
 

     

     KBO Berkel en Rodenrijs      

 
 

Nieuwsbrief 
                       
                      Website:  www.kboberkelenrodenrijs.nl  

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

 

 

 

 

 

 
 

 
Mei 2021 

 



2 
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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 
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Op 26 maart 2021 zijn we opgeschrikt door een telefoontje van onze 
voorzitter Ton van der Burg. “Ik heb slecht nieuws”, zei hij. 
“Ons bestuurslid Henny Rijntjes is plotseling overleden”.  
Zo’n boodschap komt hard binnen, dat doet je heel veel.  
Zo plotseling! En zo tragisch voor de familie. Haar man is twee 
maanden geleden overleden en nu Henny. 
We moeten dit verwerken, maar het voelt zo onwerkelijk. 
 
In de Algemene Ledenvergadering van de KBO Berkel en Rodenrijs in 
2019 kwamen wij samen binnen en werden als nieuw bestuurslid 
gekozen door de leden. We werden maatjes en gingen op uitnodiging 
samen naar diverse activiteiten. 
Veelal  georganiseerd vanuit de gemeente Lansingerland. Naar 
bijeenkomsten over ‘eenzaamheid’ onder ouderen. Over ‘Langer 
thuis wonen van ouderen’, over ‘dementie’. Wij hebben geluisterd en 
onze mening gegeven over diverse onderwerpen. 
Henny bracht haar ervaring mee vanuit Welzijn Lansingerland, waar 
zij voorheen vrijwilliger was en als oud lid van het Adviesorgaan 
Sociaal Domein. Zij was medeorganisator van de  Kunst- en Cultuur-
bus met uitstapjes naar concerten en theater. 
Samen bezochten wij namens de KBO de vergaderingen van de COL 
en brachten daarbinnen de mening en standpunten in van de KBO 
Berkel en Rodenrijs. 
 
Wij zullen haar niet vergeten en wensen de kinderen en familie heel 
veel sterkte toe bij het dragen van dit grote verlies! 
 
Namens het bestuur, 
Paula Hijdra 
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Salvador Dali 
 
 
Woordje van de voorzitter 
Aangeslagen en vol ongeloof werd ik telefonisch door een lid op de 
hoogte gebracht van het overlijden van ons bestuurslid Henny 
Rijntjes. Zij wist mij geen exacte datum van overlijden door te geven 
en voor ons was het moeilijk om daar achter te komen. Hierdoor 
konden wij als bestuur geen acte de préséance geven bij de crematie. 
Beperkt ook door de corona maatregelen, wilden wij daar ook 
rekening mee houden. Helaas, we hadden dat zo graag willen doen 
uit medeleven met de familie en vrienden. 
Ik steun van harte en met respect het “In Memoriam” dat Paula zo 
prachtig heeft verwoord. 
Natuurlijk heel afgezaagd, maar ik zeg toch: “Het leven gaat door” 
maar we houden Henny in onze gedachten. 
 
Ik heb er nog even de nieuwsbrief van vorig jaar bijgehaald om na te 
kijken hoe ik toen in het begin van de coronatijd alles verwoord heb, 
niet wetende wat er ons nog allemaal boven het hoofd zou hangen. 
Ik ga dan ook niet in herhaling vallen want daar weten we alles van. 
We hopen dat inmiddels een groot gedeelte van onze leden is 
gevaccineerd. Dat hadden we toen toch niet durven dromen, 
afgaande wat de wetenschappers ons toen voorhielden. 
In 2020 ging de viering van 75 jaar bevrijding niet door. Het werd een 
jaar doorgeschoven. Helaas zal die viering ook in 2021 weer moeten 
worden doorgeschoven. Jammer want we mogen dit nooit vergeten. 
 
Ik spreek hierbij wel mijn zorg uit hoe het nu verder moet met 
Nederland. 
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Ik weet niet hoe het u is vergaan afgelopen donderdag maar de 
politiek heeft zich weer van haar beste kant laten zien. Ik vraag mij 
daarbij af waar het allemaal over gaat. Wij kiezen toch onze 
volksvertegenwoordiger om klaar te staan in ons belang en niet om 
machtspelletjes te spelen. Nederland verkeert in crises.  
Als we alleen al kijken naar de pandemie covid-19. Deze is nog lang 
niet bezworen. Een groot gedeelte van de Nederlandse bevolking is 
het helemaal zat in beperkingen te moeten leven en begrijpt er 
helemaal niets van hoe de vaccinatie wordt georganiseerd. 
Laten we daarbij ook niet de klimaatcrises vergeten. Hoe gaan we het 
probleem van de Co2 uitstoot oplossen? Hoe krijgen we Nederland 
weer op de rit, wanneer zijn we verlost van de pandemie? 
Dames en heren politici, denk niet aan macht maar zoek naar 
oplossingen van deze problemen. 
Neem uw verantwoordelijkheid en ga niet overal nee tegen zeggen 
als een regering, die uit leden bestaat anders dan de partij waarvan u 
vertegenwoordiger bent, met voorstellen komt. 
Kom met alternatieven. Denk niet in problemen maar oplossingen!!!! 
Bij het schrijven van dit “woordje” werd bekend dat de heer Herman 
Tjeenk Willink door de Tweede Kamer is gekozen tot informateur. Ik 
wil hem heel veel wijsheid en creativiteit toewensen. 
 

Het is weer belastingtijd. Vóór 8 mei 
2021 moeten de gegevens over het 
jaar 2020 aan de belastingdienst 
worden verstrekt.  

Als vrijwillige hulpverlener bij het invullen van het aangiftebiljet 2020 
kost het veel tijd om dit allemaal weer voor elkaar te brengen. Dat 
geldt natuurlijk ook voor onze andere invullers, Paula Hijdra, Cees 
Emons en Harry Koot. Iedere hulpverlener bepaalt zelf hoe zij of hij 
het doet. Natuurlijk worden daarbij de corona maatregelen streng in 
acht genomen. 
Het ontmoeten van elkaar vind ik daarbij altijd heel erg belangrijk en 
ik merk gewoon dat de hulpvragers daar ook naar uitkijken.  
Al zeggen de meesten het niet, maar je bespeurt toch wel een stuk 
eenzaamheid, dat veelal als zeer verdrietig en saai wordt gezien. Een 
goed en gezellig gesprek doet dan toch wel iets.   
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Nadat ik alle gegevens heb genoteerd en mij ervan heb vergewist dat 
wat me verteld wordt ook klopt ga ik naar huis en vul ik de aangifte 
inkomstenbelasting 2020 in. Daarbij kijk ik ook naar de toeslagen. 
Wat ik dit jaar extra met aandacht doe gezien de ellende die zich 
voordoet bij de kindertoelagen. 
Wij als belastinginvullers zijn ervoor om mensen te helpen die 
daarom vragen. 
Wanneer gaat de overheid ook zo werken en niet iedereen als een 
fraudeur aanziet tot het tegendeel wordt bewezen? Natuurlijk zijn er 
mensen die de boel willen oplichten en dan is het de kunst om die te 
traceren zonder daarbij het voorgaande uit het oog te verliezen. 
 
Rest mij alle KBO leden sterkte te wensen in deze moeilijke tijden. 
Schroom niet om een ander hulp te vragen of te geven. 
 
 
 
Ton van der Burg 
 
 
 
 
Van de bestuurstafel 
Bestuur 
Met het vertrek van Henk de Haas bestaat het bestuur 
nog uit 5 leden. Door het overlijden van Henny Rijntjes 
zijn we nu nog met z’n vieren. Versterking is dringend 
nodig. Besloten is om in volgende vergadering hier 
uitgebreid bij stil te staan om te bekijken hoe we hierop 
gaan anticiperen. 
 
KBO Zuid-Holland 
In maart 2021 ontvingen wij een rekening van de KBO Zuid-Holland 
voor de jaarlijkse contributieafdracht. (een deel van dit bedrag draagt 
de KBO Zuid-Holland weer af aan de Unie KBO in Nieuwegein). 
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In onze vergadering van 18 maart heeft het bestuur op voorhand 
aangegeven het niet eens te zijn met de verhoging van de 
contributieafdracht 2021 aan de KBO Zuid-Holland.  
Als motief hebben wij aangevoerd dat het niet duidelijk is hoe de 
toekomst eruit zal gaan zien in het functioneren en werken van de 
KBO Zuid-Holland en de Unie KBO. In hetzelfde besluit willen wij tot 
herziening overgaan, als blijkt dat vaststaat hoe die toekomst eruit 
gaat zien. Dit dient te gebeuren met een duidelijke, transparante en 
onderbouwde begroting van voornoemde verenigingen. 
Het is ons ook niet duidelijk op welke basis het aantal leden is 
vastgesteld Dit aantal is mede bepalend voor de afdracht.  
Tevens is besloten dat de KBO Berkel en Rodenrijs niet akkoord gaat 
met de beantwoording van de vragen op de voorstellen in de 
Algemene Ledenvergadering KBO Zuid-Holland. Deze vergadering is 
schriftelijk gehouden. Vele vragen zijn onbeantwoord gebleven. 
Op verzoek van de KBO regio Delf Westland Oostland hebben wij 
aangegeven welke ondersteuning wij nodig hebben om een goed 
functioneren van onze vereniging mogelijk te maken. 
 
Contributie 
Tevreden kunnen wij constateren dat de meeste leden  
de contributie voor 2021 hebben betaald, waarvoor onze 
erkentelijkheid. Wij vragen de leden die nog niet hebben  
betaald dit alsnog te doen. 
 
Activiteiten 
Rekening houdend met alle beperkingen omtrent covid-19, die naar 
wij verwachten zeker tot juli 2021 zullen gelden, hebben wij besloten 
in de maand september 2021 weer van start te gaan met de 
activiteiten die wij al voorheen deden: crea, schilderclub, bingo, 
ontmoetingsmiddag en klaverjassen. Voorts hebben wij besloten te 
onderzoeken welke nieuwe activiteiten we kunnen gaan organiseren.  
Dit heeft alles te maken met het beleid dat wij in de toekomst willen 
gaan voeren. 
Vooruitlopend op het voorgaande willen wij in mei 2021 graag in 
gesprek gaan met onze vrijwilligers om één en ander af te stemmen 
en hun mening te horen. Het moet wel kunnen in deze coronatijd. 
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Website 
De werkzaamheden aan de website zijn nog niet afgerond en gaan 
nog door. Op de vraag in de vorige nieuwsbrief over wat u van de 
website vindt hebben wij nog geen enkele reactie ontvangen. 
 
Ton van der Burg 
 
NORDIC WALKING 
Hierbij een stukje over het nordic walking.  
In de zomer van 2007 zijn we met zo’n 12 personen les genomen 
bij de Skiberg in Bergschenhoek.Ene Gert Jan was onze trainer. 
Hij leerde ons hoe je moest lopen 
met de stokken. Nadat we de lessen goed  
onder de knie hadden zijn we begin september  
van dat jaar met een groep van 12 personen,  
onder leiding van ondergetekende, gestart bij  
de Pius X, iedere dinsdagmiddag om 14.00 uur.  
En dat doen we nu nog steeds elke dinsdagmiddag.  
Mits het pijpenstelen regent want dan lopen we niet. 
Er zijn nu nog 5 lopers, waarvan 2 vanaf het 1e uur. 
We lopen meestal een uurtje, soms ook wel eens wat langer. In 
verband met de coronamaatregelen houden we voldoende afstand. 
In de zomer gaan we halverwege ook wel eens een theetje doen bij 
Verhage of een ijsje bij de Mac Donalds. Wij hopen dat dit deze 
zomer ook weer mogelijk is. 
Voordelen van nordic walking: 
- je gebruikt ongeveer 90% van alle spieren in je lichaam 
- je gebruikt meer energie dan bij gewoon wandelen 
- je komt in de buitenlucht en in de natuur 
- de stokken bieden steun en stabiliteit en verminderen de belasting 
  op de knieën, heupen, enkels en wervelkolom 
- een groep betekent sociale contacten. 
We kunnen wel weer wat nieuwe lopers gebruiken. 
Het kost niets en het is ook nog heel goed voor uw gezondheid. 
Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met 
Jeanne Bloom, tel. 010-5115553. 
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De KBO ouderenadviseur 
Wat hebt u als oudere hieraan? 
Een ouderenadviseur is een oudere die is 
opgeleid om andere ouderen te helpen om zo 
lang mogelijk zelfstandig te blijven en de regie 
over het eigen leven te behouden. Dit 
betekent dat de ouderenadviseur problemen, 
die samenhangen met het ouder worden, 
samen met de oudere bespreekt en helpt 
zoeken naar mogelijkheden om op een zo’n 
prettig mogelijke manier verder te leven. 
Problemen kunnen lastig zijn of uw hele leven 
verstoren. Voor beide kunt u een ouderenadviseur inschakelen. 
Problemen die nu nog alleen maar lastig zijn, kunnen uitgroeien tot 
ernstige verstoringen van uw leven. Belangrijk is dat u niet hoeft te 
wachten met het inschakelen van de ouderenadviseur tot de 
problemen u boven het hoofd gegroeid zijn. 
De ouderenadviseur kan uw gesprekspartner zijn bij alle mogelijke 
zaken die u moet regelen. Hij/zij is niet de regelaar: dat bent u zelf, 
net zo goed als u zelf uitmaakt wat u wel of niet wilt. De 
ouderenadviseur zal altijd met u meedenken, dingen met u op een 
rijtje zetten, maar laat u daarna vrij om te beslissen en de stappen 
wel of niet uit te voeren. 
Wat heeft een ouderenadviseur wat andere ‘hulpverleners’ niet 
hebben? 
 
Tijd, aandacht en onafhankelijkheid. 
De ouderenadviseurs zijn bij niemand in loondienst, hoeven geen 
urenadministratie bij te houden, geen ‘baas’ naar de mond te 
praten. Zij werken als vrijwilliger voor de ouderenbonden en hebben 
maar één opdracht: behartig de belangen van de ouderen. 
 
KBO Berkel en Rodenrijs heeft een eigen ouderenadviseur: Johan 
Dooremalen. Bij de meeste van u wel bekend. Hij is bereikbaar onder 
telefoonnummer: 010-5113830. Uitgebreide informatie op: 
http://www.kbozuidholland.nl/ledenservice/ouderenadvisering 
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Vakantieweek KBO 2021 
De vakantieweek 2021 is geboekt en zal plaatsvinden van zaterdag  
7 t/m 14 augustus 2021. 
Het coronavirus heeft de week van 2020 in de war geschopt maar we 
hebben uitstel gekregen tot 2021. En we denken als iedereen 
gevaccineerd is dat dit wel kan doorgaan. 
De keuze is gevallen op Hotel Het Landhuis in 
Oldenzaal in de provincie Overijsel. 
Hier zullen wij in die week logeren. 
Het hotel is mooi gelegen en de appartementen /kamers  
zijn allemaal voorzien van douche, toilet, televisie en telefoon.  
U kunt zich hiervoor opgeven middels bijgaand inschrijfformulier. 
U betaalt voor een 2-persoonskamer € 580,-p.p. en voor een  
1-persoonskamer € 630,-.p.p, 
We hebben weer een leuk programma samengesteld met leuke 
tochtjes en daarbij hebben wij natuurlijk ook aan de avonden 
gedacht. Er blijft genoeg vrije tijd voor uzelf over om leuke dingen te 
doen. 
Wel vragen wij u zelf  een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Tevens dient u een medicijnlijst mee te nemen. Deze is verkrijgbaar 
bij uw apotheek. 

Ook willen wij de mensen uit Bleiswijk en 
Bergschenhoek uitnodigen met ons mee te gaan. 
Hoe meer zielen hoe meer vreugd! Dus schrijf u 
in middels bijgevoegd formulier. De deelnemers 
die zich vorig jaar al hebben ingeschreven zullen 
wij nog persoonlijk benaderen. 

 
U kunt zich voor deze week schriftelijk aanmelden bij: 
Piet de Schepper, Rodenrijseweg 517, 2651 AP Berkel en Rodenrijs of 
Jeanne Bloom, Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs 
 
Mocht u direct willen betalen dan kunt u het verschuldigde bedrag 
overmaken op rekeningnummer: NL62RABO0307401154 van de KBO 
afd. Berkel en Rodenrijs o.v.v. Vakantieweek 2021. 
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TIPS TEGEN INBRAAK 
De rijksoverheid voert elk jaar een anti-inbraakcampagne. Onder het 
mom ‘maak het ze niet te makkelijk’. Want weet u dat er in 
Nederland gemiddeld 200 keer per dag wordt ingebroken?   
Gelukkig kunnen een paar simpele maatregelen al 
een groot verschil maken. De website van de 
rijksoverheid geeft advies. En ook op de KBO-site 
staan nuttige tips tegen inbrekers. We zetten er 
een aantal voor u op een rijtje. 
Een schuifpui is extra inbraakgevoelig. U heeft 
hiervoor een speciaal slot nodig. Zie voor een 
erkend adviesbedrijf www.politiekeurmerk.nl  
De deur achter u in het slot trekken is niet 
genoeg. Met een hard stuk plastic staan inbrekers in een paar 
seconden binnen. Alleen als u de sleutel omdraait, is de deur echt op 
slot. En vergeet niet het WC-raampje en de garagedeur op slot te 
doen. Zorg dat u zo min mogelijk contant geld in huis hebt. 
Ook in huis weten inbrekers de meeste verstopplaatsen snel te 
vinden. Berg uw waardevolle spullen veilig op, idealiter in een kluisje. 
Hang nooit een briefje bij de deur. Maak ook geen melding van uw 
vakantieplannen op internet. En wees voorzichtig met 
afwezigheidsberichten op uw voicemail, antwoordapparaat en  
e-mail.  Criminelen krijgen de boodschap ook. 
Houdt de gordijnen open, laat uw planten staan en gebruikt een 
tijdschakelaar voor de verlichting. Gaat u een paar dagen weg?   
Vraag of uw buren een oogje in het zeil houden. Zorg ook dat iemand 
uw post uit het zicht kan leggen. 
Inbrekers houden niet van licht. Als u aan de voor- en achterzijde 
lampen plaatst met bewegings-en eventueel ook lichtsensor, dan 
verkleint u het risico op inbraak. Bevestig de lampen op minimaal 3 
meter hoogte. 
Zet vuilnisbakken weg en berg ladders op achter slot en grendel. 
Daarmee wordt het lastiger om naar de eerste verdieping te 
klimmen. Zet uw vervoermiddelen altijd op slot, ook als ze in een 
berging of garage staan. 
 

Samen maken we het veiliger voor senioren! 
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LEEF NU 
Mei is een maand van herdenken. 

De oorlog – de bevrijding: verdriet en vreugde. 
Niet iedereen heeft deze periode meegemaakt,  

maar herinneringen hebben we allemaal.  
Dat is goed en waardevol, ze verrijken ons leven,  

maar de feiten spelen zich af in het verleden. 
Toekomstbeelden en plannen zijn vaak een stimulans,  
maken ons soms angstig of bezorgd, maar er is geen 

zekerheid, dat ze gerealiseerd zullen worden. 
Het echte leven speelt zich nu … vandaag af. 

Maak er nu dus iets van en geniet van de dag, waarop u, 
hopelijk, morgen met plezier kunt terugkijken. 

 
Bron: Bond zonder naam 

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

 
   EENDJES 

 
                                                        Er zwommen jonge eendjes 

bij ons in het kanaal. 
Ze spetterden en dartelden, 

ze maakten veel kabaal. 
Hun  moeder had het reuze druk 

met al dat lieve, kleine grut. 
 

Een oma met haar kleinkind 
verwende ze met brood. 
Ze zei tegen het jochie: 
zo worden ze wel groot. 

De lentezon die lachte blij 
op die voorjaarsdag in mei. 


