voor banken: Breng het persoonlijke contact terug 
Een vertrouwd gezicht, iemand die je vriendelijk te woord staat. 
Gewoon even naar binnen kunnen lopen als je een vraag hebt. 
Senioren zijn duidelijk: Ze missen hun bankkantoor, 
die eerst nog iedere buurt, dorp op kleine stad had. 
Dat blijkt uit de ruim 700 meldingen die bij het 
Meldpunt Bank Dicht van seniorenorganisatie KBO-
PCOB zijn binnengekomen. Marcel Sturkenboom, 
directeur van KBO-PCOB: “Soms is van de een op de andere dag een 
bankfiliaal dichtgegaan, zonder dat er een goed alternatief 
beschikbaar was. Veel senioren kunnen prima overweg met 
internetbankieren, maar er is ook een groep die dit niet kan of er niet 
goed uit komt en dan met vragen blijft zitten. Daarom vragen we als 
KBO-PCOB aan de banken: Richt lokale servicepunten op!” 


