
     

      

KBO Berkel en Rodenrijs      

 

 

Nieuwsbrief 
         

Website:  www.kboberkelenrodenrijs.nl 
               
 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

Februari 2022 



2 
 

 
Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:      Georgine Zwinkels  tel.06-41453835 
Secretaris:           Jeanne Bloom          tel. 010-5115553 
Penningmeester/vice-voorzitter: Jan Geert Groen      tel. 06-10617415 
Vertegenwoordiging COL/projecten:  Paula Hijdra tel. 010-5115596 
 
Secretariaat: Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs 
       E-mail: secretaris.kbobr@gmail.com 
                         Bankrekening: NL62RABO0307401154 
 
Ledenadministratie:  
Ria van Niekerk, tel. 010-5115224 of 06-15518056  
E-mail: leden.kbobr@gmail.com 
 
Lay-out nieuwsbrief:  Marianne Welles 
 
Copy voor de Nieuwsbrief van maart 2022 
inleveren vóór 5 februari 2022 
E-mail: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
 
 
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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Een nieuw jaar, een nieuw begin. 
Wanneer u deze nieuwsbrief ontvangt ligt de jaarwisseling  al weer een 
paar weken achter ons. Een jaarwisseling toch weer anders dan we 
gewend waren. Voor velen een einde aan wat een moeilijk jaar was. 
Mensen die ons lief waren zijn er niet meer en laten een lege plek 
achter. Voor sommigen nam de eenzaamheid  door de beperkingen van 
corona toe. Veel dingen die we graag doen waren niet meer mogelijk, 
ook de activiteiten van uw KBO waren stilgelegd.  
Er was een vuurwerkverbod maar ondanks dat was er toch vuurwerk 
om het nieuwe jaar te verwelkomen.  
 
Dan het nieuwe jaar. Heeft u goede voornemens gemaakt?  
Maken is één maar je er aan blijven houden is twee.  
Toch denk ik dat er voornemens zijn die makkelijk zijn om vol te 
houden. We weten niet wat het nieuwe jaar ons gaat brengen. We 
kunnen het pessimistisch bekijken en zeggen dat we voorlopig nog 
beperkt blijven in ons doen en laten door de pandemie, maar laten we 
bedenken dat er ook wel dingen zijn om naar uit te kijken.  
De donkerste dagen zijn voorbij, de eerste bloembollen steken hun neus 
weer boven aarde, als het weer het toelaat kunnen we naar buiten 
gaan, misschien met behulp van anderen,  maar straks worden de 
bomen en struiken weer groen. Bij minder weer kunnen we muziek 
luisteren, lezen en handwerken.  
Bent u gezond en wilt u graag iets voor een ander  doen meld u zich dan 
eens bij de VIP Lansingerland (Vrijwilligers Informatie Punt).  
Ook kunt u misschien in uw naaste omgeving  iets voor een ander doen. 
Corona heeft ons veel nare dingen gebracht maar ook mooie. De 
burenhulp is groter geworden en men kijkt meer naar elkaar om.  
Ook binnen de KBO kunnen we nog vrijwilligers gebruiken en zijn wij 
nog op zoek naar bestuursleden.  Mocht u hier voor interesse hebben, 
neemt u dan contact op met ondergetekende of met onze secretaris.  
 
Het woord Samen heeft weer betekenis gekregen. En met het komen 
van de zomer zullen de maatregelen wel weer wat vrijer worden en 
wordt er weer meer mogelijk.  
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Mocht u problemen hebben met het vervoer , de 3B bus rijdt gewoon 
door. Voor een laag lidmaatschap, € 12,50 per jaar en  € 1,50 per rit, 
wordt u thuis opgehaald en voor de deur weer thuisgebracht. Met de 
coronamaatregelen wordt rekening gehouden. 
 
Natuurlijk wenst het bestuur u al het goede, heel veel gezondheid en 
het ontdekken dat geluk vaak in hele kleine dingen zit. 
 
In ons huis staat een boordje met de tekst; ‘lach, en de wereld lacht 
terug’. Dit is een voornemen wat vol te houden is. 
En met het  voornemen van een lach en een groet, wens ik u een 
fantastisch 2022. 
 
Georgine Zwinkels 
 
Dank aan onze vrijwilligers 

Wij prijzen ons gelukkig dat onze KBO- afdeling over zoveel vrijwilligers 
beschikt. Het zijn de collega’s achter de schermen waar onze KBO op 
terug kan vallen, want samen staan we sterk!   
Denk daarbij aan hun inzet bij de organisatie van activiteiten en de 
bezorging iedere maand van de nieuwsbrief. Het bestuur spreekt 
hiervoor waardering uit en wilde dit ook doen in de vorm van iets 
tastbaars. 
Op de foto ziet u ons bezig met het gereed maken van kerstmanden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De KBO hoopt nog lange tijd van uw diensten gebruik te mogen maken. 
 
Bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs. 
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Bestuur staat open voor suggesties! 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de KBO op 13 oktober j.l. 
heb ik tijdens de rondvraag een vraag gesteld naar aanleiding van  
2 artikelen in het KBO-PCOB magazine. Het betreft artikelen over 
positieve gezondheid op de pagina’s 14 en 21 en over brandpreventie 
op pagina 44. 
Onze penningmeester Jan Geert Groen heeft het bekeken en ziet 
mogelijkheden voor een bijeenkomst over deze onderwerpen in 2022. 
Fijn als we over een interessant onderwerp een bijeenkomst krijgen en 
dit kunnen aankaarten. 
U ziet: heeft u ook een goed idee over een gespreksonderwerp met 
onze leeftijdgenoten, meld het! Het bestuur waardeert iedere tip. 
 
Gien Schuurmans 
 
KBO Berkel en Rodenrijs wil met jaarplannen gaan werken. 
Doe je aan planning dan heeft  de uitvoering een grotere kans van 
slagen. In december j.l. is onze afdeling begonnen om thema’s te 
agenderen die in 2022 aan de orde kunnen komen.  
Het mooie van zo’n planning is dat de bespreking 
ervan in de Algemene Ledenvergadering meer 
betrokkenheid geeft van de leden. In de ALV 
kunnen nieuwe ideeën ingebracht worden en er 
kan door het bestuur teruggekoppeld worden. 
Als eerste aanzet stelt het bestuur voor om de 
volgende items in het jaarplan 2022 op te 
nemen. 

 Statutenwijziging om te voldoen aan nieuwe regelgeving 
 Wenselijkheid ANBI-status. 
 Evaluatie van onze activiteiten; beantwoorden zij nog aan de 

wensen van de leden? 
 Onze positie en rol t.o.v. de andere overlegverbanden; is deze 

samenwerking nog optimaal? 
 Ouderenpastoraat; is er behoefte om onze relatie hiermee te 

verstevigen? 
 Vaststelling van ons lief- en leedbeleid 
 Beantwoordt onze bestuursvorm nog aan de huidige tijdgeest? 
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Al met al een redelijk ambitieuze opsomming waarbij wij wellicht zullen 
moeten prioriteren. Maar een start om planmatiger te werken is er. 
 
Jan Geert Groen 
 
Contributie 2022 
In februari 2022 zal uw jaarcontributie weer worden 
gevraagd voor uw KBO-lidmaatschap. U betaalt €23,00 
per lid en het eventuele partnerlid € 17,00. Inhouding 
vindt plaats via automatische incasso als u hiervoor 
toestemming heeft gegeven. Zo niet dan wordt de 
factuur in februari op uw woonadres bezorgd. 
 
De penningmeester 
 
WORKSHOPS WELZIJN LANSINGERLAND 
Bijeenkomsten voor senioren in januari/februari/maart 2022 
 
Bijeenkomst 1:  
27 januari 2022 van 10.00 tot 12.00 
Onderwerp: Hoe zorgtechnologie (eHealth) u 
kan ondersteunen in het langer zelfstandig 
thuis wonen. 
 
Bent u ook benieuwd hoe technologie op het 
gebied van zorg en welzijn (eHealth) kan 
bijdragen aan het langer zelfstandig thuis 
wonen? Geef u zich dan op voor de 
bijeenkomst over eHealth! 
 
Welzijn Lansingerland, Thuisleefgids en de gemeente Lansingerland zijn 
een samenwerking gestart om u vrijblijvend kennis te laten maken met 
eHealth-toepassingen en hulpmiddelen, die u kunnen ondersteunen in 
het langer veilig en zelfstandig thuis wonen. 
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Wij hebben daarvoor een koffer samengesteld waarin producten zijn te 
vinden zoals een elektronische pillendoos, lamp met bewegingssensor 
of een seniorentablet. 
 
Wij hopen tijdens deze  bijeenkomst meer te weten te komen over uw 
mening en ervaring en gaan daarover graag met u in gesprek! 
 
Bijeenkomst 2:  
24 februari 2022 van 10.00 – 12.00 uur 
Onderwerp: zin in het leven: ouderdom 
 
In deze bijeenkomst staan we stil bij de levensfase waarin we verkeren. 
De ouder wordende mens. 
Het is een uitnodiging aan u om, om te kijken en vooruit te blikken. 
 
– Wat is de betekenis voor u van uw levensverhaal? 
– Wat doen uw herinneringen met u? 
– Hoe is uw balans tussen alleen zijn en u eenzaam voelen? 
– Wat hebt u nodig nu in deze fase? 
 
We delen ervaringen, horen ideeën en steunen elkaar daardoor. De 
bijeenkomst wordt begeleid door Maria Boersma die zich bezig houdt 
met zingeving in de breedste zin van het woord. 
 
Bijeenkomst 3: 
24 maart 2022 van 10.00 – 12.0 uur 
Onderwerp: Langer thuis blijven wonen 
 
Welzijn Lansingerland organiseert deze bijeenkomst voor senioren over 
langer thuis blijven wonen. Er komen verschillende onderwerpen aan 
bod, zoals wonen, zorg, welzijn, administratie en vervoer.  
U krijgt informatie over deze gebieden. Wat kunt u 
bijvoorbeeld aan hulpmiddelen zelf regelen om 
langer thuis te blijven wonen? 
Welke zorg kunt u thuis krijgen?  Welke 
vervoersmiddelen zijn er en hoe kunnen ze 
aangevraagd worden? 
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En als u niet in uw huidige huurwoning kunt blijven wonen, welke 
mogelijkheden zijn er dan? De doorstroommakelaar van 3B Wonen 
komt hierover uitleg geven. 
 
WAAR: 
Bovengenoemde drie workshops worden gegeven bij Welzijn 
Lansingerland - locatie ‘ Ontmoet’,  Wilhelminastraat 1a, Bergschenhoek 
 
Meer informatie of aanmelden: 
Stuur dan een e-mail naar info@swsl.nl of neem telefonisch contact op 
via het telefoonnummer 010-5225545. 
 

******************* 
 
Vooraankondiging 30 maart 2022 
Vanuit de COL (Commissie Ouderenbelangen Lansingerland) wordt er 
op woensdagmiddag 30 maart a.s. een themamiddag georganiseerd 
door de KBO afdeling Bleiswijk. 
Deze middag wordt gehouden in ontmoetingscentrum ‘De Leeuwerik’, 
Leeuwerikstraat in Bleiswijk. Aanvang is om 13.30 uur, de zaal is open 
vanaf 13.00 uur. 
Alle leden van de KBO en PCOB uit Lansingerland zijn welkom. 
  
Het thema gaat over de Nieuwe Hollandse Waterlinie. 
Water, water en nog eens water. Dat hebben 
wij in Nederland heel veel. 
Door de eeuwen heen hebben de Hollanders 
gevochten met het water. 
Over dit en nog veel meer gaat de heer Kees 
Schipper uit Hilversum u op 30 maart vertellen. 
 
Vermoedelijk zal er nog gecontroleerd worden 
op de QR code. Wees daar dus alert op! 
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BELASTING SERVICE 2022 
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting 
2021 en het aanvragen van huur- en/of zorgtoeslagen. 
 
Net zoals in voorgaande jaren zet de KBO Berkel en Rodenrijs zich ook 
dit jaar weer in bij het verlenen van hulp voor het invullen van aangifte 
inkomstenbelasting 2021 en het doen van aanvragen voor zorg- en/of 
huurtoeslagen. 
Wenst u hulp bij het invullen van uw aangifte  2021 dan zijn hiervoor 
richtlijnen:  
Het moet eenvoudige aangiften betreffen. 
Het inkomen voor box 1 mag niet hoger zijn dan € 35.000,- voor 
alleenstaanden en € 50.000,- voor gehuwden/samenwonenden. 
De onkostenvergoeding voor de belastingservice voor leden bedraagt  
€ 15,00 per aangifte. Deze vergoeding dient u rechtstreeks te voldoen 
aan de HUBA (hulp bij belastingaangifte). 
 
Vraagt u voor de eerste keer hulp aan, neem dan contact op met Paula 
Hijdra, tel. 010-5115596. Zij heeft de coördinatie en verdeelt de 
aanvragen over de HUBA’s.  
De HUBA neemt contact op met de aanvrager waarbij hij/zij vraagt naar 
de geboortedatum en het Burgerservicenummer(BSN). 
 
Heeft u voorgaande jaren al hulp gehad, dan kunt contact op nemen 
met de HUBA (vrijwilliger) die de aangifte het vorig jaar voor u heeft 
verzorgd. 
De hulpverleners voor de KBO Berkel en Rodenrijs zijn: 
Paula Hijdra – Cees Emons – Harry Koot – Ton van der Burg. 
 

Tip: Wanneer u in januari/ februari de jaaropgaven inkomen/ pensioen 
en bankgegevens enz. binnen krijgt verzamel deze dan in een grote 
enveloppe/hoes. Dat scheelt veel zoeken, als de HUBA bij u langs komt. 
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Senioren-debatmiddag 15 februari a.s. over 
gemeenteraadsverkiezingen 
 
Op 16 maart a.s. gaan we weer naar het stemlokaal voor het kiezen van 
de gemeenteraad. Maar voor het zover is willen de ouderenbonden 
KBO/PCOB alle deelnemende partijen in Lansingerland de mogelijkheid 
bieden om hun seniorenbeleid voor het voetlicht te plaatsen.  
Als ouderenorganisaties vinden we het belangrijk te vernemen hoe onze 
seniorenbelangen zijn geborgd bij de 
deelnemende partijen. 
 
De debatmiddag wordt gehouden op 
dinsdag 15 februari a.s. van 14.30 uur tot 
ca. 16.30 uur in de raadszaal van ons 
gemeentehuis. Zaal open vanaf 14.00 uur. 
Mr. Arie Slob uit Noordeloos (PCOB) is gevraagd op te treden als 
moderator. U bent van harte welkom.  
Houd de berichtgeving (in de Heraut) in de gaten over de dan geldende 
COVID-19 maatregelen! Het kan immers zijn dat deze middag niet door 
kan gaan. Mocht deze wel doorgaan vergeet dan niet uw mondmasker 
en geldige QR-code) 
 
Jan Geert Groen 

 
 
ACTIVITEITEN KBO BERKEL EN RODENRIJS 
Vanwege corona zijn er op dit moment geen activiteiten gepland. 
Het enige dat nog wel iedere dinsdagmiddag plaatsvindt is  
Nordic-Walking o.l.v. Jeanne Bloom. 
Vertrek om 14.00 uur vanaf de Gerberasingel 26 in Berkel en Rodenrijs. 
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Vakantieweek KBO Berkel en Rodenrijs 2022 
 
De vakantieweek 2022 is geboekt en zal plaatsvinden van  
zaterdag 6 t/m 13 augustus 2022. 
Wij zullen die week logeren in het 
Stadshotel Ootmarsum in Ootmarsum 
in de provincie Overijssel. 
Alle kamers in het hotel zijn voorzien 
van douche, toilet, televisie en 
telefoon. Het is schitterend gelegen 
met op loopafstand leuke winkeltjes 
en terrasjes en musea waaronder een 
openluchtmuseum.                                                                                     
U kunt zich hiervoor opgeven middels bijgaand inschrijfformulier.  
We hebben ons best gedaan met onderhandelen en kunnen dezelfde 
prijs handhaven als vorig jaar. 
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 die verkrijgbaar is bij uw 
apotheek. 
Ook willen wij de mensen uit Bleiswijk en Bergschenhoek uitnodigen 
met ons mee te gaan. Want hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Dus schrijf u in middels bijgevoegd formulier.  
 
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. 
Mailen mag ook naar: jbloom.1@kpnmail.nl 
 
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 2022. 
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AANDACHT 
 

  Een klein beetje aandacht, 
 soms een lach of een traan. 

Een hand op je schouder, 
dicht tegen je aan. 

 
Een vaasje bloemen, 

het is een geurig boeket. 
Dat staat zo gezellig 

 als de tafel is gedekt. 
 

Dat heeft een ieder nodig. 
Dit kleine gebaar. 

 Het geeft zoveel vreugde, 
 als je dit doet met elkaar. 

 
 Grada Klaassen 


