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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/DWO:  Paula Hijdra          tel. 010-5115596 
 
 
Secretariaat: Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs 
       E-mail: secretaris.kbobr@gmail.com 
 
Ledenadministratie m.i.v. 1 november 2021:  
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 december 2021/januari 2022 
inleveren vóór 12 november 2021 
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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Voorzitter gaat en voorzitter komt…. 
Mensen wat hebben wij veel energie gestopt in het vinden van een 
nieuwe voorzitter. Vanuit de ledenkant viel de response aan kandidaten 
helaas tegen dus ging het bestuur zelf op pad. Gelukkig vormen wij als 
KBO een grote familie en hebben we heel veel relaties. 
We hebben een nieuwe voorzitter: Georgine Zwinkels-Schiltmans. 
Hieronder stelt zij zich aan u voor: 
 
EVEN VOORSTELLEN: UW NIEUWE VOORZITTER 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 13 oktober j.l. ben ik 
benoemd tot voorzitter van de KBO Berkel en Rodenrijs. 
Hierbij wil ik mij in het kort aan u voorstellen. 
 
U weet net als ik dat mensen boven de 50 al een leven achter zich 
hebben en dan is er veel te vertellen. Ik zal u echter niet vervelen met 
mijn levensverhaal want dan wordt dit een boekwerk. Sommigen van u  
kennen mij wellicht al van de kerk of van gezicht. Ik ben geboren in Den 
Haag, heb lang in Voorburg gewoond. Nadat ik mijn man leerde kennen 
ben ik in 1998 op de Kleihoogt komen wonen. 
Wij hebben samen 5 kinderen en 9 kleinkinderen.  
 
Ik heb ervaring als bestuurder onder andere in de Cliëntenraad van het 
Franciscus Gasthuis en de Parochie Berkel en Rodenrijs. Ik heb zitting in 
de gemeenteraad. Op dit moment wonen wij in Bergschenhoek. 
Ik voel mij een Lansingerlander want alle drie kernen zijn mij even lief. 
Mijn hobby’s zijn fietsen, golfen, lezen, koken en mijn lieve hond. 
 
De KBO trekt mij onder meer daar er zoveel georganiseerd wordt; voor 
alle smaken wat. Dit haalt de mensen uit hun huis en is een fantastisch 
middel tegen eenzaamheid. 
Ik ga een bezielde voorzitter opvolgen en dat zal geen gemakkelijke taak 
zijn. Met de medebestuursleden heb ik al kennisgemaakt en zeker in het 
begin zal ik enigszins op hun steun moeten kunnen rekenen.  
In de cliëntenraad zeiden we altijd “wij zijn er voor de patiënten”.  
Ik zal proberen er te zijn voor u, de leden van de KBO. 
 
Georgine Zwinkels 
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Activiteiten 
Met genoegen blikt het bestuur terug naar de succesvolle opening  van 
het seizoen op zondag 19 september in zaal Willem Huygensz. Elders in 
dit blad leest u meer hierover. Nu de coronamaatregelen weer 
versoepeld zijn, worden de gebruikelijke activiteiten weer leven 
ingeblazen. Houd hiervoor onze activiteitenagenda in de nieuwsbrief 
(maar ook de Heraut) maar in de gaten.  
 
Nieuwe afspraken zijn gemaakt met onze parochie over de 
beschikbaarheid van zaal Willem Huygensz. We zijn dan ook erg blij dat 
we met de locatieraad tot goede afspraken zijn gekomen.  
 
Zoals u weet heeft de KBO op de vrijdagen een activiteit in zaal Willem 
Huygensz. Twee vrijdagen is er de klaverjasclub onder leiding van 
Jeanne Bloom en daarnaast de maandelijkse bingomiddag, die wordt 
georganiseerd door Nel en Leo de Veld.  
Nu kan het wel eens gebeuren dat de zaal op vrijdag beschikbaar moet 
zijn voor een uitvaart. Dit heeft voorrang.  
In dit sporadisch voorkomend geval start 
de activiteit een uurtje later. 
Een aantal activiteiten zullen worden 
gehouden in het tuinpaviljoen van Huize 
Petrus. Denk daarbij aan de teken- en 
schilderclub onder leiding van Truus 
Toussaint en de creaochtenden onder 
leiding van Nel de Veld.  
Daarnaast is er ook nog Nordic Walking  etc., teveel om op te noemen.  
 
Op zaterdagmiddag 18 december a.s. houden we weer een gezellige 
kerstbijeenkomst, georganiseerd door de KBO. Wij zoeken hierbij ook 
de samenwerking op met de PCI van de parochie. In de volgende 
nieuwsbrief leest u hier meer over.  
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Voor al onze activiteiten geldt ons corona-deelnamebeleid. Dat wil 
zeggen: verplichte volledige Covid-19 vaccinatie dan wel volledig 
hersteld van corona. Daarnaast geldt uw eigen verantwoordelijkheid 
voor veilige omgangsvormen.  
Bij coronaverschijnselen, laat u testen. Wij gaan niet controleren.  
Laten we zuinig op elkaar zijn. 
 
 
Nieuwe leden: 
De volgende nieuwe leden verwelkomen wij: 
mevrouw P.J. van Domenech 
mevrouw M.W. Stofbergen 
mevrouw G.H.M. Zwinkels-Schiltmans 
de heer P.J.M. Zwinkels 
 
Wij danken hen voor de aanmelding en wensen hen een fijne tijd bij de 
KBO Berkel en Rodenrijs. 
 

 
Zoete Koek voor KBO Berkel en Rodenrijs         
Eindelijk, de KBO inloopmiddagen zijn weer van start gegaan.  
Lange tijd hebben we het zonder clubontmoetingen moeten doen.  
Afgelopen zondag 19 september vond de  
feestelijke start plaats van de zondagse KBO  
inloopmiddagen in parochiezaal Willem 
Huygensz in Berkel en Rodenrijs.  
Het bestuur had er alles aan gedaan om haar 
leden een feestelijk programma voor te 
schotelen. Met inachtneming van de  
COVID-maatregelen gaven de leden zich 
massaal op voor deze happening. Hierdoor 
werd het maximum van 60 al snel bereikt. 
Omdat Berkel een grote KBO-afdeling is van ruim 650 leden, moesten 
velen worden teleurgesteld, maar betere tijden breken aan en dan 
kunnen we meer deelnemers verwelkomen. 
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Na het openingswoord van voorzitter Ton van der Burg werden de 
deelnemers getrakteerd op koffie met gebak, gevolgd door gezelligheid 
met hapjes en drankjes. Het klapstuk van de middag was het optreden 
van conferencier Jos Thomasse. 
"Zoete Koek" lijkt te starten als een lezing maar is een hilarische 
conference, waarin het publiek een belangrijke rol speelt. 
Een solo-cabaret-programma dat garant stond voor een middag 
onbekommerd plezier. Beschaafd, het zou niet anders kunnen, met 

onverwachte ontwikkelingen, want 
spreekwoorden en gezegden hebben soms een 
verrassende herkomst maar leiden evengoed 
tot komische misverstanden. Verder leerzaam 
en ook nog gezond.  
Voor de KBO‘ers hersengymnastiek die het 
brein lenig houdt. 
 

Jan Geert Groen, bestuurslid 
 
 
Weer een echte Algemene Ledenvergadering (ALV) 
Op woensdag 13 oktober j.l. waren ruim 65 leden aanwezig om de 
jaarlijkse ALV bij te wonen in zaal Willem Huygensz.  
De vergadering werd vooraf gegaan door een 
woord- en communieviering in de parochiekerk met 
als voorganger Dick Vrijburg. In de dienst legde 
diaken Vrijburg het accent op dienstbaarheid aan 
elkaar. Hoe plezierig kun je je eigen leven en dat van 
een ander maken! 
 
Na koffie met gebak opende Ton van der Burg de vergadering met een 
terugblik op de afgelopen periode. Hij sprak over 
samenwerkingsvormen die maar niet van de grond komen. Maar ook 
dat wij binnen Lansingerland een voortrekkersrol vervullen. 
Daarna werden de overleden leden herdacht door 2 minuten stilte in 
acht te nemen. In het bijzonder werd stilgestaan bij het overlijden van 
emeritus pastoor Jan Zuidgeest en ons bestuurslid Henny Rijntjes.  
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Het  jaarverslag 2020 van onze secretaris kwam aan de orde en werd  
ongewijzigd vastgesteld. 
 
De ALV 2020 vond in november 2020 niet op fysieke maar digitale wijze 
plaats. Dit om coronaredenen. Toen kwamen de financiën aan bod 
gepresenteerd door onze nieuwe penningmeester. Hij was snel klaar 
omdat heel veel activiteiten niet doorgingen. Toch kon hij een positief 
saldo melden van € 1159,80 waarvan de ALV vroeg dit te storten in onze 
algemene reserve. Het financieel beleid was gecontroleerd door de 
kascontrolecommissie (heren Van Kesteren en Van Driel). Hierna werd 
het financieel verslag over 2020 werd vastgesteld nadat de kascontrole-
commissie, bij monde van Wim van Kester, voorgesteld had het bestuur 
te dechargeren voor het gevoerde financiële beleid. 
De vergadering werd onderbroken door een goed verzorgde lunch dat 
het KBO-bestuur haar leden aanbood. 
 
De vergadering werd heropend met de vaststelling van de begroting 
2022.  De  penningmeester gaf eerst een toelichting op het financiële 
verloop van het lopende jaar 2021 waarna hij de begroting 2022 aan de 
vergadering presenteerde. Er vielen 3 wijzigingen op.  
De KBO gaat in principe geen eigen consumpties meer inkopen. Het lid 
rekent zijn consumptie  rechtstreeks af met de cateraar.  
Verder zijn de consumptieprijzen bij zaal Willem 
Huygensz voor KBO-leden 20%  goedkoper 
geworden ingaande september 2021.  Ook is de 
begroting uitgebreid met de begrotingsregel 
‘donaties’. Dit om giften e.d. te verantwoorden. 
De begroting werd met algemene instemming 
door de ALV vastgesteld.  
Tevens werd voor controle van het boekjaar 2021 
een nieuwe Kascontrolecommissie gekozen: leden Johan Nieuwkerk en 
Wim van Kesteren. 
 
De jaarcontributie voor 2022 zal niet worden verhoogd. Aan een lichte 
verhoging per 1 januari 2023 valt helaas niet te ontkomen.  
De ALV stemt in met nieuwe bedragen.  
Het hoofdlid betaalt dan € 25,- per jaar (was € 23,-).  
Voor het partnerlid wordt de contributie € 20,- (was € 17,-). 
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Dan komt de bestuurswisseling aan de orde.  
Tussentijds aftredend is de voorzitter Ton van der Burg.  
Het bestuur stelt de vergadering 
voor Georgine Zwinkels bij 
acclamatie te kiezen als bestuurslid. 
De vergadering gaat akkoord. Na 
toetreding tot het bestuur stelt het 
bestuur voor Georgine Zwinkels te 
benoemen in de functie van 
voorzitter. De vergadering gaat daar 
tevens mee akkoord.| 
De secretaris Jeanne Bloom is 
aftredend maar tekent nog een jaar bij. Jan Geert Groen krijgt naast het 
penningmeesterschap tevens de taak van vice-voorzitter. 
Geheel nieuw is de ondersteuning door Ria Rijnboutt.  
Zij wordt bestuursassistent en zal o.a. de vergaderingen van het bestuur 
notuleren. 
Ton geeft aan dat hij voorlopig beschikbaar blijft voor                     
advies maar in het bijzonder voor  uitvoerende taken.                                                    
Hierbij valt te denken aan de individuele belangenbehartiging  
(bijvoorbeeld hulp bij  aangiften inkomstenbelasting e.d). 
Ook de optimalisering van onze website neemt hij voor zijn rekening. 
Hiermee is het bestuur van de KBO redelijk op sterkte gekomen.  
 
Het bestuur roept op dat meer vrijwilligers   
enkele uren per maand aan onze club geven.  
Vele handen maken licht werk en het is zinvol.  
En denk niet: ik ben te oud! 
 
Als laatste geeft gastspreker wethouder Simon Fortuin  
nog een interessante presentatie over mobiliteit in Lansingerland.  
De dag wordt afgesloten met een drankje en een hapje;  
een bijzonder geslaagde dag! 
 
Jan Geert Groen 
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Ledenadministratie 
Met ingang van 1 september 2021 is Gerdy van den Bulk  
om persoonlijke redenen gestopt met het bijwerken  
van de ledenadministratie.  
Wij respecteren dat besluit en willen Gerdy heel veel  
dankzeggen voor al het werk wat zij voor ons heeft gedaan. 
 
Tussentijds heeft Ton van der Burg even de honneurs waargenomen. 
Gelukkig hebben wij een vervangster bereid gevonden die dit werk wil 
overnemen en dat is Ria van Niekerk. 
Voor wat betreft het maken van lijsten vanuit de ledenadministratie in 
Excel wordt Ria bijgestaan door haar man Johan. 
Wij heten Ria en Johan van harte welkom en hopen dat zij het werk lang 
en met veel plezier mogen doen. 
 
Dus graag voortaan alle mutaties doorgeven aan Ria van Niekerk. 
De contactgegevens van haar staan op bladzijde 2 van deze nieuwsbrief. 
 
Jeanne Bloom  
 
 
Eten & Ontmoeten Hartverwarmend 
Eten en Ontmoeten is een initiatief van de diaconie. 
Samen eten is een belangrijk element is in de samenleving.  
De tafel als ontmoetingsplek en verbindend element  
binnen onze parochie Christus Koning en de samenleving. 
Eten en Ontmoeten Hartverwarmend nodigt eenieder  
uit die het gezellig vindt om mensen te ontmoeten en  
het fijn vinden om samen te eten. 
  
De warme maaltijd bestaat uit drie gangen:  
soep, hoofdgerecht en een dessert. 
Diaken Vrijburg kookt samen met vrijwilligers graag een maaltijd voor u. 
Deelnemers zijn welkom vanaf 17.00 uur, om 17.30 uur begint de 
maaltijd en deze eindigt om 19.00u. 
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U kunt zich nog opgeven voor de volgende bijeenkomsten: 
Berkel en Rodenrijs - Willem Huygenz: 10 november. 
Bleiswijk/Bergschenhoek - Parochiezaal Bergschenhoek: 15 november. 
Voor de hele parochie:   
Eerste Kerstdag 25 december vanaf 16.30 uur tot 20.00 uur een 
gezamenlijk Kerstdiner in het parochiehuis in Nootdorp 
 
Opgeven kan tot uiterlijk drie dagen van te voren via het mailadres: 
etenenontmoeten@parochiechristuskoning.nl 
Hierbij vermelden de locatie en de datum. 
De kosten bedragen € 4,00 per persoon. (Eerste Kerstdag € 7,50) 
 
Heeft u niet de beschikking over een computer laat dan een van uw 
familieleden, buren of kennissen u tijdig opgeven voor één van deze 
bijeenkomsten. Want let op: VOL=VOL 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Nieuwsbrief KBO-PCOB landelijk 
Alle KBO afdelingen ontvangen van het landelijk kantoor KBO-PCOB in 
Nieuwegein regelmatig hun nieuwsbrief. 
Verzocht wordt het nieuws dat voor leden belangrijk is 
verder te verspreiden via de eigen kanalen (bijv. lokale 
afdelings-website of nieuwsbrief). 
Als lid van de KBO Berkel en Rodenrijs kunt u zich ook 
aanmelden voor deze gratis nieuwsbrief. Dit kan via: 
www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven 
 
De agenda voor de maanden november 2021 
Hieronder treft u de agenda aan voor de maand november 2021. 
Dinsdag 9 november 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 12 november 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 16 november 
09.30 uur 

Crea in het tuinpaviljoen Huize St. Petrus 
Programma in nieuwsbrief november 

Vrijdag 19 november 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Zondag 21 november 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Dinsdag 23 november 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 26 november 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

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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           Liedjes van de herfst 
zijn altijd somber 
zijn gemaakt van 

okers en van omber 
 

toch ken ik septembers 
met een gouden glans 
toch zijn er novembers 

met een toverdans 
 

de zon heeft in december 
mij al zo vaak verrukt 

en dikwijls heb ik rozen 
uit de sneeuw geplukt 

 
en daarom schrijf ik 

in dit kleine lied 
niet wachten op de lente 
want dan komt ze niet 

 
 

  Toon Hermans 


