
     

      

KBO Berkel en Rodenrijs      

 

 

Nieuwsbrief 
         

Website:  www.kboberkelenrodenrijs.nl 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mei 2022 
 
 



2 
 

 
Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:      Georgine Zwinkels  tel.06-41453835 
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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 
 

Warm, koud 
De laatste weken schoten we wat het weer betreft van warm naar koud. 
Het ene moment liep je in een zomerse outfit en een paar dagen later 
was je blij dat die dikke winterjas nog niet opgeborgen was.   
Ook emotioneel is het een achtbaan. Het wordt koud om je hart als je de 
vernietigingen en de doden ziet in de Oekraïne. En al die vluchtelingen. 
Iedereen zou ze een veilige en warme opvang willen geven. Maar niet 
iedereen heeft daar de mogelijkheden voor. Warm word je als je ziet dat 
deze mensen daar waar het wel mogelijk is worden opgevangen. Zelf was 
ik erg geraakt door een Nederlandse vrouw die een moeder en haar zoon 
had opgehaald en in huis genomen. De jongen is getroffen door een 
granaat en moet een been missen. Hij ligt in het ziekenhuis en de vraag is 
hoe het met zijn andere been gaat aflopen. Deze vrouw moet én de 
moeder én de zoon troosten. Hoe sterk is zij om dit allemaal op te kunnen 
brengen. Met koningsdag is er weer de lintjesregen, mensen zoals deze 
vrouw verdienen een lintje.  
Onze eigen kerk heeft al veel geld opgehaald voor het 
project van Pastor Stefan Bladowski ten behoeve van de 
St.Josef in Przemysl.   
Er wordt nog steeds ingezameld overal in het land.  
Voor mensen die de tweede wereldoorlog hebben 
meegemaakt moet dit ook vreselijk zijn, oude herinneringen komen 
terug. Op 4 mei gedenken we onze doden maar ook allen die in andere 
oorlogen of door geweld gesneuveld zijn.  
Op 5 mei is het Bevrijdingsdag. Jammer genoeg wordt dit niet meer ieder 
jaar echt gevierd. Maar ja, hoe dankbaar mogen we zijn om in een vrij en 
democratisch land te mogen wonen. Wij allen hopen en bidden dat dit 
ook voor Oekraïne gaat gelden maar ook voor andere landen die onder 
het juk van een dictatuur leven. 
 

Voor ons geldt: achter de wolken schijnt de zon. Het 
wordt weer warmer met zonneschijn. Veel activiteiten 
worden weer opgestart. Zowel binnen als buiten. Alleen al 
even in de zon zitten is heerlijk. Juist de kleine dingen 
maken het mooi.  De bloeiende bollen, de bomen en 

struiken die uitlopen en de vogels die druk bezig zijn met het maken van 
hun nesten. In deze nieuwsbrief vindt u zoals gewoonlijk de activiteiten 
van uw KBO, maar ook die van Cultuur aan het Lint.   
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Wilt u eens naar theater of concert, kijk dan op de website van Vier het 
Leven: www.4hetleven.nl  
Deze organisatie biedt arrangementen aan naar diverse voorstellingen in  
theaters in regio Rotterdam.  

 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
Van de bestuurstafel….. 
Op donderdag 7 april is het bestuur weer bij elkaar geweest.  
Nogmaals vestigen we uw aller aandacht op onze website: 
www.kboberkelenrodenrijs.nl 
Het is de moeite waard om hier geregeld op te kijken. 
Alle activiteiten zijn weer opgestart , maar het bestuur is aan 
het onderzoeken of het mogelijk is om wat nieuwe 
activiteiten te ontwikkelen.  
Een voorbeeld daarvan is een workshop fotografie. Meer informatie 
hierover kunt u lezen in deze nieuwsbrief. 
De vakantieweek naar Ootmarsum loopt al aardig vol. Er zijn nog een paar 
plekken vrij. U kunt zich 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. Heeft u zich al ingeschreven wilt u er dan voor zorgen dat uw 
betaling vóór 15 juni bij ons binnen is. Graag overmaken naar IBAN-
nummer NL62 RABO 0307 4011 54, t.n.v. KBO Berkel en Rodenrijs onder 
vermelding van vakantieweek 2022. 
Het bestuur is ook bezig om een aantal bijzondere dagen in te vullen met  
wat extra activiteiten. We denken dan aan de laatste zondagmiddag voor 
de vakantie 19 juni, de opening van het KBO seizoen op 18 september en 
de Algemene Leden Vergadering op 12 oktober. Zet deze data vast in de 
uw agenda. Vergeet ook niet onze dagtocht op 31 mei. Hierover kunt u 
elders in de blad meer lezen. 
 
 

             Nieuw lid:  
Wij verwelkomen als nieuw lid: 
   de heer G.A. van der Reijden 
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Wie neemt mijn stokje over ? 

Ik ben onlangs 80 jaar geworden en ontving 
van mijn collega-bestuursleden een mooi 
boeket bloemen. 
Tachtig jaar is mooi maar in de ALV van 2021 
heb ik aangegeven dat dit echt mijn laatste jaar 
is als bestuurslid/secretaris van de KBO.  

Ik heb het fijn gevonden om zo veel mensen te hebben leren kennen en 
om vanuit het KBO-gedachtengoed op te komen voor onze belangen.  
Het heeft mij heel veel plezier gegeven. De KBO is (ook) bestuurlijk in 
beweging en ik zou het zo mooi vinden als ik een opvolger kan vinden die 
samen met de collega-bestuursleden een moderne koers kan uitzetten 
opdat wij ons nog lange tijd in Berkel en Rodenrijs kunnen inzetten voor 
het seniorenbelang.  
Kom er bij! Spreek er eens over binnen familie, kennissen en vrienden. 
Veel tijd vraagt het niet, zeker nu het bestuur steeds meer gaat voelen 
voor de inzet van assistent-bestuurders.  
We hopen in de a.s. ALV van 2022 een nieuwe kandidaat te 
presenteren. Bel me eens of stuur een berichtje naar 
jbloom.1@kpnmail.nl 
Een groot deel van mijn inzet gaat op in het coördineren van 
de activiteiten, waaronder onze uitstapjes. Hierdoor blijf ik dus een soort 
assistent-bestuurder. Ik beleef er nog veel plezier aan en hoop hiermee  
nog een flink tijdje door te mogen gaan. 
 
Jeanne Bloom 
bestuurslid/secretaris, tel.nr. 010-5115553 
 
 

Extra dagje uit voor de KBO-dames op 10 mei 2022 
naar Vander Kloostermode 
Op dinsdag 10 mei gaan we met de KBO dames  
naar Vander Kloostermode in Boskoop. 
Zie onze nieuwsbrief van april 2022. 
Er zijn nog een paar plekjes vrij. 
Dus heeft u zich nog niet opgegeven maar wilt  
u wel mee bel dan vóór 30 april naar Piet de Schepper, tel. 5113570 of 
Jeanne Bloom, tel. 5115553.  
U kunt de kosten van € 20,00 contant betalen bij Piet en Jeanne. 



6 
 

Nieuwsbrief en KBO-PCOB magazine ploffen bij u op de mat! 
Vanwege ziekte mocht ik eind maart invallen bij het distributieproces van 
onze Nieuwsbrief en het KBO-PCOB magazine.  
U staat er niet bij stil hoeveel mensen er achter de  
schermen bij betrokken zijn voordat onze geschreven  
teksten bij u op de deurmat vallen. Want deze vorm van  
communicatie is essentieel voor de KBO om u van  
informatie te voorzien. 
Het begint allemaal bij het redactieproces van de  
nieuwsbrief o.l.v. Marianne Welles.  
Zij ontvangt de tekstbijdragen en maakt er een leesbaar  
geheel van. Als dit is goedgekeurd gaat onze huisdrukker  
Elsbeth Bazuin van het parochiesecretariaat aan de slag  
en drukt 560 boekjes af.  
Deze boekjes gaan dan naar Tom en Patricia van den Bulk. Zij voegen de 
nieuwsbrieven in de magazines en maken er daarna ca. 30 pakketjes van 
voor onze bezorgers. Deze pakketjes worden vervolgens uitgereden door 
Wim en Rieki van Kester. Hierna kunnen de bezorgers aan de slag om het 
magazine en de nieuwsbrief bij alle leden te bezorgen. 

En dan vergeet ik nog de familie Holleman die er voor 
zorgt dat de KBO-PCOB magazines bezorgd worden bij 
alle KBO- en PCOB-afdelingen in Zuid/West Zuid-
Holland. Bij de KBO Berkel en Rodenrijs is dit dus bij 
Tom van der Bulk.  
En dan last but not least: Ria van Niekerk. Zij zorgt 
ervoor dat de verdeellijsten up to date blijven en 
invallers worden geregeld bij uitval van bezorgers. Ria 
is ook belast met onze ledenadministratie. 

 
Het is goed eens stil te staan bij de tientallen vrijwilligers die betrokken 
zijn bij het totale verdeelproces van de nieuwsbrief en het magazine. 
Zij verdienen alle respect. Hulde!! 
 
Wij zijn trots dat wij binnen de KBO Berkel en 
Rodenrijs in staat zijn om dit zo uitstekend te kunnen 
organiseren.  
 
Jan Geert Groen 
bestuurslid KBO Berkel en Rodenrijs 
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Op 5 mei 1945 werd Nederland bevrijd, 
einde van 5 jaar oorlogstijd. 

Einde van angst, honger, verdriet en pijn, 
Nederland kon weer een vrij land zijn. 

Daarom vieren wij ieder jaar op die dag feest, 
de een heel enthousiast, de ander heel bedeesd. 

 
 

Maar op 4 mei staan we eerst stil bij hen die zijn gesneuveld in de strijd, 
ieder gezin was wel een man, zoon of geliefde kwijt. 

Vele gezinnen verscheurd van verdriet, 
wachtten op een teken van leven, 

maar dat kwam niet. 
 
 

Gedenken doen wij ieder jaar weer, 
want oorlogen komen steeds maar weer. 

Omdat men nooit vergeten mag, 
blijft 4 mei een hele belangrijke dag. 

 
 

Sterre Terschegget 
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Dagtocht KBO Berkel en Rodenrijs 2022  
Deze dagtocht staat gepland voor dinsdag 31 mei 2022.  
Opstapplaatsen en tijden: 
Pius X om 08.45 uur 
O.L.V. Geboortekerk om 09.00 uur 
Vanaf de laatste opstapplaats vertrekken we richting Den Bosch. 
Onderweg stoppen we voor koffie/thee met gebak. Hierna rijden we door 
naar Den Bosch waar we een schitterende rondvaart 
gaan maken over de Binnendieze. Tijdens de 
rondvaart vertelt de schipper alles over waar we varen 
en wat er te zien is. 
Hierna kunt u op uw gemak de stad bekijken, winkelen 
of natuurlijk een terrasje pikken. U krijgt van ons een 
kleine lunch die u onderweg kunt nuttigen.  

 
Aan het einde van de middag gaan we weer richting              
Berkel en Rodenrijs. Onderweg kunnen we nog van een 
heerlijk diner genieten. 
Rond de klok van 19.30 uur verwachten we weer bij de 
grote kerk in Berkel en Rodenrijs te arriveren. 

 
U kunt zich voor deze dag opgeven bij Piet de Schepper, tel. 5113570 of 
Jeanne Bloom, tel. 5115553.  
De kosten voor deze dagtocht zijn € 59,00 -p.p.  
Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer: 
NL62 RABO 0307 4011 54 van de KBO afd. Berkel en Rodenrijs  
o.v.v. dagtocht 2022. 
 
 
Inloop-workshop Fotografie in De Naeldhorst              
Mijn naam is Lia van Halderen en ik wil u helpen  
bij het ontdekken van de fotografie.  
Fotografie is een breed begrip. Want wat kan uw  
camera, wat is mooie fotografie en welke rol kan  
de computer hierbij spelen? 
De KBO is heel erg benieuwd of er bij haar leden belangstelling bestaat 
voor het organiseren van een workshop Fotografie. 
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In deze workshop vertel ik u over de verschillende facetten van de 
fotografie en misschien kunnen we bij voldoende belangstelling denken 
aan maandelijkse ontmoetingen? We wisselen ideeën uit over de 
fotografie en eventueel trekken we er op uit de natuur in om mooie 
beelden vast te leggen. 
Centraal voor de KBO staat de ontmoeting en het samenzijn. 
 

De workshop Fotografie (introductie) zal waarschijnlijk in juni 2022 
worden gehouden in de recreatieruimte van ‘De Naeldhorst’. 
Om een idee te krijgen op hoeveel deelnemers wij kunnen 
rekenen, graag even een berichtje naar Lia van Halderen,  
tel. 06-47019575 of een e-mail naar vanhalderenlia@gmail.com 
Aanmelden via onze secretaris Jeanne Bloom kan ook. 
De KBO trakteert op gratis koffie/thee en een drankje. 
Ik ben erg benieuwd naar de reacties! 
 
Lia van Halderen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             
 
Lunchconcert 24 april 
Na het succes van zanggroep Natural Blend in maart is er op zondag 24 
april weer een gezellig lunchconcert. Dit keer met het succesvolle duo 
Kate en Bianca op piano en dwarsfluit. Zij spelen dan samen met Jenny 
Kim die, amper 7 jaar oud ook al heel mooi piano speelt. Het optreden is 
in Willem Huygensz van 12.15 tot 14.00 uur. Kaarten à € 10 incl. koffie, 
soep en broodjes zijn verkrijgbaar bij Van Atten en Van den IJssel.  In mei 
is er geen lunchconcert. Op 26 juni is er een tuinconcert!  
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Alphens Kozakkenkoor met harpiste op vrijdag 20 mei 
Op vrijdag 20 mei is in de OLVG kerk een groot concert met het bekende 
Alphens Kozakkenkoor. Deze keer speelt daar ook harpiste Sophie van 
Dijk. Met haar prachtige instrument vult zij de kerk 
met bijzondere melodieën.  
Het Alphense koor heeft zijn repertoire aangepast 
vanwege de situatie in Oekraïne. Zij schrijven 
daarover: “Wij distantiëren ons van alles wat met 
geweld en oorlog te maken heeft. We willen u 
slechts laten beleven, dat ook onze muziek 
vreedzaam is en alleen maar mensen verbindt”.  
Het concert staat dan ook in het teken van verbondenheid met Oekraïne. 
Aan de deur is na afloop een collecte voor de vluchtelingenactie van 
Pastor Bladowski.  
Het concert begint om 19.30 uur, toegang vanaf 19.00 uur.  
Kaarten à € 15 incl. koffie/thee vanaf 15 april verkrijgbaar via 
cultuuraanhetlint.nl en bij Van Atten en Van den IJssel.  
KBO leden krijgen daar op vertoon van hun ledenpas € 2 korting.  
 

 
Zondag 22 mei: Minitruckers en Miniboten  
Dit wordt een feest voor jong en oud! In Willem Huygensz bouwt Kees 
Overmeer samen met een minitruckersclub een groot circuit, waarop 
allerlei zelfgebouwde kleine vrachtauto’s rondrijden, laden en lossen.  
In de vijver van de pastorietuin liggen die dag minibootjes, die rondvaren, 
aanmeren en ook laden en lossen. Een lust voor het oog!  
Kaarten zijn alleen verkrijgbaar aan de zaal: volwassenen € 5 en    
kinderen € 3. Leden van Speeltuin de Kievit krijgen op vertoon van hun 
ledenpas korting. 
Het gezellige event begint om 11.00 uur. 
 

 
Kijk voor het laatste nieuws ook eens op www. cultuuraanhetlint.nl en de 
facebookpagina. 
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De agenda voor de maand mei 2022 
Hieronder treft u de agenda aan voor de maand mei 2022. 
 
Dinsdag 10 mei 
09.15 uur Pius X 
09.30 uur Grote Kerk 

Dagje uit voor KBO dames 
Zie nieuwsbrief van april 2022 

Vrijdag 13 mei 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Zondag 15 mei 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Vrijdag 20 mei 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Vrijdag 27 mei 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 31 mei 
08.45 uur Pius X 
09.00 uur Grote Kerk 

Dagtocht KBO 
Meer informatie in deze nieuwsbrief 

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.  
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Moederliefde 
 

De liefde van een moeder, 
dat blijven toch haar kinderen. 

En niemand op de wereld, 
zal deze liefde hinderen. 

 
Ze geeft niets om goud, 

ze geeft ook niet om geld. 
Het is alleen de kinderliefde, 

die in haar leven telt. 
 

Een liefdevol moederhart, 
zal altijd blijven geven. 

Hoe oud een moeder ook wordt, 
die liefde blijft haar hele leven. 

 
De liefde van een moeder, 

blijft voor altijd in haar hart. 
Ze geeft het door aan haar kinderen, 

voor ieder kind, een beetje liefde apart. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


