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Woordje van de voorzitter 

We zijn al weer aanbeland in de tweede helft van het jaar 2021.  
Ik weet niet hoe het jullie vergaat, maar ik vind de tijd heel snel gaan. 
Voor je het in de gaten hebt is het jaar alweer voorbij. 
Op het moment dat ik dit woordje schrijf zitten we nog midden in het 
vakantieseizoen. Dat loopt nog door tot het einde van de maand 
augustus, want dan gaan de kinderen weer naar school. 
Hopelijk kunnen zij dan weer met z’n allen in de klas zitten. 
Duidelijk is gebleken dat fysiek onderwijs toch het beste én het 
leukste is. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik het vroeger, toen ik op 
de Mulo zat in Pijnacker (OLV Fatimaschool),  niet erg vond als de 
onderwijzer er, om wat voor reden dan ook, niet was. Doch dat 
duurde gelukkig nooit zo lang, want om maanden van fysiek 
onderwijs verstoken te blijven was natuurlijk ook niet alles. 
 
We staan aan het nieuwe seizoen 2021-2022.  
Na bijna anderhalf jaar daarvan verstoken te zijn geweest hopen we 
ook een start te gaan maken met activiteiten.  
Jullie lezen daar meer over in deze 
nieuwsbrief. Ik hou het bij de officiële start 
op zondag 19 september. Deze ziet er iets 
anders uit dan we gewend zijn. Wat ik heel 
erg jammer vind is dat niet iedereen hierbij 
aanwezig kan zijn. We mogen en kunnen nl. 
maar een gelimiteerd aantal personen toelaten in het parochiehuis 
Willem Huygensz. Daarom moet iedereen zich van te voren 
aanmelden voor deze middag. 
 
Verder vraag ik aandacht voor het programma van Cultuur aan het 
Lint. Zij hebben aan ons wat ruimte in onze nieuwsbrief gevraagd. 
Een flyer van het programma zit bij deze nieuwsbrief. Wij bevelen dit 
van harte bij jullie aan. Het zijn prachtige gelegenheden om te 
genieten en elkaar te ontmoeten. Noteer de data in uw agenda. 
 
Verder treft u bij deze nieuwsbrief ook een folder bij “Senioren en 
Veiligheid” aan. Deze is uitgegeven door het Ministerie van Justitie en 
Veiligheid. Lees die folder aandachtig door want ook ons kan het 
overkomen. En zeg niet: dat gebeurt mij niet,  daar trap ik niet in. 
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Ik kan het niet nalaten om toch nog even terug te komen op wat er 
allemaal in de laatste maand is gebeurd. Daarbij gaan mijn gedachten 
direct uit naar de watersnoodramp die Limburg, delen van 
België en Duitsland hebben getroffen. Verschrikkelijk voor de 
mensen die hun waardevolle spullen verloren zagen gaan in de 
kolkende watermassa. En niet te vergeten de mensen die 
daarbij het leven verloren. 
Gelukkig kwam de hulp snel op gang en ik spreek de wens uit 
dat alles weer vlug goed komt zodat het normale leven weer 
enigszins kan doorgaan. De littekens blijven echter zitten. Er kan 
nog altijd op het rekeningnummer 777 van het Nationaal 
Rampenfonds worden gestort. 
 
Toen de versoepeling van de regels eind juni werden doorgevoerd 
dachten we het Covid-19 virus onder de knie te hebben. Ik heb 
daarbij het gevoel gekregen dat we snel van een koude kermis 
terugkwamen toen het aantal besmetting als stortvloed over ons 
heen kwam. 

Ik ga geen schuldigen aanwijzen maar de eerlijkheid 
gebied mij toch wel te melden hoe bepaalde mensen 
met deze versoepelingen zijn omgegaan. Gelukkig is 
er weer een dalende trend ingezet. 
Heb je je nog niet laten vaccineren, doe het alsnog.  
Niet alleen voor jezelf maar ook voor een ander!! 

 
Tot slot van dit woordje wil ik jullie in kennis stellen van mijn besluit 
om bij de Algemene Ledenvergadering op 13 oktober 2021 terug te 
treden uit het bestuur van de vereniging en de functie van voorzitter 
ter beschikking te stellen. Dit besluit is definitief. Ik heb er lang over 
nagedacht omdat ik weet dat ik daarmee mijn medebestuursleden te 
kort doe en ook weet hoe moeilijk het is om nieuwe bestuursleden 
binnen te halen. Gelukkig wordt daar hard aan gewerkt.  
Hierover staat in deze nieuwsbrief nog wel wat vermeld. 
Ook jullie hulp wordt daarbij gevraagd. 
De wijze waarop ik mij inzet en hoe ik er ook in ga om in het belang 
van de vereniging zaken voor elkaar te krijgen, komt mijn gezondheid 
niet ten goede. De eerste waarschuwing kreeg ik begin van dit jaar. 
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Mijn aantreden in het bestuur, ook later als voorzitter, heb ik gedaan 
met een visie naar de toekomst; om zaken tot stand te krijgen voor 
de afdeling, regio en provincie. Helaas is dat mij niet gelukt en dat 
vreet aan mij. Ik ben daarin teleurgesteld want ik heb altijd het idee 
gehad om te kunnen bouwen aan een bruisende KBO.  
Een organisatie die aantrekkelijk moest worden voor de generatie die 
na ons komt. Ik verwijt het niemand die daar anders over denkt en 
het graag zo wil laten. 
Mijn aftreden als voorzitter wil niet zeggen dat ik uit beeld verdwijn. 
Ik wil graag blijven helpen op het gebied van hulp bij belastingen, 
digitale ondersteuning en directe ondersteuning bij het vinden van 
de juiste weg in de benadering van de overheid wanneer men met 
vragen zit. 
Bestuurlijk verdwijn ik wel uit beeld en ik wens iedereen die zich 
bestuurlijk bezighoudt alle succes toe met alle noodzakelijke steun 
van wie dan ook. 
 
Ton van der Burg 
 

Van de bestuurstafel 
Contributie 
In tegenstelling tot hetgeen in de nieuwsbrief van juli/augustus staat 
zijn wij gedeeltelijk akkoord gegaan met de contributieafdracht aan 
de KBO Zuid Holland voor het jaar 2021. 
Wij accepteren de verhoging tot € 17,56 maar houden, met 
instemming van de KBO Zuid-Holland, vast aan het aantal leden dat 
wij hebben opgegeven per 1 januari 2021. 
Wij hebben ook aangetekend dat het jaarlijks indexeren voor ons 
geen maatstaf is voor een verhoging maar dat een onderliggende 
begroting met een werkplan en beleidsplan maatgevend is. In de 
najaarsvergadering van de KBO Zuid-Holland zullen wij dat wederom 
aan de orde te stellen. 
Dit houdt wel in dat wij genoodzaakt zijn de contributie voor 
2022 te moeten verhogen. Dit omdat wij anders gaan interen 
vanwege de afdracht aan de KBO Zuid-Holland. Deze verhoging 
van de contributie wordt dus meegenomen bij de behandeling van de 
begroting 2022 in de Algemene Ledenvergadering van 13 oktober a.s.  
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Covid 
Ondanks de versoepelingen hebben wij toch besloten dat alle 
deelnemers aan activiteiten die wij voor meerdere personen 
organiseren gevaccineerd moeten zijn. Leden die om wat voor 
reden niet gevaccineerd zijn, kunnen daarom niet deelnemen.  
Wij rekenen op ieders gezond verstand, want wij gaan dit niet 
controleren. 
 
Kerstdiner 
Wij hebben besloten dit jaar weer een kerstdiner te houden op 
zaterdag 18 december. Over de vormgeving etc. gaan wij in overleg 
met de PCI. Inhoudelijk kunnen we daar nu nog niets over zeggen. 
 
 
 
 
 
 
Algemene Ledenvergadering op 13 oktober 2021 
In de nieuwsbrief van oktober, die eind september 2021 uitkomt, zult 
u de agenda met eventueel bijbehorende stukken aantreffen.  
We beginnen om 10.30 uur met een viering in de OLV Kerk 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.  
Hier komen we dus nog op terug in de nieuwsbrief van oktober. 
In verband met Covid en de gelimiteerde ruimte moet iedereen zich 
van tevoren aanmelden. 
 
Actie 
Wij gaan dit jaar weer meedoen met Clubsupport van de Rabobank  
Meer hierover leest u elders in deze nieuwsbrief. 
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Feestelijke middag op 19 september 2021 
Op zondagmiddag 19 september openen we het nieuwe seizoen. 
Hierbij willen wij jullie weer graag ontmoeten. 
Het is de derde zondag van september. Normaal 
betekent dit een spelletjes/ontmoetingsmiddag. 
Maar deze keer krijgt deze zondagmiddag een 
andere invulling. 
Zoals we hebben beloofd,  komen we graag  bij 
elkaar met een leuk programma. 
 
We hebben een cabaretier uitgenodigd: Jos Thomasse.  
Het programma heet: ‘ Zoete Koek’   
Zoete Koek lijkt te starten als een lezing maar blijkt een hilarische 
conference, waarin het publiek een belangrijke rol speelt; vol 
onverwachte ontwikkelingen, want spreekwoorden en gezegden 
hebben soms een verrassende herkomst maar leiden evengoed tot 
komische misverstanden. 
Verder leerzaam en ook nog gezond; hersengymnastiek houdt het 
brein lenig. Jos Thomasse heeft al vele voorstellingen voor diverse 
KBO- afdelingen gegeven. 
 
Je bent welkom in het Parochiehuis Willem Huygensz . 
We beginnen om 14.00 uur en naar verwachting is het om 17.00 uur 
afgelopen. 
 
Programma  

 Bij binnenkomst ontvangst koffie/thee met iets lekkers 
 Onze voorzitter houdt een openingswoord 
 Na de koffie om 14.30 uur optreden van Jos Thomasse 
 In de pauze wordt er een drankje aangeboden  
 Daarna vervolgt de cabaretier zijn voorstelling 

 
Er zijn geen kosten aan verbonden maar je moet je wel van te voren 
aanmelden en je moet wel gevaccineerd zijn .  
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Aanmelden vóór 10 september 2021 bij: 
Ton van der Burg 010-8409944     
Jeanne Bloom        010-5115553 
Paula Hijdra          010-5115596 (na 18.30 uur) 
Jan Geert Groen    010-5118629 
 
Vanwege de Corona maatregelen zijn we gebonden aan een limiet 
voor het aantal personen die in de zaal mogen. 
Dus wees er snel bij. 
Wij hopen dat u allen een gezellige middag zult beleven.  
 
Tot 19 september 2021 !!!! 
 
Jeanne en Paula 
 

ClubSupport van de Rabobank 2021 
De Rabobank investeert jaarlijks een deel van de winst in clubs en 
verenigingen. Dit wordt gedaan met Rabo ClubSupport.  
De KBO Berkel en Rodenrijs doet dit jaar voor de derde keer mee. 
De afgelopen jaren heeft u ons enorm gesteund en we hopen dat u 
ook dit jaar 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. 
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. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
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De Bond heeft u nodig! 
Als bestuursleden waren wij erg verrast door het terugtreden van 
onze voorzitter. Maar als we ons gezonde verstand gebruiken kunnen 
we Ton alleen maar steunen want gezondheid gaat voor alles.  
 
In een ruim 650 leden tellende club moeten toch een aantal leden te 
vinden zijn die zich circa 1 á 2 dagen per maand willen inzetten in een 
bestuursfunctie of als vrijwilliger.  
Binnen de KBO zijn zoveel leuke dingen in 
ontwikkeling, daar moet je bij zijn. Bij de KBO 
Berkel en Rodenrijs kun je echt je creativiteit 
kwijt. Veel senioren beschikken over 
voldoende vrije tijd om iets voor de Bond te 
betekenen. Hoe en in welke vorm is altijd 
bespreekbaar.  
 
Bent u graag actief in de uitvoering of is een 
bestuursfunctie iets voor u?  
Zoek dan contact met een van de bestuursleden of stuur een e-mail 
naar ondergetekende.  
Dan bespreken we wat u voor KBO kunt en wilt doen en hoeveel tijd 
u wilt investeren. Samen zoeken we dan naar een click.  
 

De Bond heeft u nodig! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jan Geert Groen (penningmeester KBO Berkel en Rodenrijs) 
E-mail: jggroen@hotmail.com 
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Een mooi programma wacht op u! 
Door de restauratie van de monumentale O.L.V. Geboortekerk is 
deze nu prima geschikt voor concerten en andere bijzondere 
bijeenkomsten. De kerkzaal met haar gebrandschilderde ramen, de 
authentieke inrichting en haar prachtige akoestiek heeft nu 
vloerverwarming en comfortabele banken gekregen. Er zijn ook 
videoschermen en een nieuwe geluidsinstallatie, zodat alles wat 
voorin gebeurt overal te volgen is. Ook zijn een trap en lift 
aangebracht, die leiden naar ’t Koetshuys en de toiletruimten in het 
souterrain. Willem Huygensz is recent opgeknapt en voorzien van een 
vaste beamer met scherm. De kerk met zijn prachtige tuin, ‘t 
Koetshuys en Willem Huygensz met zijn terras zijn bijzonder geschikt 
voor allerlei activiteiten voor jong en oud. 
 
Met zo’n mooi aanbod van zalen en faciliteiten kon een initiatief als 
Cultuur aan het Lint niet uitblijven. Een groepje vrijwilligers werkt 
daarin enthousiast aan een aantrekkelijk jaarprogramma. Met ons 
cultuuraanbod willen het sociale leven en de samenhang in 
Lansingerland bevorderen.     
 
Wij hebben voor het derde jaar op rij weer een aantrekkelijk 
programma voor u. Er zijn grote concerten, kleine muzikale 
evenementen en andere leuke vormen van vermaak!  
 
Dit seizoen willen we ook starten met lunchconcerten onder de titel 
‘Cultuur en Ontmoeten’ De laatste zondag van de maand gaan om 
12.30 uur de deuren van Willem Huygensz voor u open.  
Alleen, of met partner, vrienden, kennissen kunt u dan genieten van 
livemuziek en een heerlijke lunch (koffie, soep en broodjes). 
Entreeprijs slechts € 10,00. 
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Bij deze Nieuwsbrief treft u de flyer aan met het programma van 
Cultuur aan het Lint. Op voor en achterkant vindt u onze activiteiten. 
Ga naar de website cultuuraanhetlint.nl of volg ons op facebook 
cultuur aan het lint.   
Ook via De Heraut en Hart van Lansingerland houden wij u op de 
hoogte van het laatste nieuws. 
Tot ziens !! 
 
ACTIVITEITEN KBO BERKEL EN RODENRIJS 
Na zo’n lange COVID-periode gaan we in september weer starten met 
de activiteiten. Wij hopen velen van jullie te mogen verwelkomen. 
Om rekening te kunnen houden met de corona-maatregelen zijn we 
genoodzaakt naar een andere locatie te gaan,  
nl. het parochiehuis Willem Huygensz. 
Klaverjassen 
De inleg voor het klaverjassen zal € 3,00 gaan 
bedragen 
Schilderen en Crea 
Namens de begeleidsters Truus Toussaint en Nel 
de Veld laat ik jullie weten dat deze activiteiten 
weer zullen starten in de maand oktober. In de nieuwsbrief van 
oktober komen wij hierop terug. 
Bingo 
Op vrijdagmiddag 17 september gaat de bingo weer van start het 
Parochiehuis  Willem Huygens van 14.00 tot ongeveer 16.15 uur.  
Iedereen kan meedoen waarbij rekening wordt gehouden met de 
corona-maatregelen zoals afstand maar ook een gelimiteerd aantal 
aanwezigen in de zaal.  
Contactpersoon: Nel de Veld,  mob. 06-42711689/tel. 010-5112114 
Jeu de boules en sjoelen 
Jeu de boules en sjoelen, die door de Driebondenclub worden 
georganiseerd, starten op 6 september 2021. 
Jeu de boules op de buitenbaan van Huize St. Petrus en sjoelen in het 
paviljoen van Huize St. Petrus. Aanvangstijd is 13.30 uur. 
Contactpersoon: Thijs Schippers, tel. 010-5112253. 
 
Namens de activiteitencommissie, Jeanne Bloom 
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De agenda voor de maanden september/oktober 2021 
Hieronder treft u de agenda aan voor de maanden 
september/oktober 2021. Zoals gezegd zal in de nieuwsbrief van 
oktober de agenda worden aangevuld met de data en tijdstippen van 
het schilderen en crea. 

Vrijdag 10 september 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Vrijdag 17 september 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur  

Zondag 19 september 
14.00 uur 

Spelletjesmiddag in aangepaste vorm. 
Zie elders in deze nieuwsbrief.  
Vooraf aanmelden verplicht. 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Vrijdag 24 september 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Vrijdag 8 oktober 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz  

Woensdag 13 oktober 
10.30 uur viering 
11.00 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 

Vrijdag 22 oktober 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz  

Iedere 
maandagmiddag 
13.30 uur 

Sjoelen in het tuinpaviljoen van  
Huize St. Petrus. 
Start: 6 september 2021 

Iedere maandag-
dinsdag en 
donderdagmiddag  
14.00 uur 

Jeu de Boules op de buitenbaan achter 
Huize St. Petrus. 
Start: 6 september 2021 

Iedere dinsdagmiddag 
14.00 uur  

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

  


