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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 mei 2022 
inleveren vóór 8 april 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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ONWEZENLIJK 
De zon schijnt. Het is een van de eerste mooie, iets warmere dagen. 
Het lijkt dat het voorjaar probeert zachtjes een voet tussen de deur  
te krijgen. Maar als je de beelden op de televisie ziet, lijkt alles 
onwezenlijk. De ramp, veroorzaakt door Poetin, die onschuldige 
mensen en gezinnen treft. Duizenden mensen die op de vlucht slaan 
omdat zij niet overheerst willen worden door het Russische regime. 
Sommige van onze leden zullen zich de tweede wereldoorlog nog 
kunnen herinneren en door wat er nu gebeurt komen wellicht droevige 
gebeurtenissen weer boven. Praat er over met elkaar.  
In de coronatijd hebben we geleerd meer naar elkaar te luisteren. 
Laten we dat nu ook doen. En laten we daar waar 
we kunnen de vluchtelingen helpen. Ons geloof is 
van vrede en liefde voor elkaar. Draag dat uit. En 
laten we bidden dat de Russische dictator bij 
zinnen komt, voordat alles escaleert.  
Hopelijk is een deel van wat ik hier schrijf 
achterhaald als deze nieuwsbrief verschijnt en is 
er vrede in de Oekraïne. 
Wij zijn net bevrijd van de coronamaatregelen, 
waardoor we ons weer vrijer kunnen voelen en langzamerhand  ons 
oude leven weer kunnen oppakken. Ondanks dat we allemaal graag 
mopperen, mogen we blij zijn om hier te wonen. In een land waar we 
mogen zeggen wat we denken. Waar we grotendeels kunnen doen wat 
we graag willen. Natuurlijk is niet altijd alles rozengeur en maneschijn. 
Maar vaak is er een oplossing van de problemen voor handen. 
 
De activiteiten van de KBO zijn weer opgestart. Heeft u nog leuke 
ideeën, schroom dan niet om deze met ons te delen. We zullen dan 
kijken of we er iets mee kunnen. Verder zijn wij nog op zoek naar twee 
bestuursleden. Het is leuk om leiding te geven aan onze mooie 
vereniging. Dus heeft u wat tijd over, aarzel dan niet en zoek contact 
met ondergetekende of met het secretariaat.  
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Als deze nieuwsbrief bij u binnen komt is het echt voorjaar. Er komen 
weer vakantieplannen en kunt u of wilt u niet met vakantie; ook 
gewoon in het zonnetje zitten is na deze wat grijzige winter een groot 
genoegen.  
 
Nog een tip aan een ieder: 
op de laatste zondag van de maand is in het parochiehuis 
een lunchconcert van 12.15 tot 14.00 uur. 
Dit is heel gezellig met mooie muziek, vaak uitgevoerd 
door inwoners uit onze gemeente. 
 
Georgine Zwinkels 
voorzitter 
 
 
Van de bestuurstafel….. 
Op donderdag 10 maart is het bestuur weer bij elkaar geweest.  
Nu er weer van alles mag zijn alle activiteiten weer opgestart. 
Alleen het Creagroepje is erg klein. We gaan kijken of we dit weer 
aantrekkelijker kunnen maken zodat weer meer mensen hieraan gaan 
meedoen. 
Er is ook gesproken over de website en of hier nog kleine verbeteringen 
aan gewenst zijn. We zullen dat verder bespreken met de webmaster. 
Graag vestigen we uw aller aandacht op onze website. Het is de moeite 
waard om hier geregeld op te kijken: www.kboberkelenrodenrijs.nl 
 
Op 30 maart is er in Bleiswijk een themamiddag van de Commissie 
Ouderenbelangen Lansingerland. Zie elders in dit blad. 
De vakantieweek naar Ootmarsum loopt al aardig vol. Er zijn nog een 
paar plekken vrij. U kunt u dus nog hiervoor inschrijven. 
Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onze nieuwsbrief van  
februari 2022. Heeft u het inschrijfformulier niet meer bel dan even met 
Jeanne Bloom, tel. 010-5115553. Zij zorgt er dan voor dat u een nieuw 
inschrijfformulier ontvangt. 
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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.  
Tijd/locatie van 19.30 uur tot 21.00 uur, inloop vanaf 
19.00 uur in locatie ruimte ‘Ontmoet’ in gebouw de 
Stander, Wilhelminastraat 1a, Bergschenhoek. 
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Woensdag 13 april: 
inspirerende avond met Hugo Borst 
De bekende Rotterdamse schrijver, columnist en voetbalcriticus Hugo 
Borst is te gast. Hij was mantelzorger voor zijn moeder en schreef hier 
prachtige boeken over. Hij deelt op inspirerende manier zijn eigen 
ervaringen uit het leven met iemand met dementie. 
Let op: deze avond vindt plaats in locatie ruimte ‘Pauw’ in gebouw De 
Leeuwerik, Leeuwerikstraat in Bleiswijk. 
Tijdstip 19.30 uur – 21.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 
 
11 mei: wie doet wat bij dementie: aanvang 19.30 uur 
               locatie ruimte ‘Ontmoet’ in gebouw de 
               Stander in Bergschenhoek 
12 mei: cognitieve fitness van 10.00 tot 12.00 uur  
               locatie gebouw De Leeuwerik in Bleiswijk 
8 juni:   de positieve invloed van muziek op dementie: 
               aanvang 19.30 uur 
               locatie ruimte ‘Ontmoet’ in gebouw de  
               Stander in Bergschenhoek 
 
Vooraf aanmelden bij: 
Welzijn Lansingerland, Steunpunt Mantelzorg  
tel: 010 5225545 
E-mail: acl@alzheimerdwo.nl 
 
Nieuwe activiteit voor mantelzorgers 
Vanaf maandag 4 april start er een nieuwe activiteit voor 
mantelzorgers: Koffietijd in het Polderhuis. 
Deze activiteit is bedoeld als open inloopmoment voor iedere 
mantelzorger of voor wie zorgt voor iemand woonachtig in 
Lansingerland.  
Locatie: Polderhuis, Bergweg Noord 1 in Bergschenhoek. 

Wees welkom op maandag 4 april, maandag 16 mei en 
maandag 20 juni van 10.30 uur tot 12.00 uur. 
Consumpties zijn voor eigen rekening, maar het tweede 
kopje koffie of thee wordt u gratis                       
aangeboden door Bed & Breakfast Polderhuis. 
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Vooraf aanmelden bij: 
Welzijn Lansingerland, Steunpunt Mantelzorg 
tel. 010-5225545 
E-mail: mantelzorg@swsl.nl 
 
Mantelzorgers@themovies 
Donderdag 6 april, 19.30 uur tot 22.00 uur,  
inloop vanaf 19.00 uur ‘Locatie ruimte ‘Ontmoet’   
in gebouw de Stander, Wilhelminastraat 1a in 
Bergschenhoek. 
In samenwerking met bibliotheek Oostland wordt 
een filmavond georganiseerd rondom een mantelzorgthema.  
Houd voor meer informatie de weekbladen in de gaten. 
 

 
 
Themamiddag Commissie Ouderenbelangen Lansingerland 
op 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. 
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PLUK DE DAG 
‘k Zou de dag weer willen plukken, 

zoals ik dat vroeger deed. 
Alle dingen ‘samen’ delen, 
dingen die jij nu vergeet. 

Daardoor zijn dagen nu anders, 
Wat ik nu pluk is ‘verdriet’, 

met soms vluchtige momenten, 
waarvan ik met jou geniet. 

’t Zijn momenten van herkenning, 
van zo af en toe een lach. 

Spaarzame momenten ‘samen’, 
die wij plukken op de dag. 

Nee, de dag als vroeger plukken, 
dat is echt verleden tijd. 

‘Samen’ is voorgoed veranderd 
in gescheiden eenzaamheid. 

En zo moet ik wel aanvaarden, 
wat zo onaanvaardbaar is. 
In de dag die ik wil plukken, 
zit het ‘samen’ dat ik mis. 

Maar ‘samen’ is niet verloren, 
omdat ik het altijd vind 
in mooie herinneringen, 

door de liefde die ons bindt. 

Zo kan ik de dagen plukken, 
anders dan ik vroeger deed. 

Liefde blijft altijd van ‘samen’, 
zelfs als jij het niet meer weet. 

Zo maak ik mijn dagen dierbaar, 
doordat ik momenten pluk, 

van herkenning of jouw glimlach, 
want dan kan mijn dag niet stuk. 

© Hans Cieremans 
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Busvervoer Bleiswijk, Bergschenhoek, Berkel en Rodenrijs 
Wij, vrijwilligers, van de 3B-Bus willen u (55+) graag vervoeren binnen 
Lansingerland.(Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs) 
 
U beschikt niet over eigen vervoer, maar u wilt wel 
graag veilig en zelfstandig naar de huisarts, markt, 
het winkelcentrum of andere bestemming binnen 
Lansingerland gaan? 
Dan hebben wij een oplossing voor u. 
Namelijk de 3B-Bus, die door ons, als vrijwilligers, 
wordt gerund. U heeft ons ongetwijfeld in onze dorpen met onze busjes 
zien rijden, terwijl wij de mensen thuis ophaalden en weer thuis 
brachten. 
 
Onze busjes rijden op werkdagen van 8.45 uur tot 17.00 uur naar alle 
door uw gewenste plaatsen binnen Lansingerland. Dus ook naar de 
zogenoemde ZORO haltes binnen onze gemeente, de buslijn van 
Zoetermeer naar Rodenrijs en naar de beide metro stations. 
 
Wat zijn de kosten van de 3B-Bus? 
Zoals gezegd is onze organisatie een vrijwilligersorganisatie met dus 
lage kosten.   
Een jaarabonnement kost €12,50,-- en u betaalt € 1,50 per rit.    
Voor deze lage kosten hoeft u dus niet thuis te blijven zitten. 
Voor nadere informatie en eventuele inschrijving kunt u telefonisch 
terecht bij de 3B-Bus:  tel. 010-5111794.  
Of..... kijk op onze website: www.3B-Bus.nl                 
Geen lange wachttijden, maar snel vervoer naar uw wens. 
 
Wij staan klaar dus bellen maar! 
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Lunchconcert Cultuur en Ontmoeten is op de laatste zondag van de 
maand in Willem Huygensz van 12.15 uur tot 14.00 uur. 
 
Lunchconcert Cultuur en Ontmoeten 
Op zondag 27 maart is er van 12.15 uur tot 14.00 uur een lunchconcert 
met Close Harmony groep Natural Blend in Willem Huygensz. 
Deze groep wordt gevormd door 4 enthousiaste zangers die al jaren hun 
passie met elkaar delen. 
Toegang € 10,00  incl. koffie, soep en broodjes. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Van Atten en Van den IJssel. 
 
Cabaret IJzersterk 
Op zaterdag 26 maart is er in Willem Huygensz een gezellige avond met 
Kees Maree en Martin Reekers. 
Scherpe teksten, komische sketches en mooie muziek. 
Toegang € 12,00, incl. koffie 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Van Atten en Van den IJssel. 
 
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 verkrijgbaar bij Van Atten en Van den IJssel. 
 
Lunchconcert Cultuur en Ontmoeten 
Op zondag 24 april is er van 12.15 uur tot 14.00 uur een lunchconcert 
met Kate en Bianca in Willem Huygensz. 
Toegang € 10,00  incl. koffie, soep en broodjes. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Van Atten en Van den IJssel. 
 
 
 



11 
 

Alphens Kozakkenkoor met harpiste naar mei 
Het concert op 12 maart van het Alphens Kozakkenkoor en harpiste 
Sophie van Dijk in de kerk is uitgesteld naar vrijdagavond 20 mei. 
Hierover dus meer in de volgende Nieuwsbrief meer.  
 
Kijk voor het laatste nieuws ook eens op www. cultuuraanhetlint.nl 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
De agenda voor de maand april 2022 
Hieronder treft u de agenda aan voor de maand april 2022. 
 
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 
(in aansluiting op lunchconcert (12.15 uur) 

Dinsdag 26 april 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 
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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.  

 
 
 
 
 
 

Hoe mooi zou het zijn 
 

      Als er nergens oorlog was 
     En er geen wapens waren 

    Als niemand hoefde te vluchten 
    En iedereen een vrij mens zou zijn 

     Als iedereen vrolijk was 
     en er geen pijn en verdriet zou zijn 

    als je niemand kon verliezen 
    en niemand hoefde te missen 

 

                Hoe mooi zou dat zijn 
 

                                    Sophie van Es 

 
 

 
 


