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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 april 2022 
inleveren vóór 5 maart 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 
 



3 
 

 
Ontluikend voorjaar 
Heeft u ze ook al gezien? De eerste narcissen en krokussen.  
De lente komt er langzaam aan, de dagen lengen en  
gelukkig zijn de coronamaatregelen minder streng  
geworden. Wel moeten we nog opletten want er zijn  
nog veel besmettingen, dus blijf gezond.   
 
Het heeft hevig gestormd en niet alleen in het weer. Maar ook bij een 
best favoriet tv-programma. Nu gaan niet alle programma’s alleen over 
corona maar ook over grensoverschrijdend gedrag. Grensoverschrijdend 
gedrag komt in vele vormen voor; je kan het ook vertalen naar een 
respectloze benadering. En dat zien we steeds vaker. Velen zeggen en 
doen dingen waarmee ze ons diep kunnen raken. Je grenzen bewaken 
en verdedigen is iets wat iedereen moet kunnen doen. Ongeacht 
leeftijd, geslacht, godsdienst of afkomst. Als ouderen zullen wij vaak het 
voorbeeld moeten zijn voor de jongeren om ons heen.        
Als ik mijn stukje voor de nieuwsbrief ga schrijven denk ik van te voren 
waarover het zal gaan. Ik twijfelde of ik het over het bovenstaande kon 
hebben, maar het is nu een hot item en je kan het niet weg stoppen. 
 
Tot zover het ernstige deel.  
Ik begon over de lente, waar we allemaal reikhalzend naar uitzien. 
Gelukkig kunnen we weer een kopje koffie gaan drinken, wat ons 
wandelingetje of fietstocht toch aantrekkelijker maakt. Ook gaan veel 
activiteiten van de KBO weer beginnen. In de Heraut kunt u altijd lezen 
of er activiteiten qua datum zijn afgelast of verschoven. Zelf merk ik dat 
ik mij er weer toe moet aanzetten om dingen te gaan doen. We zijn een 
beetje gewend aan het niets doen, maar er mag meer, dus we gaan 
onze bezigheden weer oppakken. 

Wilt u ergens naar toe maar heeft u geen vervoer; 
in onze gemeente rijdt de 3B-bus. Deze brengt u 
van uw huisdeur tot waar u moet zijn en dat voor 
een laag bedrag. Dus laat u niet weerhouden.  
Het telefoonnummer van de 3B-bus staat op 
bladzijde 2.  
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Het is jammer dat de politieke debatmiddag voor de verkiezingen, die 
voor 15 februari j.l. gepland stond, geen doorgang kon vinden.  
Voor dit soort middagen wordt altijd een hoge opkomst verwacht en de 
raadszaal van het gemeentehuis is dan helaas niet ruim genoeg om ons 
aan de 1,5 meter te houden.  

Maar gaat u vooral wel kiezen. Hoewel velen 
twijfelen over de landelijke politiek, deze 
verkiezingen gaan over u gemeenteraad.  
En de gemeenteraad gaat over de dingen in uw 
directe omgeving.  

Heeft u nog geen idee wie of wat u moet kiezen? U kunt digitaal naar 
het Kieskompas en dat kan helpen om uw keuze te maken.  
Ga naar www.kieskompas.nl 
 
In de eerste week van augustus is er weer onze vakantieweek en dit 
keer gaat de reis naar het leuke Ootmarsum. Uit ervaring weet ik hoe 
gezellig het in Ootmarsum is. Een mooi stadje met een prachtige 
omgeving en waar van alles te beleven en te zien valt. Ik wil u deze 
vakantieweek dan ook van harte aanbevelen. Zie voor meer informatie 
onze nieuwsbrief van februari 2022. 
 
Op 20 maart staat ook de kerkveiling op de planning. We hopen dat 
deze kan doorgaan. Altijd leuk om daar te gaan kijken of er iets leuks 
naar uw gading bij is.  
Langzamerhand komen ook  de concerten weer op gang. Ook voor deze 
mooie uitgaansactiviteiten verwijs ik u graag naar de Heraut. 
Uw bestuur is nog op zoek naar nieuwe bestuursleden. Vindt u het leuk 
om mee te denken over het reilen en zeilen van uw KBO  
meldt u dan aan. Ook zijn wij op zoek naar nieuwe  
ideeën voor activiteiten. Weet u iets waarvan u denkt  
dat is leuk om met een groepje te doen, schroom niet  
om daarover contact op te nemen met ondergetekende. 
 
Blijft mij over om met u te hopen dat we nog meer vrijheid krijgen, de 
besmettingen gaan afnemen en het voorjaar denkt: laat ik maar eens 
vroeg beginnen. 
 
Georgine Zwinkels 
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Van de bestuurstafel….. 
Op donderdag 3 februari j.l. schoof het bestuur weer 
bijeen om haar plannen voor 2022 te bespreken. 
Immers er is weer meer mogelijk. Onze gebruikelijke 
activiteiten gaan weer aantrekken maar deze vragen 
wel om organisatie, met name door de inzet van 
onze vrijwilligers. In ieder geval zijn alle 
werk/afrekenplannen voor onze activiteiten nu 
vastgesteld. Ook de samenwerking met andere 
groepen kwam aan de orde, met name daar waar het om culturele 
activiteiten gaat. 
 
In 2022 gaan we onze statuten aanpassen; een verplichting op grond 
van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen. Doordat we als 
bestuur nog niet op volle sterkte zijn zal onze voorzitter de portefeuille 
‘communicatie’ gaan vervullen. Denk hierbij aan berichtgeving op onze 
website, de eindredactie van de nieuwsbrief en contact met plaatselijke 
kranten.  
De penningmeester heeft 2021 financieel afgesloten waardoor de 
kascontrolecommissie binnenkort het financiële beleid kan beoordelen. 
Ook werden de concept notulen ALV 2021 in orde bevonden. 
 
En stelde het bestuur de richtlijn ‘Lief- en Leedbeleid’ vast.  
Deze geeft een handelwijze aan voor de KBO hoe te handelen bij 
jubilea, ziekte, verwelkoming nieuwe leden e.d.  
Tot slot meldde onze secretaris dat zich al 22 KBO-leden hebben 
aangemeld voor de weekreis naar Ootmarsum. 
 
Georgine Zwinkels 
 
Lokale Politieke  Partijen Debat Gecanceld 
Helaas  heeft  het lokale politieke debat op 15 februari  geen doorgang 
kunnen vinden. Door de toen geldende maatregelen was het niet 
mogelijk om het in de raadzaal van gemeente Lansingerland te houden. 
Met de gescheiden schermen en te weinig plaatsen voor de bezoekers, 
vonden we dit geen kwaliteit hebben. 
En het was tekort tijd om vervangende ruimte te regelen.  
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Het stemmen op 16 maart zal in ieder geval wel doorgaan, dus u kunt 
zich verdiepen in de politieke partijen van Lansingerland. 
Wij hopen als  dat er voor ons ouderen woonruimte gebouwd wordt, 
die voldoen aan onze wensen. En om langer thuis 
te blijven wonen. Dan zal dit bijdragen aan  
doorstroming voor  o.a. de jongeren. 
Wij als KBO-PCOB vertegenwoordigen de 
ouderenbelangen, zowel landelijk, provinciaal en 
ook op lokaal niveau.  
 
KBO-PCOB BLIJFT STRIJDVAARDIG 
Kabinet moet zijn huiswerk overdoen  
In het debat bleek dat de coalitiepartijen zijn geschrokken van de laatste 
koopkrachtcijfers. Deze laten zien dat de meeste gepensioneerden er de 
komende kabinetsperiode op achteruit gaan.  
Op verzoek van de coalitie gaat het 
kabinet daarom in maart bekijken hoe de 
koopkrachtachteruitgang van AOW’er 
gerepareerd kan worden.  
Aangezien de ontkoppeling pas effecten 
heeft vanaf 2024, kan verwacht worden dat het kabinet hiervoor in 
maart ook naar andere opties dan de koppeling zal kijken. 
Wordt vervolgd! 
 
KBO-PCOB is ontevreden dat de koppeling niet van de baan is. Hoewel 
premier Rutte niet uitsluit dat het kabinet op een later moment alsnog 
afziet van de ontkoppeling, had het van meer nieuw elan getuigd als het 
kabinet de 3½ miljoen AOW’ers niet had laten bungelen maar vandaag 
meteen gerust had gesteld. 

 
Toch geeft KBO-PCOB niet op.   
KBO-PCOB  woordvoerder Gusta Willems:  
“Het kabinet schuift de discussie door naar 
het voorjaar, en daarbij is de strijd wat ons 
betreft nog niet gestreden!” 
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Extra dagje uit voor de KBO-dames op 10 mei 2022 
naar Vander Kloostermode 
In overleg met Cor Labots hebben we op  
dinsdag 10 mei a.s. een dagje uit gepland ,  
alleen bestemd voor dames.  
Wij gaan dan naar Vander Kloostermode in  
Boskoop. De kosten voor deze dag bedragen  
€ 20,00 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 of een quiz gespeeld.  
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 30 april opgeven 
bij Piet de Schepper, tel. 5113570 of Jeanne Bloom, tel. 
5115553. U kunt de kosten van € 20,00 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.                                                                    
 
 
Alzheimercafe weer open  
Locatie Wilhelminastraat 1a in Bergschenhoek 
Elke 2e woensdag van de maand wordt een 
bijeenkomst georganiseerd. Vooraf aanmelden bij: 
Welzijn Lansingerland, Steunpunt Mantelzorg  
tel: 010 5225545 
E-mail: acl@alzheimerdwo.nl 
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Gezellige Kerkveiling zondag 20 maart in Willem Huygensz! 
De uitgestelde grote veiling komt er nu echt aan!  
Inloop vanaf 12.15 uur, start 13.00 uur.  
Toegang is gratis. Bij binnenkomst krijgt u een 
heerlijk kopje koffie of thee en het kavelboekje. 
Zo zijn er: vakantieverblijven in Drenthe, Frankrijk 
en Italië; bijzondere kunstwerken, curiosa en 
kerkbeelden. Maar ook heerlijke taarten, 
pasteien en oliebollen.  
Of wat te denken van een high tea bij u thuis of 
een optreden van een band of van Shantykoor 
IJgenweiss! Ook een feestje in Het Kassie met live muziek is mogelijk. Er 
zijn ook bonnen voor een aantal uur arbeid door meubelmaker Kees 
Overmeer of tuinonderhoud door Gebr. Boonekamp.  
Dus voor elk wat wils! Goede doel is deze keer een nieuwe 
dakbedekking voor Willem Huygensz met eventueel zonnepanelen. 
Meer info: kerkveiling – vijfvoor12.nl en: facebook.com/kerkveiling – 
vijfvoor12. Tot 20 maart! 
 
DE WOONWAAIER  
De woonwaaier is een bewaarboekje, waarin u handige tips leest om zo 
langer thuis te  kunnen blijven wonen. Het geeft aan wat voor 
mogelijkheden en/of hulpmiddelen nodig zijn om langer  
thuis te blijven wonen in uw eigen vertrouwde omgeving.   
Over Tessa een sociale robot.  
Er staat een stukje in over feiten en fabels.  
Ook nog over veiligheid:   
Fraudeurs doen per telefoon zich voor als  
bankmedewerker; geef nooit uw pincode of  
pinpas af, als u het niet vertrouwt.  
Bel zelf de bank als u twijfelt. 
 
Het boekje is uitgebracht door de gemeente Lansingerland.  
De ideeën en items hiervoor zijn ingebracht  door diverse organisaties 
zoals 3-B Wonen, Ergotherapiepraktijk Emergo, Home Instead 
Thuisservice, Welzijn Lansingerland,  Vip Lansingerland. 
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Maar ook door de Commissie Ouderenbelangen Lansingerland ( COL)  
Als KBO Berkel en Rodenrijs behoren wij ook hiertoe.  
Het boekje is veelzijdig met tips en  mogelijkheden waar een huis aan 
moet voldoen. 
Het zal in de komende maanden worden thuisbezorgd door onze 
vrijwilligers die ook het magazine en onze nieuwsbrief bezorgen. 
Tijdens de Workshop op 24 maart in De Stander te Bergschenhoek (zie 
onderstaand artikel) zal wethouder Titia Cnossen het boekje 
presenteren.  
Met het lezen van dit boekje wensen wij u veel plezier. 
 

WORKSHOP WELZIJN LANSINGERLAND 
Bijeenkomst voor senioren in maart 2022 
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? 
 
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 workshop wordt 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. 
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Cultuur aan het Lint: wij gaan weer van start!                                                                   
Lunchconcerten 
Na enkele stille maanden door de lock down gaan we weer starten met 
evenementen voor iedereen. Als eerste met de succesvolle 
lunchconcerten. Voor slechts 10 euro krijgt dan u koffie, heerlijke soep 
en broodjes en Live muziek. Op zondag 27 februari met de talentvolle 
Berkelse pianist Friso Woudstra, die prachtige melodieën speelt. 
Aansluitend om 14.00 uur is dan de KBO spelletjesmiddag Op zondag 27 
maart kunt u genieten van het vermaarde Kwartet Natural Blend hun 
mooie a capella zangnummers. De lunchconcerten zijn steeds in Willem 
Huygensz en starten om 12.15 uur. Kaarten à € 10 all-in zijn verkrijgbaar 
bij Van Atten en Van den IJssel in Berkel.  
  
Cabaret IJzersterk! 
Kees Maree en Martin Reekers schitteren op zaterdagavond 26 maart 
20.00 uur in Willem Huygensz. Cabaret, scherpe teksten en bekende 
liedjes vullend deze bijzondere avond. Dit wordt een gezellige 
happening die u niet mag missen! Kaarten incl. koffie à 12 euro zijn 
vanaf 5 maart a.s. verkrijgbaar bij Van Atten en Van den IJssel in Berkel. 
 
Piet en Friends komen eraan! 
Op vrijdag 1 april (geen grap!) om 20.00 uur verzorgt Piet Zwinkels 
samen met zijn muzikale vrienden uit diverse koren een heerlijke 
ontspannen avond in ’t Koetshuys. Toegang € 12,00 incl. koffie. Kaarten 
zijn v.a. 5 maart verkrijgbaar bij Van Atten en Van den IJssel. 
 
Alphens Kozakkenkoor met harpiste naar mei 
Het concert op 12 maart van het Alphens Kozakkenkoor en harpiste 
Sophie van Dijk in de kerk wordt uitgesteld naar vrijdagavond 20 mei. 
Dan is de kans veel groter dat alle beperkingen in de kerk zijn 
opgeheven. De kaartverkoop start dus pas in april. Daarover in de 
volgende Nieuwsbrief meer.  
Kijk voor het laatste nieuws ook eens op www. cultuuraanhetlint.nl 
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De agenda voor de maanden maart/april 2022 
Hieronder treft u de agenda aan voor de maanden maart/april 2022. 
 
Dinsdag 1 maart 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 11 maart 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 15 maart 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 18 maart 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Vrijdag 25 maart 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Zondag 27 maart 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 
(in aansluiting op lunchconcert (12.15 uur) 

Vrijdag 8 april 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 12 april 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 15 april 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Vrijdag 22 april 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Zondag 24 april 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 
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Dinsdag 26 april 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Is het geen wonder 
zoals alles groeit 
en zelfs na een winter 
zo prachtig opbloeit. 
 
Het blijft toch bijzonder 
dat warmte en licht 
bij plant, dier en mens 
dit wonder verricht. 

 
 
 
 
 


