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Woordje van de voorzitter 
De R zit weer in de maand en dat betekent dat na de zomer het jaar 
weer op zijn laatste beentjes gaat lopen. Wat gaat de tijd toch snel. 
Toen ik nog werkte dacht ik dat wanneer ik gepensioneerd zou zijn 
het allemaal wat rustiger ging worden, maar niets is minder waar. 
Het zal wel komen dat wij in een weerbarstige tijd leven.  
Degene die nu ouder zijn dan 85 jaar hebben alles wel zo’n beetje 
meegemaakt. 
Voordat ik hiermee verder ga wil ik toch nog even terugkomen op de 
R in de maand. Ik heb drie zussen en drie broers. Dus wij waren als 
gezin met z’n negenen. Ik was daarvan precies de middelste, twee 
broers en een zus boven mij en wat er onder  
mij zit mag u raden. 
Op het moment dat de R in de maand  
verscheen kwam ook de levertraanfles weer  
voor de dag en kregen wij, in de rij van oud naar jong,  
elke avond voor het naar bed gaan een lepel levertraan en een 
schepje suiker op een theelepeltje. Je griezelde er van, maar het 
moest. Zoals de beren vet vergaren voor de winter, zo moesten  
wij dat ook doen voor de winter om het vitaminepeil in stand te 
houden. De generaties na ons zullen echt niet weten  
waar ik het over heb. 
Toch maar weer terug naar onze leden van 85 jaar en ouder. Die 
hebben toch wel het e.e.a. zien veranderen in de tijd waarin zij leven. 
Denk aan de crisis van 1929 en daarna. Ze kregen ook nog te maken 
met de Spaanse griep die een pandemie veroorzaakte van enkele 
jaren. Na een tijd van ‘welvaart’ na de 1e wereldoorlog stortte de 
economie wereldwijd in elkaar en kregen ze te maken met een 
enorme werkeloosheid. Vervolgens de opkomst van het nationaal 
socialisme en de NSB in Nederland die ons in de 2e wereldoorlog 
stortte die aan miljoenen mensen het leven kostte. Tevens schreed 
de industriële revolutie, die in de 18e eeuw was begonnen, voort. In 
de jaren van wederopbouw na die 2e wereldoorlog is alles in een 
stroomversnelling nog verder gegaan. We landden op de maan. Er 
kwamen steeds meer auto’s waardoor het verkeer uitbreidde en we 
dus ook meer wegen nodig hadden. De flowerpowertijd bracht een 
omwenteling in regels waardoor we steeds meer vrijheid kregen. 
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Zo kan ik nog wel een poosje doorgaan maar een item wil ik toch wel 
noemen. Het tijdperk van de digitalisering waarin wij nu leven.   
De snelheid die dat met zich meebrengt en de manier van leven. We 
zijn individueler gaan doen en denken. Het moet voor de ouderen 
onder ons iets zijn, dat zijn weerga niet kent. Hoe houd ik mij staande 
in deze wereld. Voor ons de opgave om daarop antwoord te geven 
door elkaar te helpen op alle gebied. 
Daarom is er nog de KBO die dat in het oog houdt en tracht daar 
wezenlijk iets aan te doen. Als de KBO wil inspelen op wensen, moet 
de KBO wel weten wat u wil. 
Laat uw stem horen en denk mee over hoe wij dat tot stand kunnen 
brengen; de samenwerking met bestuur en vrijwilligers die zich 
daarvoor inzetten. 
Zo kom ik automatisch op ons probleem. De KBO Berkel en Rodenrijs 
heeft op dit moment te weinig bestuursleden om dat allemaal voor 
elkaar te brengen. Laat ons niet in de kou staan. Voelt u zichzelf 
geroepen of kunt u anderen inspireren, geef het dan door aan het 
bestuur. 
Natuurlijk zult u zich afvragen 
waarom ik dan stop.  
In de vorige Nieuwsbrief heb ik dat al 
aangegeven; het is mijn gezondheid 
die mij lief is.  
Dit is dus mijn laatste ‘woordje’.  
Ik heb het altijd met veel plezier 
gedaan al viel het niet mee om steeds weer met iets nieuws te 
komen. Ik vertrouw er zonder meer op dat mijn opvolger, wie dat 
dan ook moge zijn, dit oppakt. 
Ik wil iedereen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.  
Ik blijf in beeld als vrijwilliger voor de KBO. 
Het gaat jullie allen goed !  
 
Ton van der Burg 
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Van de bestuurstafel 
Algemene Ledenvergadering woensdag 13 oktober 2021 
Na een onderbreking van anderhalf jaar zal er op 13 oktober 2021 
weer een fysieke Algemene Vergadering (ALV) worden gehouden. 
Het bestuur verheugt zich erop u weer te mogen ontmoeten. Niet 
alleen tijdens deze vergadering maar ook bij de activiteiten die vanaf 
september weer van start zijn gegaan. 
 
We beginnen om 10.30 uur met een viering in OLV Geboortekerk en 
eindigen rond 15.30 uur na het bezoek van de burgemeester. 
Tussendoor krijgt u een lunch en zorgen we ook voor de koffie en 
drankje. 
We gaan ervan uit dat iedereen die zich aanmeldt tot het einde blijft, 
dus ook het gedeelte na de lunch. Als u zich aanmeldt zullen wij dat 
ook expliciet aan u vragen. 
Om te kunnen deelnemen aan deze vergadering dient u zich vóór  
8 oktober a.s. aan te melden bij de secretaris Jeanne Bloom. 
De agenda vindt u elders in deze Nieuwsbrief.  
 
Contributie 
In tegenstelling tot hetgeen in de nieuwsbrief van juli/augustus 
vermeld stond, zijn wij  akkoord gegaan met de contributieafdracht 
aan de KBO Zuid Holland voor het jaar 2021. 
Ondanks het feit dat de contributieafdracht aan de KBO Zuid-Holland 
voor partners hoger is dan er  aan contributie wordt betaald ( € 17,--) 
stellen wij voor de contributie-inning in 2022 niet te verhogen. De 
penningmeester zal tijdens de ALV het besluit nader toelichten. 
 
Corona 
Ondanks de versoepelingen per 25 september 2021 hebben wij toch 
besloten dat alle activiteiten alleen toegankelijk zijn voor leden die 
volledig tegen Covid-19 zijn gevaccineerd of leden die hersteld zijn 
van corona. 
Leden die om wat voor reden dan ook hieraan niet voldoen, kunnen 
daarom niet deelnemen. Bij aanmelding/binnenkomst kunnen wij 
hiernaar vragen. Wij rekenen op een ieders gezond verstand.  
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Acties 
Wij gaan dit jaar weer meedoen met Clubsupport van de Rabobank. 
Tevens doen we mee met de sponsoractie van de Plus supermarkt. 
Zie elders in deze nieuwsbrief. Uitgebreide informatie hierover kunt u 
nalezen in de Heraut of website van de Rabobank/Plusmarkt. 
 
 
Nieuwe leden: 

Als nieuw lid hebben zich aangemeld: 
Mw. J.C.M. Duyvesteyn-van Haastert 
Mw A.I. Waterreus 
Mw. M.B.C. van Haastert 
Mw. J.P.M. Smarius-Lexmond  
  

 
 

 
        afdeling BERKEL EN  RODENRIJS   
 

 
 
 
Algemene Ledenvergadering 13 oktober 2021 
Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor het bijwonen van deze 
vergadering op woensdag 13 oktober 2021 
De Algemene Ledenvergadering wordt voorafgegaan door een 
viering in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, 
Noordeindseweg te Berkel en Rodenrijs. Deze 
viering wordt voorgegaan door diaken F.J. 
Vrijburg en begint om 10.30 uur. 
Na afloop gaan de deelnemers aan de 
vergadering naar het parochiehuis Willem 
Huygensz voor de algemene vergadering. Deze 
wordt vooraf gegaan door koffie met gebak. 
De vergadering begint rond 11.30 uur.   
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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 11 november 

2020 
5. Jaarverslag 2020 van de secretaris (dit zat als bijlage bij de 

Nieuwsbrief van juli/augustus 2021) 
6. Financieel jaarverslag over het jaar 2020  

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. 

7. Benoeming Kascontrolecommissie 
8. Pauze 12.30 uur 

met een drankje en lunch 
9. Heropening van de vergadering om 13.30 uur 
10. Begroting 2021 
11. Contributie 2022 

     De jaarcontributie voor het jaar 2022 zal niet worden verhoogd. 
          Het bestuur stelt voor de jaarcontributie voor 2023 vast te  
          stellen op € 25,00 voor het hoofdlid (was € 23,00).  
          Voor het partnerlid wordt de contributie € 20,00 (was € 17,00)  
12. Bestuur 

Volgens rooster is Jeanne Bloom aftredend. Gezien de huidige 
situatie omtrent het aantal bestuursleden stelt zij zich nog voor 
één jaar beschikbaar. 
Tussentijds aftredend is Ton van der Burg. Daarmee stelt hij ook 
zijn functie als voorzitter ter beschikking. 
Verkiezing voorzitter: 
Tot 24 uur vóór aanvang van de vergadering kunnen leden zich 
kandidaat stellen. Dit dient schriftelijk te gebeuren bij de 
secretaris. Een voordracht van een lid door derden moet 
tenminste door 10 leden worden ondersteund. Deze voordracht 
dient eveneens tenminste 24 uur vóór aanvang van de 
vergadering schriftelijk ingediend te zijn bij de secretaris. 

13. Rondvraag 
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14. Sluiting vergadering (streeftijd is rond 14.30 uur) 
15. Ontvangst van de burgemeester van de gemeente 

     Lansingerland 
De burgemeester, Pieter van de Stadt, is bereid gevonden een 
inleiding te geven over burgerinitiatief op het punt van 
ouderen(senioren)beleid. De bedoeling is dat de leden daarop 
reageren in een dialoog, waarbij ook aandacht mag worden 
gevraagd voor actuele punten die u belangrijk vindt. 

 
De stukken behorend bij de punten 4, 6 en 10 van deze vergadering 
zijn op aanvraag te verkrijgen bij de penningmeester: 
E-mail: penningmeester.kbobr@gmail.com / tel. 006-10617415 
Voor aanvang de vergadering zullen deze stukken ook in de zaal te 
verkrijgen zijn. Eveneens zullen deze getoond worden via een 
PowerPoint presentatie. 
 
U dient zich vóór 8 oktober a.s. bij de secretaris Jeanne Bloom aan 
te melden voor deze vergadering: 
E-mail: secretaris.kbobr@gmail.com / tel. 010-5115553 
Tevens dient u volledig gevaccineerd te zijn en dat ook ter plekke 
kunnen aantonen. 
 

Extra dagje uit voor de KBO-dames naar Kloostermode 
op 9 november 2021  
In overleg met Cor Labots hebben we op dinsdag 9 november 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 € 17,50,- per persoon. Hiervoor 
kunt u genieten van een uitgebreide 1 uur 
durende modeshow verzorgd door 3 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.  
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We sluiten de dag af met een advocaatje met slagroom. Rond 16.00 
uur zijn we weer terug in Berkel en Rodenrijs. 
 
Opstapplaatsen en tijden:     
Pius X om 09.15 uur 
OLV Geboorte kerk, Noordeindseweg om 9.30 uur 
Voor deze dag kunt u zich tot uiterlijk 3 november 
opgeven bij Piet de Schepper, tel. 5113570 of Jeanne 
Bloom, tel. 5115553. U kunt de kosten van € 17,50,- contant betalen 
bij Piet en Jeanne. Wacht niet te lang met opgeven want Vol is Vol.  
Let op: deze dag gaat alleen door bij voldoende deelname.                                                                                                                                     
 

WEEK VAN DE EENZAAMHEID 
 

Hier zit ik dan, in mijn stoel, 
niemand weet hoe ik mij voel. 

Soms bezoek, soms een praatje, 
meestal alleen, ik mis een maatje. 

Het is moeilijk, het is zwaar, 
soms lijkt de dag wel een jaar. 

Beste medemens, heb je even tijd? 
Eenzaamheid is waar ik aan lijd. 

 
De Week tegen Eenzaamheid vindt dit jaar voor de twaalfde keer 
plaats en is van 30 september t/m 7 oktober 2021. 
Door het hele land is er dan extra 
aandacht voor het thema eenzaamheid. 
In veel plaatsen zijn speciale activiteiten. 
U kunt meer lezen in de media en op de 
website www.eentegeneenzaamheid.nl 
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. 
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ClubSupport van de Rabobank 2021 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij al 
vermeld dat wij ook dit jaar weer meedoen 
aan de Rabo ClubSupport.  
Nu nog even een herinnering. 
De afgelopen jaren heeft u ons enorm 
gesteund door te stemmen en wij hopen dat u ook dit jaar weer 
zoveel mogelijk stemmen op ons uitbrengt. Want dat is belangrijk, 
want elke stem is geld waard. Geld dat we kunnen besteden aan 
diverse activiteiten voor onze vereniging. 
In 2020 stemden 500.000 leden op hun lokale club. In totaal werd er 
door de Rabobank 15 miljoen euro verdeeld onder de diverse clubs. 
 
Hoe kan ik stemmen op mijn favoriete club? 
Bent U lid van de Rabobank dan kunt u ook stemmen op onze KBO. 
Ga hiervoor naar de site van uw eigen Rabobank. Stemmen kan 
gemakkelijk onder de knop ‘Zelf regelen’.  
De stemperiode loopt van 4 tot en met 24 oktober 2021.  
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.  
 
Het bestuur van de KBO Berkel en Rodenrijs dankt u 
bij voorbaat hartelijk voor het uitbrengen van uw 
stem op onze vereniging. 
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SPONSORACTIE PLUSMARKT KOELHUIS BERGSCHENHOEK 
Als u in deze supermarkt in de periode van 5 september t/m zaterdag 
13 november boodschappen doet ontvangt u bij elke € 10,00 aan 
boodschappen en wekelijkse actieproducten een voucher met een 
unieke code. Om deze codes te activeren gaat u naar de website 
https://mijn.plus.nl/sponsorpunten 
U kunt dan kiezen aan welke club of vereniging u de codes geeft. 
Natuurlijk zouden wij het op prijs stellen als u de punten, als extra 
steun, aan de KBO Berkel en Rodenrijs geeft. 
In de Heraut komt het logo van de KBO Berkel en Rodenrijs te staan. 
Als u zelf geen computer of tablet heeft, vraag aan een van de 
familieleden of zij het voor u willen doen. 
Na de actieperiode wordt het totale sponsorbedrag verdeeld over 
alle deelnemende clubs en verenigingen. 
Openingstijd Plus Koelhuis: 
maandag-zaterdag 07.00 uur-21.00 uur 
zondag 12.00-19.00  uur 
 
PLUS KOELHUIS Supermarkt in 
Bergschenhoek geeft € 30.000,00 weg. 
  
Hartelijk dank voor uw steun! 
 
Bestuur Berkel en Rodenrijs 
 
Bingo 
Op vrijdagmiddag 17 september zijn we weer begonnen met de 
bingo. Iedere 3e vrijdag van de maand is er bingo in het Parochiehuis  
Willem Huygens van 14.00 uur tot ongeveer 16.15 uur.  
De eerstvolgende bingo is op vrijdag 15 oktober 2021. 

We hebben weer leuke prijzen in de Bingo. 
Tot weerzien namens het bingoteam  
Nel de Veld tel. mobiel 06-42711689 / 010-5112114  
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Schilderen en tekenen 
Om de 14 dagen gaan we schilderen in het tuinpaviljoen van Huize St. 
Petrus. We zijn al begonnen op dinsdag 14 september en de volgende 
is op 28 september a.s. 
Het is een gezellige club die nog niet 
helemaal vol zit. Heb je zin om het te 
leren en heb je daar een beetje feeling 
bij, meld je dan aan bij Truus Toussaint. 
We hebben een andere begeleider 
gevonden omdat Stef ten Pierik om 
persoonlijke redenen niet meer aanwezig kon zijn. Gelukkig hebben 
we een hele enthousiaste vervangster gevonden in de persoon van 
Cathy de Wit; een kunstenaar, die haar atelier heeft in Berkel en 
Rodenrijs. Zij heeft er heel veel zin in om jullie nog wat extra’s bij te 
brengen zodat het allemaal nog leuker wordt. We hebben haar werk 
gezien en dat vonden we heel mooi.  
Dus alle redenen om je aan te melden bij deze club. 
Truus Toussaint tel. 010-5114087 
 
 

Crea 
We gaan weer van start met de Crea en 
wel op dinsdagmorgen 19 oktober van 
9.30 uur tot 12.00 uur.  
We gaan een vaas maken van 
fietsbanden. Daar heb je voor nodig: 
een scherpe schaar en een tang om 
gaas door te knippen. 
Andere ideeën zijn altijd van harte 
welkom. Neem ze maar mee.  
Graag van tevoren aanmelden voor 
deze ochtend! Dit in verband met de 
inkoop van de benodigde materialen. 
Tot 19 oktober en op alle volgende 3e dinsdagen van de maand om 
09.30 uur in het tuinpaviljoen van huize St. Petrus. 
Meer informatie en aanmelden bij: 
Nel de Veld tel. mobiel 06-42711689 / 010-5112114 
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Coronatoegangsbewijs voor extra veiligheid 
Het coronatoegangsbewijs wordt ingezet op die locaties waar het 
door het loslaten van de verplichte 1,5 meter afstand drukker wordt. 
Op deze manier wordt het risico van besmetting zo laag mogelijk 
gehouden en kan iedereen zo veilig mogelijk samen komen.  
 
Vanaf 25 september 2021 heeft iedereen vanaf 13 jaar een 
coronatoegangsbewijs nodig om binnen te komen in onder meer de 
horeca (behalve op terrassen), de bioscoop, het theater of 
muziekcentra. Zo’n bewijs is niet nodig in het openbaar vervoer en 
overheidsinstellingen.   
  
Je krijgt een coronatoegangsbewijs als je 
volledig bent gevaccineerd, een geldig 
herstelbewijs hebt of een negatieve 
testuitslag van maximaal 24 uur oud.  
Testen blijft gratis voor iemand die geen 
herstel- of vaccinatiebewijs heeft. 
 
Met de Coronacheck-app kan iedereen het coronatoegangsbewijs 
laten zien. U kunt een papieren versie printen via de site: 
www.coronacheck.nl/nl/print/ 
 
Coronatoegangsbewijs op papier aanvragen 
Niet alle ouderen beschikken over een smartphone of een printer. 
Deze personen hebben dus een papieren toegangsbewijs nodig.  
U kunt het papieren coronatoegangsbewijs aanvragen via de 
helpdesk van de CoronaCheck onder telefoonnummer 0800-1351. 
Houd uw Burgerservicenummer (BSN) bij de hand. Dit nummer staat 
in het paspoort, op de identiteitskaart of op het rijbewijs. 
Nadat uw gegevens zijn ingevoerd ontvangt u binnen vijf werkdagen 
het coronatoegangsbewijs per post. Maak een kopie van het bewijs 
en houd het origineel altijd thuis. 
 
Schroom niet om iemand in uw omgeving te vragen u te helpen bij 
het verkrijgen van een coronatoegangsbewijs. 
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VAKANTIEWEEK KBO BERKEL EN RODENRIJS 
7 TOT 14  AUGUSTUS 2021 IN OLDENZAAL 
Wat hebben we weer genoten van de KBO  vakantieweek in eigen 
land…… 
Stuk of 27 meisjes en stuk of 8 jongens, allemaal op een rijpe leeftijd, 
allemaal met hun eigen levensverhalen die ze graag  aan je vertellen, 
soms leuk, soms niet leuk. Enfin, u kent dat zelf ook wel als u de 65 
gepasseerd bent of nog een stuk verderop in het leven staat. 
 
Nadat we ons op zaterdagmiddag 7 augustus bij de 
kerk verzameld hadden reed onze bus dit keer 
naar het Twentse Oldenzaal; naar hotel Het 
Landhuis: een vriendelijk familiehotel, gerund door 
pa en ma Oolderink samen met hun zoon, 2 dochters  + partners. 
Ze hebben in 2018 het predicaat  “Hofleverancier “ ontvangen van de 
koning (die natuurlijk geen tijd had om de onderscheiding zelf uit te 
reiken), dus dat beloofde wel wat, wat verblijf en eten betreft. 
Het eten was zowel bij het ontbijt, lunch als bij het diner koninklijk. 
’s Morgens verschillende soorten brood, beschuit, suikerbrood,  
3 soorten kaas, ham, gekookt ei,  
Gebakken ei en gepocheerd ei, gebakken spek; het was er allemaal, 
om maar niet te spreken van yoghurt, vers fruit enz. enz.  
Je at je buikje wel flink rond!  Je moest ook wel de nodige energie 
verzamelen want na het ontbijt werd er gewandeld, gelezen,  
gepuzzeld, spelletjes gedaan  en natuurlijk geklaverjast, door 
sommigen ieder vrij moment van de dag. 
                                                 Om half een waren we al weer hongerig. 

Dan stond de lunch voor ons klaar wat 
weer de nodige energie vergde, want 
naast brood waren er allerlei lekkere 
hapjes, zoals iedere dag 2 warme hapjes 
zoals kroket, bamihapje, frikandel: 
allemaal gezonde dingen.  
Het leek Luilekkerland wel, want er was 

ook zalm, makreel, haring, 2 verschillende salades, gevulde 
pannenkoekreepjes enz. enz.  
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Iedere keer duizelde het ons weer en we vroegen ons niet af wat de 
weegschaal daar aan het eind van de week van zou zeggen…… 
Zondag gingen we met een grote groep met het hotelbusje naar de 
kerk, de Plechelmus basiliek uit de 14e eeuw. Een grote mooie kerk   
met veel gebrandschilderde ramen en een preekstoel van prachtig 
houtsnijwerk, een mooi modern altaar, een schitterend orgel met 
een organist die heel veel verstand van orgelspelen heeft. Er was tot 
mijn verwondering ook een zangkoor, die een  mis van Gounod 
uitvoerde en het Ave Verum van Elgar. Wij zingen in Berkel en 
Rodenrijs deze koorwerken ook en het was voor mij een genot te 
horen hoe goed dit koor deze mis uitvoerde. Ook de pastoor was in 
topvorm en het verwonderde mij te zien hoeveel mensen daar in de 
kerk komen. Oldenzaal is voor een groot deel katholiek.  
Plechelmus is de patroonheilige  van de stad en daarnaast hebben ze 
nog een patroon: het Boeskoolmenneke,  het standbeeld van een 
kereltje, dat een hele grote witte kool draagt. Zoals Berkelnaren  
‘peenvreters’ genoemd worden, worden Oldenzalers  ‘boeskooleters’ 
(= witte kool eters)genoemd.  
 
We kregen deze groente prompt de 1e avond bij het diner te eten. En 
nu we het toch over het diner hebben;  iedere dag adembenemend 
lekker en elke dag anders. Een driegangen diner met elke dag een 
origineel soepje, iedere dag ander vlees of 
gevogelte, 2 soorten aardappels en drie soorten 
groente en daarnaast rauwkost en een lekker 
toetje toe. 
Je snapt niet hoe dit allemaal kan voor die prijs 
(580 euro) en dan óók nog een kamer met een 
raam  en een schoon bed en een badkamer met 
een douche waar echt water uitkomt ….   
Waar vind je dat nou voor die prijs ? 
 
Maandagmorgen was er een modeshow. Er werd door de dames  
lustig  geshowd, gepast en gekocht. Toen ik naar het buitenterras liep 
om wat te lezen in het zonnetje passeerde ik de kleedkamer en keek 
per ongeluk door het raam naar binnen.  



16 
 

Ik kneep mijn ogen meteen stijfdicht, de bult die ik opliep toen ik 
tegen een deur botste voel ik nu nog ….. 
‘s-Middags gingen we naar de markt in Oldenzaal met het hotelbusje. 
Lopend  was het iets te ver. De markt stelde niet zoveel voor. Die in 
Berkel is groter. Er waren ook wel leuke winkels voor de dames. Dus 
zat de hele groep na verloop  van tijd bepakt en bezakt in het 
overdekte winkelcentrum bij de Hema koffie te drinken en ijsjes te 
likken, terwijl een forse regenbui op het glazen dak kletterde. Toen 
het tijd was voor de terugreis met het hotelbusje was het weer droog 
en we hebben de hele week geen regen meer gezien of gevoeld. Drie 
schaapjes van onze kudde  bleken verdwaald, maar speurhonden Piet 
en Jeanne wisten de ongelukkigen op te sporen en in de bus te 
takelen.  
Na het avondeten werden we verrast met een steengoede band die 
liedjes uit de jaren 70-80 speelde en zong. We zongen luidkeels mee, 
ondanks het verbod van de bisschoppen….. 
Door al dat lekkere eten en het vele zitten begonnen onze buikjes te 
zwellen en de spieren stram te worden.  
Daarom was er dinsdagmorgen gymnastiek rond de stoel. Velen 
deden mee in de hoop het figuur wat op peil te houden/brengen. 
’s Middags maakten we een mooie bustocht door Duitsland. 
Halverwege de tocht zouden we te 
voet een leuk stadje gaan verkennen 
en daar koffie drinken op een terrasje. 
Maar door de strengere Coronaregels 
in Duitsland mochten we de bus niet 
uit als rode Corona-Nederlanders. Wat 
deed de chauffeur? Hij reed naar 
Nederland terug (vlakbij) en ging met ons tien meter van de grens in 
een Nederlands restaurant koffie drinken en toen weer naar 
Duitsland terug. We hebben daar veel natuurschoon gezien en waren 
dus een middag in het buitenland …… 
Woensdag stond in het teken van een huifkartocht door het mooie 
Twente. De animo hiervoor was zo groot dat onze groep in tweeën  
gedeeld werd. Het was erg leuk, zingen en kijken naar de konten van 
de twee fjordenpaarden en genieten van de zon en het mooie  
Twentse landschap. 
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’s Avonds was er operettemuziek: een sopraan en een tenor zongen 
allerlei bekende operettemelodieën. Onze Piet durfde, hoewel hij 
een beetje zenuwachtig was, de concurrentie met deze sterren aan: 
gloedvol zong hij het Wolgalied en hij bracht het er onder luid 
applaus keurig van af. 
Donderdag hadden we een mooie busdagtocht naar de Weerribben. 
Rond 12 uur kwamen we daar aan en vóórdat we gingen varen 
kregen we in een aangrenzend restaurant een driegangen diner 
aangeboden. Met weemoed  dacht ik aan het niveau wat Het 
Landhuis biedt…. Na het diner stapten we op de boot. De rollators 
stonden keurig op een rij aan de kant in het gras en onze 
buschauffeur paste daarop tot we terugkwamen. 
Wij genoten van het water, de natuur, van de dames in badpak op 
passerende boten. Op het eind van de tocht hadden we nog een 
aanvaring met een boot, die te wild om de bocht kwam. Het liep 
goed af en niemand hoefde gered te worden. Netjes op tijd waren we 
terug in Oldenzaal. ’s Avonds was er een Bingo ten bate van de 
plaatselijke carnavalsvereniging. Leuke prijsjes. Henk, die nooit koffie 
drinkt won een koffiepakket, waar hij overgelukkig mee was. 
En dan is het al weer vrijdag, de laatste dag van de vakantie, een vrije 
dag. Wij besloten met z’n vieren te gaan fietsen in de omgeving op 
gehuurde e-bikes. Na 3 km fietsen hadden we allemaal storing aan 
onze fietsen, dus gingen we terug en werd het luieren in de prachtige 
tuin met groot terras aan de achterkant van het hotel. Het hotel 
beschikt ook over een Welnesskelder met sauna, zwembad en 
bubbelbad. Enkelen van ons genoten daar ’s-middags van  en 
kwamen fris en fruitig weer bij de groep. ‘s Avonds waren er drie 
zangers, die liedjes uit de jaren 80-90 zongen. We zongen enthousiast 
mee en op de foxtrot werd er op beperkte schaal (niet te veel 
mensen op de vloer!) gedanst. We genoten van de danskunst van Els 
die met één van de zangers over de dansvloer zweefde…. 
Daarna naar de kamer, koffer inpakken, slapen, de volgende dag om 
kwart voor acht ontbijt, half negen vertrek en om elf uur in Berkel. 
Hier wachtten onze dierbaren ons op. 
Over het algemeen goed weer gehad, leuke groep, gezellige 
activiteiten. Volgend jaar ga ik wéér mee. U ook ????? 
 
Nico Schinkel 
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Bankcriminaliteit 
Criminelen worden steeds beter in het vinden van manieren om 
mensen geld afhandig te maken. Vooral senioren zijn hiervan de 
dupe. Bij de nieuwsbrief van september heeft u de folder ‘Senioren 
en Veiligheid’ ontvangen. Wij hopen dat u deze uitvoerig heeft 
gelezen. Ondanks waarschuwingen alom klikken nog steeds veel 
mensen op de link in een mail. Waarom? De mail komt betrouwbaar 
over. Hieronder treft u een afbeelding aan van een zogenaamd 
betrouwbaar e-mailbericht. Als u echter op de betreffende link klikt 
(vraag nu kosteloos de nieuwe wereldpas aan) verschaft u de 
criminelen toegang tot uw bankgegevens. Met alle gevolgen van 
dien. 

 
 
 

Geachte relatie, 
 
Uit ons klantensysteem is naar voren gekomen dat u tot op heden nog 
actief gebruik maakt van een verouderde wereldpas, deze wordt 
binnenkort niet meer ondersteund door de Rabo Scanner. 
 
Per 11 oktober 2021 kunt u niet meer inloggen in uw Rabo Online 
Bankieren om uw bankzaken te regelen, betalen met uw betaalpas of 
geld opnemen van uw betaalrekening. 
 
De uitgifte van een nieuwe Rabo Scanner is kosteloos tot 13 oktober 
2021. 
Na de genoemde datum brengen wij € 13,95 administratiekosten in 
rekening ter vervanging van uw Rabo Scanner. 
Dit bedrag wordt automatisch van uw betaalrekening afgeschreven. 
 
Vraag nu kosteloos de nieuwe wereldpas aan 
 
Het komt ook voor dat iemand die zich voordoet als medewerker van 
de bank u belt met de mededeling dat er iets vreemds aan de hand is 
met uw bankrekening. U moet dan vervolgens inloggen bij uw bank. 
Als u dit doet kan de crimineel bij uw bankgegevens. 
Daarom nogmaals de waarschuwing: blijf alert. Vertrouwt u het niet 
bel dan zelf even met de bank of instantie waarvan u het bericht of 
telefoontje  heeft ontvangen. Beter een telefoontje teveel dan al uw 
geld weg. 
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De agenda voor de maanden oktober/november 2021 
Hieronder treft u de agenda aan voor de maanden 
oktober/november 2021. 

Vrijdag 8 oktober 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz  

Dinsdag 12 oktober 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Woensdag 13 oktober 
10.30 uur viering 
11.30 uur vergadering 

Algemene Ledenvergadering 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Vrijdag 15 oktober 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Zondag 17 oktober 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Dinsdag 19 oktober 
09.30 uur 

Crea in het tuinpaviljoen Huize St. Petrus 
Zie elders in deze nieuwsbrief 

Vrijdag 22 oktober 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz  

Dinsdag 26 oktober 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Dinsdag 9 november 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 12 november 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 16 november 
09.30 uur 

Crea in het tuinpaviljoen Huize St. Petrus 
Programma in nieuwsbrief november 

Vrijdag 19 november 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Zondag 21 november 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Dinsdag 23 november 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 26 november 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 
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Iedere 
maandagmiddag 
13.30 uur 

Sjoelen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus. 

Iedere maandag-
dinsdag en 
donderdagmiddag  
14.00 uur 

Jeu de Boules op de buitenbaan achter 
Huize St. Petrus. 
 

Iedere dinsdagmiddag 
14.00 uur  

Nordic-Walking  
vertrek vanaf de Gerberasingel 26 in 
Berkel o.l.v. Jeanne Bloom.  

 
 
En dan tot slot: 
De penningmeester ontving spontaan giften van enkele KBO’ers voor 
kostendekking van kaas/worstrondjes en zaalhuur.  
Deze verrassingen worden zeer op prijs gesteld.  
Namens alle KBO-leden mijn hartelijke dank. 
Uw penningmeester 

 
 
 

Herfst 

De zomer is alweer voorbij 
een natte tijd breekt aan 

het warme weer maakt de weg vrij 
het najaar komt er aan 

de herfst met al zijn kleurenpracht 
maar ook met storm en regen 

de zon neemt heel snel af in kracht 
en komt de wolken tegen 

de tijd zo somber, vol gemis 
maar laat ons niet vergeten 
dat deze tijd heel prachtig is 
en dat moet iedereen weten 

 


