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Ledenadministratie:  
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Redactie lay-out nieuwsbrief:  Marianne Welles 
 
Copy voor de Nieuwsbrief van maart 2021 
inleveren vóór 5 maart 2021 
E-mail: kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
Postadres: Oostmeerlaan 82, 2652AD Berkel en Rodenrijs 
 
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     010-5226210 
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Woordje van de Voorzitter 

Op het moment dat ik deze nieuwsbrief begin te schrijven is het een 
uur geleden dat Sanna Elkadiri als eerste geprikt 
werd met het vaccin tegen het coronavirus.  
Dit is het keerpunt van de pandemie waar we 
allemaal mee te maken hebben. Een keerpunt naar 
het moment waarop we elkaar weer kunnen 
ontmoeten. Hoe gelukkig zullen wij zijn als we onze 
dierbaren weer in de armen kunnen sluiten. 
 
Met dit moment in gedachte wil ik jullie allemaal een gelukkig, 
voorspoedig en gezond 2021 toewensen. Alles zal weer anders 
worden en hopelijk kunnen we, nu de zon weer aan de horizon 
opkomt, de afgelopen periode afsluiten. 
  
Hoe anders was ook afgelopen jaar de viering van het Kerstfeest.  
Niet bij elkaar of in afgeslankte vorm. Het missen van het zo heerlijke 
samenzijn. Voor velen alleen of samen een jaarwisseling met 
oliebollen en weinig tot geen vuurwerk. Daarbij gebiedt het mij te 
zeggen dat ik dat eigenlijk niet gemist heb. Het blijft natuurlijk mooi 
als men siervuurwerk de lucht inschiet. Ik pleit daarom voor veilig en 
gecontroleerd vuurwerk op een daarvoor bestemde plaats. Waar we 
dan met elkaar (jong en oud) kunnen aftellen en het glas kunnen 
heffen op het nieuwe jaar. 
Laat 2021 het jaar worden waarin we elkaar meer gaan respecteren, 
geen korte lontjes, verdraagzaamheid en oog voor elkaar.  
Samen naar de kerk gaan! Op dit moment voel je wat we allemaal 
moeten missen. We hebben geconstateerd hoe betrekkelijk alles is 
en het is eens temeer duidelijk geworden dat we met elkaar moeten 
genieten van elke dag die ons gegeven is. 
Natuurlijk gaan mijn gedachten uit naar allen die het afgelopen jaar 
hun dierbaren hebben verloren, ook mede als gevolg van het 
coronavirus. Heel veel sterkte om dit verlies te dragen. 
 
Ik wens u allen het allerbeste! 
 
Ton van der Burg 
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Van de bestuurstafel 
Enquête 
Na er iets over te hebben geschreven in de nieuwsbrief van 
december 2020/januari 2021 kom ik toch nog even terug op de 
gehouden enquête in oktober 2020. 
Ik steek het niet onder stoel of banken: de deelname hieraan heeft 
mij zwaar teleurgesteld. Van de 530 aangeschreven leden 
(bezorgadressen)  hebben wij 89 formulieren (16,79%) terug 
ontvangen. Daarbij wil ik al die leden bedanken die wel het formulier 
hebben ingeleverd. 
Wij hadden stilletjes gehoopt dat tussen de 30% 
en 40% van onze leden zouden reageren. Hieruit 
zouden we dan conclusies hebben kunnen 
trekken en handvatten kunnen hebben om mee 
aan het werk te gaan.  Want zodra het corona-
virus is overwonnen willen wij er graag weer tegenaan gaan. 
Als u bent geïnteresseerd in de uitkomsten van deze enquête willen 
wij deze van A tot Z aan u toesturen. In de aantallen zijn alleen de 
antwoorden meegenomen waarop daadwerkelijk antwoord is 
gegeven. 
Voorbeeld: “Bent u lid geworden om de doelstelling ?” kon het 
antwoord worden gegeven ja of neen door omcirkeling. Is er niets 
omcirkeld dan telt het resultaat van die vraag niet mee. 
 
Kijken we naar b.v. nieuwsvoorziening dan zien wij dat de inhoud 
hoog scoort en dat dit tevens een reden is om lid te zijn van de KBO. 
Tevens scoort het gebruik kunnen maak van de collectiviteitskorting 
bij het Zilveren Kruis hoog. Toch wel verrassend is de animo om deel 
te nemen aan activiteiten laag. Des te meer reden om daar eens goed 
aandacht aan te gaan besteden. 
Ik wil het hierbij laten, maar wij blijven ons toch aan onze belofte 
houden ons in te zetten voor onze leden om te zorgen voor een 
waardige plaats in onze maatschappij. 
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Algemene Ledenvergadering 2020 
Door het coronavirus en de richtlijnen van het RIVM was het niet 
mogelijk om onze geplande algemene ledenvergadering in april 2020 
door te laten gaan. 
Het besluit is daarom genomen om, voor hopelijk één keer, de te 
bespreken punten schriftelijk te behandelen. Onze leden hadden de 
mogelijkheid om vóór 1 december 2020 te reageren door voorstellen 
af te wijzen of te vragen om aanpassing. Tevens kon men ook vragen 
om een toelichting op de stukken.  
Wij hebben geen reacties ontvangen en ook geen enkele vraag om 
iets toe te lichten. Wel bereikten ons geluiden dat men het jammer 
vond dat het op deze manier moest.  
Wij mogen hieruit opmaken dat wij door kunnen gaan en dat de 
leden akkoord gaan met de voorstellen. 
 

Een van de voorstellen was de voordracht van 
een nieuw bestuurslid n.l. Jan Geert Groen. Hij 
gaat de functie van penningmeester overnemen 
nemen van Henk de Haas. Het besluit van Henk 
om terug te treden respecteren wij ten volle 
gezien zijn staat van dienst. Wat hij allemaal 
heeft gedaan voor de KBO is met geen pen te 
beschrijven. Wij vinden het heel jammer dat wij 
niet in het bijzijn van de leden Henk hebben 

kunnen uitzwaaien en Jan Geert hebben kunnen verwelkomen. 
Indien de RIVM maatregelen dit toelaten zullen wij dit tijdens de 
jaarvergadering van 2021 alsnog doen. 
 
Bestuursvergadering van 17 december 2020 
Om toch fysiek met elkaar te kunnen vergaderen, hebben wij 
besloten dat, zolang wij ons moeten houden aan de richtlijnen, dit te 
doen in de pastorie van de OLV Geboorte Kerk. 
Besloten is om in het vervolg elke 3e donderdag van de maand, met 
uitzondering van de maand juli, een bestuursvergadering te houden. 
In de vergadering van 17 december 2020 hebben wij veel tijd 
ingeruimd over de samenwerking in de Commissie Ouderenbelangen 
Lansingerland (COL) .  
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Wij zijn het er unaniem over eens dat een samenwerking tussen de 
Ouderenbonden in Lansingerland een must is. Met name is het 
belangrijk met betrekking tot de belangenbehartiging van 
ouderen(senioren) richting de Gemeente Lansingerland en andere 
instellingen die dat ook tot hun takenpakket hebben. De Stichting 
Welzijn Lansingerland is daarbij een belangrijke partij. 
 
Onze speerpunten van beleid zijn: 
 Voldoende inkomen voor ouderen, denk aan uw pensioen; 
 Aandacht voor wonen en zorg, de gemeente daarop aanspreken 

dat ouderen fatsoenlijk langer thuis kunnen wonen; sterk maken 
voor “knarren hof”; 

 Een veilige gemeente, veiligheidsaanpak, veilige voorzieningen; 
 Digitaliseren, voorwaarden te creëren voor het verkrijgen van 

vaardigheid en informatievoorziening in samenwerking met 
SeniorWeb; 

 Aandacht voor zingeving, elkaar ontmoeten, elkaar helpen, 
betekenis en kwaliteit geven aan het leven, vrijwilligerswerk; 

 
In de vergadering is gesproken over hoe wij met de activiteiten 
verder moeten gaan wanneer dat weer mogelijk is.  
Dit punt staat op de agenda voor de vergadering van januari 2021. 
Wanneer we weten wat en hoe we dat willen 
gaan doen, gaan we dat bespreken met onze 
vrijwilligers en leden die mee willen denken. 
De KBO Berkel moet een levendige 
inspirerende vereniging zijn waar senioren 
zich thuis voelen en een ieder aan zijn 
trekken komt. 
Daarbij hebben wij uw hulp nodig om ons te 
voorzien van de benodigde handvatten. 
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Samenwerking KBO-PCOB 
Het voornemen om KBO en PCOB samen te voegen als een 
organisatie met aangesloten zelfstandige afdelingen is van de baan. 

Persoonlijk doet het mij pijn dat KBO en PCOB, 
allebei met een christelijke grondslag, zo iets niet 
tot stand hebben kunnen brengen. Dat ligt niet aan 
u, want op gemeentelijk niveau werken wij wel 
samen, ongeacht ieders identiteit. 

Landelijk gaan KBO en PCOB samenwerken in de vorm van een 
federatie KBO-PCOB.  
Deze vereniging gaat de landelijke belangen van ouderen (senioren) 
behartigen zowel bij de regering als de politiek. Denk daarbij aan b.v.  
een actueel onderwerp, zoals ethisch advies op het gebied wanneer 
er keuzes gemaakt moeten worden gemaakt bij geneeskundige zorg, 
wie wel of wie niet naar de intensive care gaat. 
Zij draagt ook zorg en is verantwoordelijk voor het “Magazine KBO-
PCOB” en de website KBO-PCOB. 
Mocht er vanuit provinciale en plaatselijke afdelingen behoefte aan 
zijn dan biedt de federatie KBO-PCOB tegen betaling haar  
dienstverlening aan. 
De partijen zijn er nog niet uit hoe dit alles bestuurlijk en 
organisatorisch georganiseerd moet gaan worden. 
Ons bestuur zal dit proces nauwkeurig en kritisch  volgen.  
Want het belang van onze vereniging staat tenslotte centraal. 
Wat dat betreft zal 2021 een spannend jaar te worden. 
 
Contributie 2021 
In tegenstelling tot wat in de vorige nieuwsbrief 
stond zal de contributie voor het jaar 2021 niet vóór 
31 januari 2021 automatisch geïncasseerd worden 
maar pas 25 februari 2021. 
Leden waarvan de contributie niet automatisch 
wordt geïncasseerd ontvangen half februari 2021 een 
factuur. Zij worden verzocht deze factuur uiterlijk  
28 februari 2021 te hebben betaald. 
 
Ton van der Burg, voorzitter 
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In memoriam Pastoor Zuidgeest 
Op 20 november 2020 bereikte ons het droevige bericht dat pastoor 
Jan Zuidgeest op 19 november plotseling was overleden. 
Aan pastoor Zuidgeest houden wij goede herinneringen over.  
In de laatste 10 jaar van zijn leven was hij erg 
betrokken bij het wel en wee van de ouderen en 
hij heeft daar ook veel aandacht aan besteed.  
Zoals ook door de Bisschop werd gezegd was hij 
zeer direct in zijn benadering naar de mensen. Dit 
heb ik ook zelf ervaren. Soms kwam dat wel eens 
hard aan. Het voordeel was wel dat je precies wist 
waar je aan toe was. 
Ik verwijs u graag naar de Morgenster waarin prof.dr. Paul van Geest 
een in memoriam schrijft over pastoor Zuidgeest. 
De uitvaartdienst op 26 november 2020 werd voorgegaan door Mgr. 
Van den Hende, bisschop van Rotterdam. 
Wij zullen pastoor Jan Zuidgeest hier in Berkel en Rodenrijs zeer 
missen. 
 
Ton van der Burg 
 

SAMEN LANSINGERLAND 
Welzijn Lansingerland is het aanspreekpunt voor Samen 
Lansingerland. Veel organisaties staan klaar voor de inwoners van 
Lansingerland die hulp nodig hebben. 
U kunt bij ‘Samen Lansingerland o.a. terecht voor: 

 Boodschappen halen 
 Praatje maken/luisterend oor 
 Warme maaltijdservice tussen de middag 
 Hulp bij tablet of telefoon 
 Het vinden van een maatje 
 Boeken thuisbezorgservice 

 
‘Samen Lansingerland is een initiatief van Welzijn Lansingerland, 
Humanitas Lansingerland, Bibliotheek Oostland, het Diaconaal 
Platform Lansingerland, Jeugd en Jongerenwerk Lansingerland en de 
gemeente Lansingerland.  
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Heeft u hulp nodig dan kunt u bellen met tel.nr. 010-5225545 of een 
e-mail sturen naar: info@sws.nl 
(uit Heraut van 6 januari 2021) 

 
Nieuw leden: 
De heer C. van de Velde en  
Mw. T.M. van de Velde-Laurens   
Rivierenstraat 346, 2652 CN Berkel en Rodenrijs. 

 
De eerste prik is gezet 
Op woensdag 6 januari werd verpleeghuismedewerkster Sanna 
Elkadiri als allereerste in Nederland gevaccineerd tegen het 
coronavirus. Een historisch en voor velen onder ons een hoopvol 
moment, want hopelijk kan hiermee het coronavirus echt onder de 
duim gekregen worden. 
Helaas is het niet zo dat met die eerste 
prik meteen gekeken kan worden naar 
een versoepeling van de maatregelen. 
Een gevaccineerd persoon is namelijk pas 
zeven dagen na de tweede prik echt 
beschermd tegen het coronavirus. 
Tussen de eerste en de tweede prik 
zitten drie weken. Rond het begin van 
februari zullen daarom de 
zorgmedewerkers die begin januari het coronavaccin hebben 
gekregen pas effect gaan merken. 
Daarnaast zal ook de druk in de ziekenhuizen op z’n vroegst pas rond 
half februari weer afnemen. 
 
Natuurlijk zijn er nog heel veel vragen om het coronavirus en de 
werking van het coronavaccin. 
Er is door de Rijksoverheid een publieksinformatienummer geopend. 
Met al uw vragen kunt u bellen met 0800 – 1351 (bereikbaar tussen 
08.00 en 20.00 uur) 
Heeft u internet dan kunt u natuurlijk ook meer lezen op de website 
van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM): 
www.rivm.nl 
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AANDACHT 
 

Wat is het heerlijk te ervaren, 
dat ergens iemand aan jou denkt, 
die ongevraagd je laat genieten 

van iets waaraan men aandacht schenkt. 
 

Een briefje met maar weinig woorden, 
maar ‘t is de inhoud die het doet. 

Een ansicht, soms in haast geschreven, 
waarbij je even slikken moet. 

 
Een blijde groet in het voorbijgaan, 
een datum, waaraan werd gedacht. 
Een kort bezoekje, een telefoontje, 

een bloem die toch niet werd verwacht. 
 

Een handdruk of een schouderklopje, 
een zwaai van ver, een lief gebaar. 
Het zijn maar van die kleine dingen, 
maar groot van waarde voor elkaar. 

 
 
2021: Het jaar van de groente en fruit. 
Tijdens deze coronatijd, komen ouderen minder buiten. 
Ook ontvangen zij minder bezoek. 
Er dreigt daardoor ondervoeding.  
Hoe herken je ondervoeding bij ouderen? 
Wat is er bekend over de impact op ouderen, 
dus ook als ze niet besmet raken is 
ondervoeding inderdaad een probleem. 
 
We weten al dat ondervoeding een groot 
probleem is. Bij een deel van de ouderen dat in een verzorgingshuis 
woont, maar ook bij een deel dat thuis woont. 
En de vrees is dat in deze tijd dat probleem alleen maar groter wordt. 



11 
 

Omdat zeker ouderen het moeten doen met minder zorg en 
aandacht van familie en bekenden. 
De dagelijkse activiteiten vallen weg, dus de kans is groot dat 
ouderen nu eenzamer zijn. En wat voor effect heeft deze 
eenzaamheid dan op wat ouderen eten? 
 
Eenzaamheid maar ook angst en depressie kunnen de kans op 
ondervoeding vergroten. Een van de grote angsten is de angst op 
besmetting. Hierdoor gaan ouderen misschien minder naar de 
supermarkt en hebben dus minder gezond eten in huis. 
En als dan ook nog de dagelijkse activiteiten wegvallen, dan missen 
ze natuurlijk ook de nodige beweging. 
 
Ondervoeding 
Ondervoeding wil eigenlijk zeggen dat je lichaam te weinig energie en 
voedingsstoffen binnen krijgt. 
En dan gaat het reservevoorraden uit vetweefsel en spieren 
gebruiken. Vooral de afbraak van spieren is nadelig. Want dan 
kunnen mensen minder goed hun dagelijkse activiteiten doen. 
Bovendien wordt de kans op vallen groter. 
En wat bijvoorbeeld in deze tijd extra relevant is om te weten; 
door ondervoeding is de kans groter dat je sneller ziek wordt. 
 
Waar moet je opletten 
Signalen van gewichtsverlies: de kleding valt ruimer om het lichaam. 
Of een horloge die wat zwabbert om de pols. Of de broekriem die 
een gaatje strakker moet. 
En ga je wandelen met iemand dan kun je er opletten of dat nog net 
zo soepel gaat als voorheen. Of dat iemand na een paar passen al 
begint te hijgen of moet uitrusten. 
 
Hoe kun je ondervoeding voorkomen 
Ik denk dat iedereen wel blij wordt van een gezonde warme maaltijd. 
Je kunt een keer aanbieden om boodschappen mee te nemen voor 
iemand. En als je dan naar de supermarkt gaat, neem dan eiwitrijke 
producten mee. Bijvoorbeeld: Kwark of ongezouten nootjes. 
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Je kunt ook een keer met iemand gaan wandelen. Dat is leuk voor de 
sociale contacten, maar ook goed voor de conditie en de spieren. 
En als dat niet gaat, dan kun je ook altijd een keertje videobellen. 
 
Uit: het voedingscentrum  
 

Zo waardevol 

Die mensen, heel bescheiden, 
die met een hart van goud. 

Ze zijn de lichtbrengers van nu, 
staan klaar voor jong en oud. 

Ze vinden vanzelfsprekend 
wat zij voor anderen doen. 

De zorg die zij verlenen,  
gewoon, uit goed fatsoen. 

Die mensen, heel bescheiden, 
die met een hart van goud, 

verdienen een groot compliment 
zijn waardevol, vertrouwd! 

 

Mag ik vandaag eens aandacht 
voor deze medemens. 

Die altijd gewoon klaarstaat, 
de ander graag verwent. 
Ik vind je echt een kanjer. 

Als jij er toch niet was! 
Wie bracht er dan vandaag het licht 

bij wie het donker was? 
Jij, zo bescheiden, 

jij met een hart van goud, 
ik zet je graag eens in het licht 

omdat ik van je houd. 

 

- Coby Poelman -  


