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Ledenadministratie:  
Gerdy van den Bulk-van der Lubbe 
Tel. 010-5116271 of 06-40516166 
E-mail: leden.kbobr@gmail.com 
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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 en Rodenrijs   010-5226210 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjX3oKx-LDdAhVQNOwKHWlID3EQjRx6BAgBEAU&url=https://www.schoolplaten.com/kleurplaat-stapel-papieren-i8197.html&psig=AOvVaw1bUPpFb_fhpOwaIQ7Ppcsk&ust=1536686200581111
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Woordje van de voorzitter 
Ik ben weer terug na een korte, maar zeer heftige ziekte als gevolg 
van wondroos. Ik heb het nog nooit gehad, maar de gevolgen 
knalden er goed in. Om met meer dan 40 graden koorts naar het 
ziekenhuis te worden gebracht en daar totaal van in de war te 
geraken, heeft toch zijn impact. Zo word je op de feiten gedrukt dat 
alles zo betrekkelijk is en dat het leven van de ene seconde op de 
andere seconde kan veranderen. Voor mij was het maar tijdelijk. Wat 
ik er wel van geleerd heb is dat ik de versnelling voor mijzelf iets lager 
moet zetten. Lukt het vandaag niet, dan volgen er nog vele dagen. 
 
Ik wil Jan Geert hartelijk dank zeggen voor de honneurs die hij 
heeft waargenomen tijdens mijn afwezigheid. Het zal je maar 
gebeuren, pas in het bestuur komen en dan zo iets al doen. 
 
Over anderhalve week is het Pasen. Jan Geert schrijft hier ook over in 
deze nieuwsbrief. Hij schrijft daarin over de tijden die al weer een 
tijdje achter ons liggen.  Nu in deze coronatijd kunnen wij dit feest 
niet met elkaar vieren of een beperkte setting. Niet leuk! 
Pasen betekent voor mij elk jaar weer een nieuw begin. De natuur 
ontwaakt uit haar winterslaap en alles ziet er weer nieuw en vrolijk 
uit. Er is weer nieuw licht. We gaan de lente in, wat ons weer energie 
geeft en laten we hopen dat we er vlug weer op uit kunnen trekken. 
 
Ik moet hierbij toch wel denken aan de mensen die eenzaam zijn en 
praktisch niemand om zich heen hebben. Het liefst zou ik iedereen 
die eenzaam is persoonlijk een hart onder riem komen steken maar 
dat lukt gewoon niet. Het is je niet voor te stellen een dag je eigen 
stem niet horen.  

Ik prakkezeer mij suf hoe wij contacten kunnen 
leggen met elkaar. Een ding kan ik u verzekeren: 
Als het weer kan, zullen wij er alles aan doen 
om die contacten weer te leggen. Met elkaar en 
onder elkaar. Wij als bestuur kunnen dat niet 
alleen. Daar hebben wij de hulp nodig van allen 
die daartoe in staat zijn.                                 

                                      Trek het u aan: “Samen staan we sterk!” 
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Als deze nieuwsbrief bij u op de mat valt, is het een week geleden dat 
wij een nieuw parlement hebben gekozen. Vooraf waag ik mij er niet 
aan te voorspellen hoe de uitslag is. Wat ik zeker weet; we staan voor 
grote uitdagingen die wij met elkaar moeten klaren.  
Ik noem het geen problemen maar toch ………  
Ik hoop dat de mensen die zijn gekozen het belang van die 
uitdagingen inzien en de verantwoordelijkheid op zich nemen om dat 
op te lossen. Ik roep daarbij op het algemeen belang te laten 
prevaleren en niet eigen of partijbelang. Doet men dat niet dan 
voorzie ik een heel lange formatieperiode voor een nieuwe regering. 
En ik denk dat dit niet in het belang van ons land is. 
 
Toen ik gisteren (8 maart) Hugo de Jonge tijdens de persconferentie 
glunderend zag aankondigen dat het einde van de coronatunnel in 
zicht is, gaf mij dat een blij gevoel maar ook een gevoel dat goed is 
voor Hugo. Ik bewonder hem. Je zal er maar staan en dan een lading 
bagger over je heen krijgen van diverse volksvertegenwoordigers. Ik 
bewonder hem en ik ben hem dankbaar voor al het werk wat hij 
doet. Hugo ga zo door en zorg dat je goed tot een einde van deze 
pandemie komt. 
 
Van het Coronavirus zijn we nog niet af want de  
besmettingen blijven hoog. In de voornoemde  
persconferentie kregen we te horen dat een  
versoepeling van de maatregelen er voorlopig  
niet in zitten. Iedereen verlangt er naar.  
Door die maatregelen voelen we ons beperkt in onze  
vrijheid en dat gaat met de dag zwaarder wegen om daar mee om te 
gaan. We zijn het gewoon zat.  
Ondanks het licht in de tunnel verwacht ik niet dat we al spoedig onze 
activiteiten gaan starten.  
In de bestuursvergadering van 18 maart zullen we daar zeker 
besluiten over hebben genomen voor zover dat kan. 
Afgaand op de leeftijd van onze leden, zullen eind mei begin juni 
ongeveer 70% van de leden gevaccineerd zijn. Vervolgens gaan we 
dan ook stilletjes denken om de andere activiteiten te gaan starten. 
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Als gevolg van het nu nog niet kunnen versoepelen van de 
maatregelen zal de jaarlijkse algemene ledenvergadering die wij 
normaal altijd op de tweede woensdag van de maand april houden, 
uitgesteld moeten worden.  
Naar verwachting hopen we dat in de maand juni te kunnen doen. 
Een schriftelijke vergadering zoals we die vorig jaar hebben 
gehouden, vinden wij niet wenselijk. We willen elkaar ontmoeten en 
zien wat we elkaar willen zeggen. 
 
Misschien is het bij u niet opgevallen, maar de website is een tijdje 
uit de lucht geweest. Nu is de website weer te bekijken. Maar het is 
nog een onafgebouwd huis dat op tekening nog veranderd kan 
worden. Ik ben daar mee aan de aan de gang en iedere suggestie tot 
verbetering is daarbij van harte welkom. 
Kijk eens op www.kboberkelenrodenrijs.nl .  
Wat vindt u er van? Hoe zou het volgens u  
moeten worden?  
Stuur uw reactie naar voorzitter.kbobr@gmail.com  
Ik ben zeer benieuwd. 
 
Tweewekelijks ontvangen wij een nieuwsbrief van de KBO-PCOB. 
Deze nieuwsbrief wordt rechtstreeks aan de PCOB leden gezonden, 
maar bij de KBO gebeurt dat niet. Wat daarvan de reden is, is mij 
eerlijk gezegd niet duidelijk. Daarom sturen wij u deze nieuwsbrief  
door. U hebt ook de mogelijkheid om zich direct aan te melden voor 
toezending. Daardoor kan het zijn dat u die nieuwsbrief dubbel krijgt. 
Dat is niet te voorkomen.  
Voor de toezending van deze nieuwsbrief haal ik met één handeling 
alle e-mailadressen op vanuit onze ledenadministratie. 

 
Rest mij nog om iedereen een 
Zalig Pasen en fijne paasdagen 
toe te wensen met mooi weer en 
een ontspruitende natuur. 
 
Ton van der Burg 
voorzitter 
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Verlies nooit de hoop,  
de vlinder van vandaag,  
was gisteren nog een rups. 
 

 
Van de bestuurstafel 
Op 18 februari 2021 kwam het bestuur in uitgedunde vorm bijeen 

voor haar bestuursvergadering. Naast de standaard onderwerpen 

werd aandacht geschonken aan de verdeling van de portefeuilles van 

het bestuur. Dit om meer balans te krijgen in de bestuurslast van de 

leden. Het bestuur gaat onderzoek doen naar de oprichting, 

vernoeming en wordingsgeschiedenis van onze afdeling KBO Berkel 

en Rodenrijs.  Dit kan wellicht leiden tot een jaarlijks gedachtenis-

moment.  

Verder zijn onze belastingondersteuners 

weer actief.  Hierbij wordt opgemerkt 

dat door de landelijke KBO de 

Belastingdienst gevraagd is om de 

inleverdatum van de belastingaangifte 

flink door te schuiven. We wachten de ontwikkelingen af.  

 

Verder was men van mening dat het visiedocument “activiteiten na 

corona” als groeidocument moet worden gezien. Het bevat goede 

ideeën en suggesties om in een latere fase verder uit te werken. We 

willen dit in goede afstemming doen met onze vrijwilligers die hierbij 

een belangrijke rol vervullen. Sowieso kijkt het bestuur uit naar het 

moment om de vrijwilligers bijeen te roepen en met hen over het 

weer opstarten van de bestaande activiteiten te communiceren en 

de haalbaarheid van nieuwe initiatieven te bespreken. 

Tot slot wordt Jan Geert Groen bedankt voor zijn bijdragen in de 

nieuwsbrief van maart 2021 in verband met de vervanging van Ton 

van der Burg. 

De penningmeester 
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Pasen, maar net een beetje anders …… 
Volgende week is het de Goede Week!  

Een periode die al heel vaak door ons 

is beleefd en emoties bij ons wakker 

schudt. In traditionele katholieke 

gezinnen had de Goede Week een 

voorspelbaar verloop. Ik herinner mij 

de Palmpasentakken en – stokken. 

Dan op Witte Donderdag het open 

tabernakel, de voetwassing en viering van het laatste avondmaal. De 

viering eindigde met een gedegen tafelafruiming, geen wegzending 

en geen zegen. De altaarschel werd ingeruild voor een ratel en het 

klokgelui voorlopig gestaakt. Voor een jong katholiek mens een 

indrukwekkende periode. Dan volgde de kruisweg op Goede Vrijdag 

in een kerk met paars afgedekte beelden. Er heerste alom droefenis. 

Stille Zaterdag gaf al een klein beetje vreugde want het 

vastentrommeltje mocht open. En dan …. was daar zaterdag 

avond de Paaswake. Tot driemaal toe zong de voorganger met 

aanzwellend toon verhef “licht van Christus” en hij droeg daarbij 

een enorme paaskaars tegen de borst. De donkere ruimte in de 

kerk werd lichter en lichter. Er was weer perspectief. 

Hernieuwde kracht, vreugde  en energie werd ons deel.  

 

Maar waar staan we nu? 

Vorige week sprong ik op mijn fiets om als uw penningmeester de 

KBO-facturen te bezorgen en ontmoette enkele KBO- leden.  

Zij laafden zich heerlijk aan het zonnetje en er was tijd voor 

ontspanning en een praatje. Ik merkte dat wij senioren weten dat 

balans in het leven belangrijk is maar evenzo geduld hebben. De 

COVID-regels maken het ons niet gemakkelijk. Maar met onze 

opgebouwde kennis en ervaring kunnen we tegenvallers vaak het 

hoofd bieden. De nieuwe technieken en internetvoorzieningen 

helpen ons daarbij. Helaas met dat vervelende virus ligt de beleving 

van Pasen een beetje anders.  
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We kijken uit naar het moment  dat wij het prikje mogen halen en dat 

dit vervolgens wordt bijgeschreven in ons vaccinatiepaspoort. Met dit 

document zou al weer meer mogelijk worden, meer toegankelijkheid. 

Net als 2000 jaar geleden, 

toen zich in Jerusalem ook 

een hoopvol heilsmoment 

voltrok dat van blijvende 

betekenis werd voor de 

mensheid. En ook nu kijken 

wij daar naar uit en wordt 

nieuw perspectief ons deel. 

Houd vol! Ik wens u een Zalig Pasen. 

Jan Geert Groen (bestuurslid KBO) 

 
************************************ 

 
Geniet  
van alles dat 
je wilt ‘leggen’. 
Koester  
de ‘eieren’ des levens. 
 
Bekijk ze 
van alle kanten. 
Draai ze liefdevol 
en met zachtheid. 
 
Ga ze liefdevol 
en met ‘verve’ uitbroeden. 
Laat jezelf ‘kleurrijk’  
uit de verf komen. 
 
Kortom: kleur je leven… 
…. niet alleen met Pasen! 
 
Mary-José Knuvelder 


