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Gemeente Lansingerland     14010 
Stichting Welzijn Lansingerland    010-5225545 
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Woordje van de voorzitter 
Wat gaat de tijd toch snel. We zitten al weer aan het begin van de 
maand juni en het begin van de zomer. De dagen worden langer, 
maar voor dat je het weet is de langste dag voorbij en beginnen we 
weer met het korter worden van de dagen. 

Toch heeft dat wel wat die vier seizoenen. 
Ik heb, nu al weer 50 jaar geleden, een jaar in de 
tropen vertoefd. Ik ging vrijwillig naar Suriname 
voor mijn nummer in militaire dienst. Je hebt 
daar het hele jaar dat op de zelfde tijden de zon 
opkomt en weer ondergaat. In een half uur tijd is 
het pikdonker of licht. ’s Morgens van zes uur tot 

half zeven en ’s avonds ook. Geen veranderingen in de natuur. Vooral 
dat laatste vind ik toch wel wat hebben. Zowel de lente als de herfst 
zijn voor mij in de natuur het mooiste en daar geniet ik het meeste 
van. Ik weet niet hoe het u vergaat maar het is toch wel iets om daar 
even bij stil staan.  
Helaas is de maand april toch wel erg somber geweest. Vooral die 
noordenwind maakte het allemaal nog wat kouder.  
In de maand mei, ook wel fietsmaand genoemd, trekken velen van 
ons er weer op uit voor een leuk tochtje. Met een elektrische fiets (e-
bike) is dit natuurlijk helemaal ideaal. Maar doe wel voorzichtig. Rijd 
niet te hard. 20-25 km. per uur is hard zat. 
 
Ik wil toch nog even terugkijken naar 4 mei 2021.  
Tijdens de Nationale Dodenherdenking in Amsterdam maakten  
twee sprekers diepe indruk op mij.  
Roxane van Yperen  benadrukte  in haar voordracht  
‘Stemmen uit de diepte’ waartoe de mens in staat kan zijn. 
Niet alleen in de Tweede Wereldoorlog , ook nu.  
André van Duin maakte heel goed duidelijk dat vrijheid  
niet altijd vanzelfsprekend is en refereerde aan zijn geaardheid. 
Dat dit nu mogelijk is en geaccepteerd wordt.  
Hij maakte duidelijk hoe zijn vader met geen woord  
heeft gesproken over zijn verblijf in Duitsland als  
dwangarbeider en daarbij werd blootgesteld aan  
alles wat een gevolg was van die oorlog. 
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Ik vond het ook goed dat Angela Merkel, bondskanselier van 
Duitsland, ons toesprak en de Nederlandse bevolking roemde om 
haar vergevingsgezindheid. Hierdoor kunnen wij nu met elkaar in 
vriendschap samenleven en er voor waken dat de tragedie van de 
Tweede Wereldoorlog nooit meer zal plaatsvinden. 
 
Bij het schrijven van deze Nieuwsbrief ligt een Kamerdebat op 12 mei 
nog in het verschiet. Hierin zal er gedebatteerd worden over het 
rapport van de verkenner Herman Tjeenk Willink. Ik spreek vurig de 
wens uit dat men alles wat hiervoor is gebeurd naar achteren kan 
schuiven om snel tot een regering  te komen zodat ons land weer 
geregeerd kan gaan worden. Timmer niet alles vast maar legt meer 
verantwoording bij alle volksvertegenwoordigers. Wij hebben hen 
tenslotte gekozen. Ik hoop ook dat ze wijze lessen voor de toekomst 
getrokken hebben vanuit die bagger uit het verleden. Vertrouwen is 
hierbij het allerbelangrijkste voor het landsbelang, voor persoonlijk 
en partij belang. Zet er een ploeg mensen neer die de mouwen 
opstropen om al die zaken goed aan te pakken.  
Aan de volksvertegenwoordiger de taak om daar de regeringsploeg 
op te controleren en te bevragen, maar daarbij constructief mee te 
denken om die zaken tot een goed eind brengen. 
Ik kan het niet nalaten om mijn verontwaardiging uit te spreken hoe 
Liane den Haan en het bestuur van 50Plus weer rollebollend over 
straat gaan. Ik hoop niet dat u op 50Plus hebt gestemd. 
 
Ton van der Burg 
 
Van de bestuurstafel 
Contributie 
De penningmeester kan verheugd mededelen dat alle contributie 
voor 2021 nagenoeg betaald is. De paar leden die dat nog niet 
hebben gedaan zullen door hem persoonlijk worden benaderd. 
In het verlengde daarvan zullen we ons besluit van   
18 maart 2021 om de contributieafdracht aan de KBO  
Zuid-Holland op het niveau van 2020 te hanteren niet herzien.  
Dit ondanks een reactie hierop van de penningmeester  
van de KBO Zuid-Holland. 
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Activiteiten 
Zoals ook al is aangegeven in de vorige nieuwsbrief gaan we in de 
maand september 2021 met onze activiteiten starten.  
We beginnen op zondag 19 september 2021 met het houden van een 
ontmoetingsbijeenkomst houden (voorheen spelletjesmiddag). 
Besloten is om op korte termijn de vrijwilligers(sters) bij elkaar te 
roepen om definitief te besluiten waar we alle activiteiten gaan 
houden. In de volgende nieuwsbrief hopen wij daar meer 
duidelijkheid over te geven. 
 
Bestuur 
Door het overlijden van Henny Rijntjes is de 
samenstelling van het bestuur gereduceerd tot vier 
personen. Er moeten echt mensen bijkomen, willen 
we de continuïteit van de vereniging niet in gevaar 
brengen. In het bestuur gaat de leeftijd ook een rol 
spelen. Besloten is om hier in onze plaatselijke 
bladen aandacht voor te gaan vragen. 
 
Het belangrijkste is dat we onze eigen zaakjes goed voor elkaar 
hebben of krijgen, maar ook buiten onze vereniging gebeuren er 
dingen die van invloed zijn op ons functioneren en bestaan. Hierbij 
denken we aan de samenwerking tussen de KBO-PCOB waarover 
landelijk besluiten zijn genomen die ook weerslag hebben op ons. 
Volgend jaar vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Belangrijk is daarbij wat er voor de senioren in onze gemeente wordt 
gedaan. Denk aan huisvesting, veiligheid, eenzaamheid als 
belangrijkste zaken.  
Wat doet de gemeente met Manifest 2.0 ‘Waardig ouder worden’, 
opgesteld door de Christen Unie, Max en KBO-PCOB. 
 
Ik wil u ook nog een tip mee geven. 
Houdt u van film-,museum, theater- en concertbezoeken.  
Kijk dan eens op de website van de Stichting VIER HET LEVEN 
www.4hetleven.nl, mailadres info@4hetleven.nl  
Tel.nr. tel. 035-5245156 
 
Ton van der Burg 
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Nieuwe leden 
Deze maand hebben wij er wederom  geen 
nieuwe leden bijgekregen. 
Geen goed vooruitzicht gezien de 
gemiddelde leeftijd van onze leden. Hierdoor 

zien wij het aantal leden alleen maar verder zakken. 
Dit doet zich niet alleen in Berkel en Rodenrijs voor maar is de trend 
binnen heel Nederland. De Federatie KBO-PCOB 
(samenwerkingsverband) onderkent dit probleem en zijn in een 
werkgroep met voorstellen en ideeën bezig om tot een oplossing en 
aanpak te komen. 
 
Alzheimercafé  Lansingerland 
Het alzheimercafé is een trefpunt voor mensen die te 
maken hebben met dementie. Elke 2e woensdag van 
de maand wordt er een bijeenkomst georganiseerd 
over relevante thema’s. 
I.v.m. coronamaatregelen  zullen deze bijeenkomsten 
tot nader bericht digitaal plaatsvinden. 
 
De voordelen en mogelijkheden van dagbesteding. 
Gespecialiseerde  dagopvang of activiteiten kunnen een zinvolle  
daginvulling geven voor iemand met dementie. Daarnaast krijgt de 
mantelzorger tijd voor zichzelf. 
Begeleiders van dagbesteding  Oudelandse Hof en Hergerborch 
vertellen welke mogelijkheden er zijn in de regio Lansingerland. 
Tijdens deze live online bijeenkomst is er de mogelijkheid  om vragen 
te stellen. 
De link naar deze online bijeenkomst via Zoom is te verkrijgen door 
een email te sturen aan acl@alzheimerdwo.nl 
Het programma is van 19.30-20.45 uur.  
U kunt 15 min vooraf inloggen. 
 
Mocht u nog vragen hebben, neem dan tijdens kantooruren contact 
op met Welzijn Lansingerland, tel. 010- 5225545. 
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Extra dagje uit voor de KBO-dames op 17 juni 2021 
In overleg met Cor Labots hebben we op dinsdag 17 juni a.s. een 
dagje uit gepland, alleen bestemd voor dames. Wij gaan dan naar 
Van der Kloostermode in Boskoop.  
De kosten voor deze dag bedragen € 15,- per persoon.  
Hiervoor kunt u genieten van een 
uitgebreide modeshow van circa  
1 uur verzorgd door drie professionele  
mannequins. Zij showen eigentijdse, vlotte mode voor dames vanaf 
55+. U wordt ontvangen met een kopje koffie met iets lekkers erbij. 
Na de modeshow maken we gebruik van een geheel verzorgde lunch. 
In de middag is er de mogelijkheid om iets te kopen en wordt er een 
rondje bingo gespeeld. We sluiten de dag af met een advocaatje met 
slagroom. Rond 16.00 uur zijn we weer terug in Berkel en Rodenrijs 

Voor de zekerheid wel met mondkapje in de bus. 

Opstapplaats en tijd:     
Pius X om 9.15 en OLV- Geboorte kerk, 
Noordeindseweg om 9.30 uur 

Voor deze dag kunt u zich tot uiterlijk 13 juni opgeven 
bij Piet de Schepper, tel:5113570 of Jeanne Bloom, tel: 5115553.  
U kunt de kosten van € 15,- contant betalen bij Piet en Jeanne.  
KBO leden uit Bergschenhoek en Bleiswijk zijn ook van harte welkom 
om met ons mee te gaan. 
Wacht niet te lang met opgeven want Vol is Vol.  
Let op: deze dag gaat alleen door bij voldoende deelname.                                                                    

 
AOW’ ers laten belastingvoordeel liggen 
Naar schatting zo’n honderdduizend AOW’ers  
liepen de afgelopen jaren ongemerkt ouderenkorting  
of alleenstaande-ouderenkorting mis. 
Dat kostte hen dan meestal meer dan  
€ 400 en soms zelfs meer dan € 1800. 
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Dit komt grotendeels door de onduidelijke tekst in het 
aangifteprogramma. Maar ook doordat mensen die niet verplicht zijn 
om aangifte te doen, dat beter wel kunnen doen. 
De consumentenbond ontdekte de afgelopen jaren dat AOW‘ers uit 
de onderstaande 3 groepen vaak ouderenkorting of alleenstaande-
ouderenkorting mislopen: 
- Getrouwde stellen waarvan er 1 in een zorginstelling woonde. 
- AOW‘ers van wie de partner overleed. 
- Mensen die in het jaar waarin ze de AOW-leeftijd bereikten geen 
   belastingaangifte deden. 
 
Mocht u over dit onderwerp vragen hebben neem dan contact op 
met Paula Hijdra, tel. 010-5115596. 
 
Wandelen, doet u dat het beste links of rechts van de weg? 
We wandelen met z’n allen meer dan ooit. Op voetpaden, maar ook 
daarbuiten. Als er geen stoep of voetpad is, mag u gebruik maken 
van het fiets- of bromfietspad. Zijn die er ook niet, dan kunt u aan 
de rand van de rijbaan lopen of in de berm (uitgezonderd wegen 
waar voetgangers verboden zijn). Maar doet 
u dat het beste links of recht van de weg? 
 
Wat zijn de regels? 
Tot 1993 was links van de weg lopen, als er 
geen voetpad, stoep of (brom)fietspad 
aanwezig is, als regel opgenomen in het 
Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens. In de versies die erna 
kwamen is die bepaling niet langer 
opgenomen. Tegenwoordig mag een 
voetganger zelf beslissen wat de veiligste 
optie is. Dat is namelijk sterk afhankelijk van de wegindeling en die is 
overal anders. Dit kan, zeker in coronatijd, wel wat verwarring 
opleveren, aangezien nu de regel om 1,5 meter afstand te houden 
nageleefd moet worden. Dan is het overzichtelijker als 
tegemoetkomend verkeer sowieso al aan de andere kant van de weg 
loopt. Wat is daarom raadzaam? 
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Advies: over het algemeen links aanhouden 
Veilig Verkeer Nederland adviseert om over het 
algemeen links van de weg te lopen.  
U kunt tegemoetkomend verkeer dan zien aankomen 
en u kunt dan beter reageren op eventuele onveilige 
situaties. Mocht een passerende fietser of andere wandelaar 
bijvoorbeeld geen 1,5 meter afstand houden, dan kunt u eenvoudiger 
contact maken of even in de berm stappen. Er zijn echter 
uitzonderingen, waarbij u er beter voor kunt kiezen om rechts van de 
rijbaan te lopen. Bij een onoverzichtelijke binnenbocht is de 
buitenbocht bijvoorbeeld veiliger. In het geval van een weg met maar 
aan 1 kant verlichting kunt u als het donker is het beste de kant van 
de verlichting kiezen. Ook als dat dus rechts is. Dat geldt ook voor 
een dichtbegroeide berm, waarbij u geen ruimte heeft om uit te 
wijken. Dat betekent in de praktijk dat wandelaars geen ‘vaste kant’ 
meer hebben om te lopen en dat het links en rechts lopen tijdens de 
wandeling ook afgewisseld kan worden. 
 
Wandelen in coronatijd 
Gaat u met een wandelpartner op stap? Bij tegenliggers is het handig 
om dan achter elkaar te lopen of zo mogelijk even over te steken 
naar de overkant van de weg. Kies verder zoveel mogelijk voor de 
rustigere routes of tijdstippen dat er minder mensen op de been zijn, 
zoals ’s morgens vroeg of onder etenstijd. Wilt u onderweg 
een praatje maken, doe dat dan niet op het pad zelf of in 
de buurt van een kruispunt of ander druk punt. Dat is altijd 
al lastig voor passanten, maar helemaal met de 1,5 meter 
maatregel. Ga bijvoorbeeld ook niet aan weerszijden van 
een pad staan, zodat al het verkeer tussen u door moet, 
maar achter elkaar, aan 1 kant van de weg. En op een manier waarbij 
het overige verkeer u op ten minste 1,5 meter afstand kan passeren. 
 
(Bron: Veilig Verkeer Nederland, Wandelen.nl, ANWB, archief) 
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Hoelang na het zetten van het coronavaccin bent u 
beschermd? 
Het vaccineren gaat in een rap tempo door in Nederland.  
Maar nu ook steeds meer mensen de tweede prik van het 
coronavaccin hebben gehad, rijst de vraag:  
hoe snel bent u na die tweede prik beschermd tegen  
het coronavirus?  
Vaccinoloog Anke Huckriede van het UMC Groningen legt uit  
dat bij de meeste coronavaccins vanaf 3 weken na de eerste  
prik de eerste tekenen van bescherming al zichtbaar zijn.  
“Dat is dan nog niet voldoende, maar de bescherming  
neemt daarna verder toe en wordt versterkt door de tweede 
vaccinatie”, aldus Huckriede tegen RTL Nieuws. 
 
Effectiviteit coronavaccins 
Elk coronavaccin heeft een percentage van werkzaamheid, hoe 
effectief een vaccin is. Bijvoorbeeld bij het vaccin van Pfizer gaat dit 
om een bescherming van 95 procent. Dit houdt in dat het vaccin voor 
95 procent effectief is in het voorkomen van ziekte door het 
coronavirus. In een groep van 100 mensen betekent dit dat 95 
mensen uit die groep geen coronaklachten krijgen. Als ze na 
vaccinatie toch het virus oplopen, dan worden ze er minder ernstig 
ziek van. En al ligt het effectiviteitspercentage lager, het voorkomt in 
veel gevallen, dus bij alle vaccins, een ziekenhuisopname en ernstig 
ziek worden. 
 
Bescherming verschillende vaccins 
In Nederland wordt gevaccineerd met verschillende coronavaccins. 
Dat betekent ook dat de beschermingsgraad per vaccin verschilt en 
ook het moment waarom het vaccin maximaal beschermt tegen het 
coronavirus. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, het 
CBG, houdt onderstaande gegevens aan. 
Het vaccin van BioNTech/Pfizer bestaat uit 2 prikken. De laatste prik 
krijgt u minimaal 3 en maximaal 6 weken na de eerste prik.  
7 dagen na de laatste prik bent u maximaal beschermd. In het geval 
van Pfizer beschermt het vaccin voor 95 procent. 
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Het vaccin van Moderna bestaat ook uit 2 prikken.  
De tweede prik krijgt u 28 dagen na de eerste prik. Vanaf 14 dagen na 
de tweede prik van Moderna bent u maximaal beschermd. In het 
geval van Moderna gaat het om 94,1 procent. 
Bij het AstraZeneca-vaccin krijgt u ook 2 prikken, met 4 tot 12 weken 
ertussen. Vanaf 14 dagen na de tweede prik met AstraZeneca bent u 
maximaal beschermd. In het geval van AstraZeneca is de 
werkzaamheid 60 procent wat betreft het oplopen van Covid-19, 
maar meer dan 90 procent bij het voorkomen van 
ziekenhuisopname. 
Bij het Janssen-vaccin krijgt u maar 1 prik.  
Vanaf 14 dagen na die prik bent u maximaal beschermd tegen het 
coronavirus. In het geval van het Janssen-vaccin gaat het om 66 
procent en ook weer veel hoger bij het voorkomen van 
ziekenhuisopname. 
Duur bescherming 
Over de duur van de bescherming van de coronavaccins is nog niet 
veel bekend. 
(Bron: RTL Nieuws, RIVM, CBG, dokter Ted van Essen) 
 
 

******************** 
 
 

 

Het leven is een boek, 
ga niet naar het einde 

om te zien 
wat het waard is. 

Geniet van het leven 
en vul de pagina’s 

met mooie herinneringen. 
 
 

Linda Vanderperre  
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RECLAME                                                                      COURANT 
  WINKELIERS   VEREENIGING 
   
   “EENDRACHT”  Berkel en Rodenrijs Aug. 1939 
 
Eere wien eere toekomt  
 
Hooggeachte ingezetenen. 
 
De reis met onze Ouden  van dagen is al bijna uit onze gedachten. 
Het was prachtig weer, er heerschte een gezellige sfeer, de 
omgeving was heel mooi en eten of drinken geen gebrek en prima 
kwaliteit. 
Het comité is in haar arbeid heel goed geslaagd, dank zij de 
medewerking van onze medeburgers. 
En nu ik iets schrijf over deze reis, naar Soestdijk, gaan 
onwillekeurig mijn gedachten terug naar 29 Juni j.l. en denken wij in 
het bijzonder aan die dames die àl de broodjes voor de Oudjes 
hebben gesmeerd, en…. gemeubileerd. 
Een woord van hartelijken  dank aan deze trouwe helpsters is zeker 
op zijn plaats,  want  
‘t  is  een  groot karwei  waarvan  wij  meermalen  getuigen zijn  
geweest. 
Wij zullen hopen dat als wij in 1940 wéér met onze ouden van 
dagen een reisje maken dat wij  dan weer op Uw steun zoowel  als  
op  aller  steun en  medewerking  mogen rekenen,  en omdat  bijna  
niemand  weet  welke  arbeid  U voor  ons deed.  
In de vroege  morgen  dacht  ik: 
“ Eere  wien  eere  toekomt” 
     Namens: 
Het Comité voor Ouden van Dagen. 
     
    P. v. D. 


