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Woordje van de voorzitter 

Op het moment dat ik dit zit te schrijven is Nadal op Roland Garros 
aan het tennissen tegen Sinner. Een voorloper op de sportzomer die 
ons te wachten staat. 
Na een koude maand mei denk ik dat we nu toch eindelijk aan de 
zomer zijn begonnen. Ik hoop dat we daar een tijdje van kunnen 
genieten. Temperaturen van boven de 30° hoeven van mij natuurlijk 
ook niet. Als we maar fijn kunnen genieten van de zon en af en toe 
een verfrissend buitje regen is helemaal top. 
Bij het uitkomen van deze nieuwsbrief weten we 
natuurlijk of Nederland de pouleronde van het EK-
voetbal heeft overleefd en wij dus nog een poosje 
kunnen genieten van ons  oranje voetbalteam. 
Ik weet natuurlijk niet of de dames ook zo 
meeleven. Maar er staat ons natuurlijk nog meer te 
wachten: tennis Wimbledon, de Olympische Spelen 
in Tokio en de Tour de France.  
Dus de sportliefhebbers hoeven zich niet te 
vervelen. 
 
Wat er allemaal in Den Haag gebeurt, daar lusten de honden 
natuurlijk geen brood van. Snapt u het dat het allemaal zo lang moet 
gaan duren? Wat ik hoopte dat men zich nu eens eindelijk gaat 
bezighouden met het landsbelang in plaats van “ik wil niet met jou”. 
Ongelofelijk!! Ik vraag mij af of we voor de zomervakantie een 
regering hebben. Ik ben reuze benieuwd of Marcel Sturkenboom, 
directeur van de KBO-PCOB,  nog zijn invloed heeft kunnen 
aanwenden bij de formateur. Wanneer worden onze pensioenen 
geïndexeerd?  Betaalbare woningen zodat wij een bijdrage kunnen 
leveren aan de doorstroming en zo jongeren kunnen helpen aan 
woningen? Het is praktisch onmogelijk om als jonge starter aan een 
woning te komen. 
 
We zijn nu dichtbij het moment gekomen dat weer normaal kunnen 
gaan leven. Als het goed is zijn we dan aan stap 4 gekomen van het 
ontmantelen van de Coronamaatregelen. Of het allemaal zo zal 
worden als voor Corona moeten we nog maar afwachten.  
Wat is de invloed geweest op ons doen en laten? 
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Als het goed is, zijn we allemaal gevaccineerd;  althans daar 
gaan we vanuit. Iedereen heeft wel het recht zelf te 
beslissen of hij of zij gevaccineerd wil worden.  
Hoe gaan we daarmee om?  Dat is de vraag. Ik ga mij niet 
uitlaten welk vaccin nu het beste is. Ik stel mij op het 
standpunt dat  elk medicijn een bijwerking heeft en weet u hoe het is 
geproduceerd? U moet uw eigen keuze maken. 
 
We staan weer voor de vakantieperiode. Voor de een, een zaligheid 
en voor de ander de vervelendste periode van het jaar. Daarom is het 
zaak om daar gezamenlijk iets aan te doen. Let op elkaar en probeer 
wat aandacht te schenken aan elkaar. Geef de thuisblijvers ook iets 
mee! 
Wij (bestuur) gaan na de vakantie de activiteiten weer oppakken en 
nemen de maanden juni en juli om daar aan te werken. We moeten 
daarbij uitzien naar andere accommodaties want het paviljoen van 
Huize St. Petrus is verleden tijd voor het klaverjassen en de bingo. 
Voor de crea en het schilderen weten we het nog niet. We hopen 
hierover snel duidelijkheid te hebben. 
 
De Algemene Ledenvergadering hebben we dit jaar gepland op  
13 oktober 2021 in het parochiehuis Willem Huygensz.  
Als voorbode daarop hebben we besloten het 
jaarverslag over het jaar 2020, geschreven door onze 
secretaris Jeanne Bloom, bij deze nieuwsbrief te 
voegen. Wellicht komt u zaken tegen waarover u 
meer wil weten. Hoe kunnen we de KBO elan geven 
zodat het ook aantrekkelijk wordt voor de wat 
jongere senioren onder ons. Je bent er niet te oud 
voor, zoals ik vaak hoor. Probeer er ze er bij te halen. 
Voor de jaarvergadering volgen we het programma zoals we dat ook 
vorig jaar wilde doen. 
We beginnen met een viering, waarvoor we Dick Vrijburg hebben 
gevraagd hierin voor te gaan. Daarna koffie met gebak en dan 
vergaderen. Dat willen we zo kort mogelijk te houden om jullie de 
gelegenheid te geven om met elkaar te praten. Iedereen een glaasje 
advocaat met slagroom en daarna wat anders. Dan de lunch.  
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Na de lunch heb ik onze burgemeester Pieter van de Stadt gevraagd 
te komen. Bij het schrijven van deze nieuwsbief heb ik nog geen 
bevestiging gekregen van zijn secretaresse.  
Dat wordt voor ons de gelegenheid hem te bevragen over zaken die 
ons aangaan. Denk aan: Langer thuis blijven wonen, veiligheid, 
culturele voorzieningen etc. 
Volgend jaar hebben we gemeenteraadsverkiezingen; moet er niet 
wat gaan veranderen? 
De heer Van de Stadt is aan zijn tweede termijn begonnen.  
 
Rest mij toch jullie een fijne zomerse tijd toe te wensen.  
Dit is de nieuwbrief voor juli/augustus 2021. Eind augustus ontvangt 
u de volgende nieuwsbrief. Ik hoop met informatie over nieuwe 
plannen en activiteiten.  
 
Ton van der Burg 
voorzitter 
 
Van de bestuurstafel 
Contributie 
In de week voor het verspreiden van de nieuwsbrief van mei heeft 
het bestuur vergaderd op 20 mei. 
Een belangrijk punt van aandacht was daarin de contributieafdracht 
aan de KBO Zuid Holland. Het bestuur heeft besloten niet te kunnen 
meegaan in de verhoging voor 2021 tot € 17,56 per ingeschreven lid. 
Dit houdt in dat alleenstaande leden van de contributie van € 23,-- 
76,35 %  afdragen en de gehuwden of samenlevende leden van de  
€ 40,-- 87,8 % afdragen aan de KBO Zuid-Holland.  
Sinds 2019 verzetten wij ons tegen de systematiek van de 
verhogingen. Tevens zetten wij vraagtekens bij de wijze waarop deze 
tot stand is gekomen in de schriftelijke Algemene Ledenvergadering 
van de KBO Zuid-Holland in november 2020. 
Tevens zijn wij het niet eens over het aantal leden dat wordt 
gehanteerd bij de vaststelling van die contributieafdracht. 
Wij zijn, als vereniging lid van de KBO Zuid-Holland,  gehouden aan de 
besluiten die bij meerderheid van stemmen worden genomen in de 
Algemene Vergadering.  
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Toch hebben wij gemeend dit ter discussie te moeten stellen. Er is 
ons alles aan gelegen om snel uit deze impasse te komen. 
Maar wij zijn er nog niet uit. 
Dit alles is ook een gevolg van het proces wat op landelijk en 
provinciaal niveau plaatsvindt in de reorganisatie van de 
ouderenbonden. Het staat nog niet vast hoe de toekomst eruit zal 
gaan zien. Zowel provinciaal als landelijk heeft men besloten dat 
zolang dat proces nog gaande is de contributieafdracht voor een 
periode van vier jaar te bevriezen op het niveau van 2021 en er 
alleen inflatiecorrecties op los te laten. Maar wij willen eerst 
resultaten zien. 
Als wij deze trend volgen dan betekent het dat ook 
wij genoodzaakt zijn de contributie te moeten 
verhogen. Want het ten laste te laten komen van 
onze bezittingen (vermogen) is voor het bestuur 
geen uitkomst. Het liefst zouden wij willen dat de 
contributie voor alle leden van de KBO-afdelingen 
in Lansingerland gelijk is.  
Maar ook dat is een moeilijke weg. 
 
Samenwerking ouderenbonden in Lansingerland. 
Half juni 2021  zal de Commissie Ouderen Belangen Lansingerland 
(COL) weer bij elkaar komen om te trachten de samenwerking in de 
vorm van acties, thema’s of activiteiten in Lansingerland na deze 
beroerde corona tijd weer te gaan starten. 
Belangrijk item zijn daarbij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. 
De programma’s voor die verkiezingen worden nu geschreven en wij 
als ouderen (senioren) moeten onze stem daarin goed doorlaten 
klinken. Als kapstok hanteren wij daarbij het manifest 2.0 “Waardig 
Ouder worden” dat in eind 2020 is ondertekend door diverse 
instanties die de belangen van ouderen behartigen. 
 
Activiteiten 
We verlangen allen weer naar de tijd dat we weer bij elkaar kunnen 
komen, elkaar ontmoeten en dat doe je door activiteiten te 
organiseren. 
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Het is de bedoeling dat we op 19 september gaan starten met een 
inloop e.a. in Willem Huygensz. We nemen de maanden juni, juli en 
augustus omdat voor te bereiden. Het bestuur heeft daarvoor al een 
visie op papier gezet die wij eerst willen bespreken met onze 
vrijwilligers. Want die spelen daarin een belangrijke rol. Je kan wel 
iets bedenken, maar je moet het wel kunnen uitvoeren. Alle ideeën 
die onder de leden leven willen wij natuurlijk graag meenemen.  
Dus …………… laat wat van u horen! 
 
Algemene Ledenvergadering 2021 
Het bestuur heeft besloten de Algemene Ledenvergadering 2021 te 
houden op woensdag 13 oktober 2021.  
Hierin willen wij onze plannen  
bekend maken voor het jaar 2022 en de daarop  
volgende jaren. We zullen daarbij een begroting  
voor 2022 moeten vaststellen. Hoe wordt de contributie?  
In hoeverre zijn de landelijke en provinciale ontwikkelingen van 
invloed op onze vereniging?  
Kortom genoeg om deze datum alvast in de agenda te noteren. 
 
Op 1 juli wordt de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen van 
kracht,  in de wandelgangen de WBTR genoemd. Het is aanvulling op 
het verenigingsrecht in het BW Boek 2.  
Die wet regelt de aansprakelijkheid van bestuursleden. Dit zal 
moeten worden opgenomen in onze statuten. Dat zal dus een 
statutenwijziging met zich meebrengen. Hiervoor hebben we vijf jaar 
de tijd voor maar we zullen in de tijd wel moeten kunnen aantonen 
dat wij daar aandacht aan besteden. Het bestuur wil zolang niet 
wachten en in de eerstvolgende bestuursvergadering op 8 juli 2021 
gaan we een aanzet geven om daar een protocol voor op te stellen.   
 
Bestuur 
Door het overlijden van Henny Rijntjes is ons bestuur uitgedund tot 
vier leden. Om de leden goed van dienst te kunnen zijn en in het 
belang van de vereniging moet er daarom dringend uitbreiding 
komen. De gemiddelde leeftijd van het huidige bestuur is 74 jaar. Wij 
(de vereniging) hebben behoefte aan gepensioneerde bestuursleden.  
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Het is een moeilijk punt, maar mocht er geen aanvulling komen dan 
brengt dat de continuïteit van de vereniging ernstig in gevaar. 
Bestuurlijk samengaan van de drie KBO-afdelingen in Lansingerland 
om zo de krachten te bundelen zit er helaas niet in. 
Kortom; laat ons niet in de steek !!!! 
 
Vrijwilligers 
Het voorgaande geldt natuurlijk ook voor de 
vrijwilligers. We mogen ons gelukkig prijzen dat we ze 
hebben. Maar willen we de activiteiten gaan 
uitbreiden dan hebben we daar meer vrijwilligers voor 
nodig. Heb je creatieve talenten of wil je handjes uit 
de mouwen steken, meld je dan aan.  
 
Nieuwe leden 
Landelijk is er een werkgroep opgericht om een ledenwerfactie te 
starten. De KBO Berkel en Rodenrijs sluit zich daarbij graag aan. Net 
als bij andere KBO-afdelingen zien we ook in onze afdeling het 
ledenaantal alleen maar teruglopen. Dit jaar hebben wij geen enkele 
nieuwe aanmelding ontvangen. De gemiddelde leeftijd van onze 
leden ligt op 79 jaar en dan hoeven wij natuurlijk niets te zeggen over 
de toekomst. 
 
Namens het bestuur,  
Ton van der Burg 
 
Campagne KBO-PCOB – tegeltjeswijsheden 
Meer dan de helft van de volwassenen in Nederland is 50 jaar of 
ouder. Dat is dus meer dan de helft van de mensen die mogen 
stemmen. 
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen stond in het 
maartnummer van het KBO-PCOB magazine een oproep aan leden 
om de mooiste spreuken en wijsheden op te sturen, zodat deze 
konden worden overhandigd aan de 150 (nieuwe) Kamerleden. 
Er zijn maar liefst 832 spreuken ingestuurd. 
KBO-PCOB heeft hiervan een selectie gemaakt. 
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Tot haar grote verbazing is ook het tegeltje 
van Gien Schuurmans, lid van onze KBO 
Berkel en Rodenrijs, aan de Tweede Kamer 
aangeboden. 
Het hangt bij een lid van D66.  
Zelf heeft zij ook een exemplaar ontvangen. 
 
Een overzicht van de geselecteerde 
tegelspreuken vindt u op de website: 
www.kbo-pcob.nl/verkiezingen/tegelwijsheid/ 
Echt de moeite waard om deze site te bezoeken! 
 
 
Vakantieweek 2021 
U kunt zich nog opgeven voor de vakantieweek want er zijn nog 
plaatsen te verkrijgen. Deze week wordt gehouden van: 
Zaterdag 7 t/m 14 augustus 2021.  
We gaan naar Hotel Het Landhuis in Oldenzaal in 
de provincie Overijssel. We hebben een leuk 
programma samengesteld met leuke tochtjes en 
daarbij hebben we natuurlijk ook aan de avonden 
gedachten. Er blijft genoeg vrije tijd voor uzelf over om leuke dingen 
te doen. 
Wel dient u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Het inschrijfformulier zat bij de Nieuwsbrief van mei 2021. 
Graag inleveren bij Jeanne Bloom, Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel 
en Rodenrijs, tel. 5115553 of Piet de Schepper, Rodenrijseweg 517, 
2651 AP Berkel en Rodenrijs tel. 5113570. 
U betaalt voor een tweepersoonskamer € 580,-- p.p. en voor een 
eenpersoonskamer € 630,-- .  
Bij inschrijving vragen wij u direct het verschuldigde bedrag over te 
maken naar NL62 RABO 0307 4011 54 van de KBO afdeling Berkel en 
Rodenrijs o.v.v. Vakantieweek 2021. 
Heeft u het inschrijfformulier niet meer neem dan even telefonisch 
contact op met Jeanne of Piet. 
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Aardbeien zijn gezond 
Aardbeien zijn inmiddels het hele jaar door verkrijgbaar, maar van 
juni tot en met september zijn ze echt het allerlekkerst. Zijn ze naast 
lekker ook nog gezond? De KoelkastCoach Sabine Leijten legt uit. 
Bron van vitamine C 
De rode aardbei is niet zo’n grote vrucht, maar in dat kleine jasje 
schuilt een scala aan gezondheidsvoordelen. Aardbeien staan 
bijvoorbeeld stijf van de vitamine C.  
In 100 gram aardbeien zit zo’n 50 milligram.  
Dit is nieuws, want vitamine C is uitermate goed voor de mens. Dat 
vitamine C een soort van superman is, dat komt gelukkig steeds meer 
aan het licht. Voor heel lichamelijke ongemakken is deze vitamine dé 
oplossing. Vitamine C is een sterke antioxidant waar het menselijk 
lichaam bij nooit genoeg van kan krijgen. Zeker niet met alle stress 
die de coronacrisis nog steeds met zich meebrengt. Vitamine C is een 
enorme immuunbooster, het heeft de kracht ongunstige stoffen op 
te ruimen, het voorkomt veroudering en het gaat ontstekingsreacties 
tegen. 
Vezels 
Naast vitamine C zitten er in aardbeien ook enorm  
veel vezels. Vezels zijn essentieel voor een goede  
werking van de spijsvertering. Wie te weinig vezels  
eet heeft meer kans op verstopping, om maar een  
voorbeeld te noemen. In 100 gram aardbeien zit  
ongeveer 2 à 3 gram vezels. Dagelijks dien je zo’n  
30 gram vezels binnen te krijgen, dus met een klein  
schaaltje aardbeien heb je al 10 procent van deze  
hoeveelheid binnen. 
Gewicht op peil houden 
Wilt u een paar kilo kwijt? Aardbeien kunnen daarbij helpen. Dat 
komt omdat ze – net als ander rood fruit- vol zitten met de al eerder 
genoemde antioxidanten. Als je afvalt komen er afvalstoffen vrij die 
afgevoerd dienen te worden. De antioxidanten uit aardbeien helpen 
hierbij. Ook de vezels uit aardbeien kunnen gewichtsafname 
stimuleren.  Door voldoende vezels te eten heb je langer een vol 
gevoel. Ze verteren langzaam, wat een voordeel is voor de 
bloedsuiker. Die blijft zo stabieler. 
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Tegen veroudering 
Naast vitamine C, zitten er nog meer antioxidanten in aardbeien. Het 
gaat hier om flavenolen (wat ook in pure chocolade zit) en 
ellaginezuur. Dit zijn mooie stoffen die het verouderingsproces tegen 
gaan. Het voorkomt dat het collageen wordt afgebroken. Collageen 
helpt jouw huid elastische te houden en vorming van rimpels tegen 
te gaan. Ook zijn deze stoffen een vereiste voor een gezond hart en 
bloedvaten. Door voldoende aardbeien en ander rood fruit te eten, 
wordt het lastiger voor plaque om zich vast te klampen in de 
bloedvaten. 
 
Zomertijd - muggentijd 
Gek, GEK worden we er van. Net als je in bed ligt, lijken ze in groten 
getale op te rukken: muggen. Om gek van te worden toch?  
Daarom hieronder de 10 beste anti-muggentips.  
 
10 anti-muggentips 
1. DIY limoen/kruidnagel: koop een limoen (of 2), snijd 
deze doormidden, en vul hem met kruidnageltjes. Leg 
hem naast je bed in de slaapkamer, en ze blijven echt 
weg! Een nadeel: na 1 nacht is deze wel echt uitgewerkt. Dit kan ook 
met citroen i.p.v. limoen. 
2. Tocht: zorg ervoor dat het niet te warm in je slaapkamer is, het is 
zelfs het beste als het een beetje tocht, daar houden muggen niet 
van. De perfecte middelen om het lekker te laten tochten: een 
ventilator of airco. 
3. Horren: dit is natuurlijk een hele simpele tip, maar levert je zoveel 
op! Je hebt tegenwoordig hele simpele inzet horren, die je na het 
muggenseizoen weer gemakkelijk kunt verwijderen. 
4. Deet: Niet licht -zoals veel mensen denken- maar je natuurlijke 
lichaamsgeur trekt muggen aan. Zodra je deze geur verandert met 
Deet, houdt dit muggen op een afstand. Het liefste de versie met 40% 
Deet. Hoe hoger het percentage, hoe hoger de concentratie, hoe 
langer het werkt. 
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5. Knoflook: wij zijn er niet heel dol op, maar knoflookcapsules 
kunnen er ook voor zorgen dat je niet geprikt wordt. Muggen houden 
namelijk niet van knoflook. 
6. Elektrische vliegenmepper: het is héél dieronvriendelijk,  
maar zó handig! En het laat geen ‘sporen’ na op de muur… 
7. Pepermuntolie: doe een paar druppels in een bakje,  
en de muggen blijven weg. Dit kan ook met een potje  
Dampo of tijgerbalsem. Sterke mint/eucalyptus geur is niet favoriet 
bij onze muggenvrienden. 
8. Anti-muggenstekker: geen zin in al die rare geurtjes in je 
slaapkamer? Door hoge frequentie geluidsgolven verjaag je muggen 
met een anti-muggenstekker. Let op: katten of honden kunnen hier 
ook niet goed tegen, dus als je een van deze viervoeters als huisdier 
hebt, zouden we het niet aanraden. 
9. Plantje: zet een leuk plantje in de vensterbank! Er zijn een aantal 
planten waar muggen echt niet van houden, zoals lavendel, 
citroenmelisse, citroengeranium en de goudsbloem. De goudsbloem 
stinkt een beetje, dus die zouden we van deze planten het minst 
aanraden. 
10. Vitamine B: sommige mensen zweren hierbij. Doordat zij extra 
vitamine B slikken blijven de muggen weg.  
 
We hopen dat deze anti-muggentips jullie helpen in de strijd tegen de 
muggen. Heb je alles geprobeerd maar ben je toch gestoken en heb 
je veel last van de jeuk? Kijk dan op de website Thuisarts.nl. 
Hier vindt u meer informatie over wat er echt werkt tegen een beet 
van een mug of ander stekend insect. Thuisarts.nl is een initiatief van 
het Nederlandse Huisartsen Genootschap. 

 
 
 

 
 
 
 


