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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:  
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 februari 2022: 
inleveren vóór 7 januari 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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December 2021 
Wellicht had hierboven moeten staan Kerstmis 2021.  
Want Kerstmis is voor velen van ons een hoogtepunt in het jaar.  
Na de vaak sombere en donkere herfstmaanden begint het weer lichter 
te worden en de dagen lengen weer. De meesten van ons maken het 
extra gezellig in en om het huis. Soms tot overdadig toe. Er wordt 
uitgebreid gekookt, cadeautjes gekocht en de familie zit bij elkaar.  
Dit is helaas niet voor iedereen weggelegd. Er zijn mensen met groot 
verdriet, sommigen voelen zich eenzaam en het zien van alle feest-
vreugde maakt dat verdriet en de eenzaamheid nog erger.   
Laten we proberen er voor elkaar te zijn.  
Het thema tijdens de afgelopen ledenvergadering was SAMEN, samen 
zijn we sterk.  Kerstmis is niet alleen een tijd van feesten maar ook een 
tijd om na te denken over wat dat kleine kind in Bethlehem voor ons 
betekent.  
In de afgelopen maanden hebben we door corona misschien wel meer 
tijd gehad om na te denken over het leven, over waar sta ik daarin. En 
we dachten dat we het weer onder controle hadden, maar dat is helaas 
niet zo. De maatregelen zijn weer aangescherpt. En veel plannen 
kunnen voorlopig weer de ijskast in.  
De zaterdag dat de 1,5 meter werd losgelaten en het mooi weer was, 
waren mijn man en ik in Rotterdam en ik moet eerlijk zeggen dat de 
vreselijke drukte mij benauwde.  
Want iedereen moest weer van alles, de rust was weg.  
Plannen maken is mooi, maar vaak loopt het anders in het leven en dan 
moet je loslaten en een andere weg vinden.   
 
Ik hoop dat in deze tijd uw weg naar die stal leidt. Waar het kindje 
geboren is met een moeder, die wel wist dat ze een bijzonder kind 
kreeg, maar niet wist wat alle plannen waren. Ook zij, die prachtige en 
later bleek sterke vrouw, kon niet bevroeden wat de toekomst in petto 
had.  
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Het nieuwe jaar komt er aan en we maken plannen  
en hebben goede voornemens.  
Ik hoop dat uw plannen uitkomen en dat u uw  
goede voornemens vol kan houden, maar als straks  
de wereld weer verder draait denk dan af en toe aan  
die moeder met het kind. 
 
Namens het bestuur wens ik u, wat uw  
omstandigheden ook mogen zijn, een goede, warme  
decembermaand met een gezegende Kerst en een fantastisch 2022. 
 
Georgine Zwinkels 
 
Traditioneel KBO/PCI Kerstdiner ook in 2021 niet mogelijk! 
In de vorige nieuwsbrief hebben wij aangekondigd dat wij meer 
informatie zouden geven over ons kerstonthaal op zaterdag  
18 december a.s. in parochiezaal W. Huygensz.  
Helaas, ook in 2021 gooit het oprukkend Covid-19 virus weer roet in het 
eten. De KBO was al geruime tijd bezig met de voorbereidingen van dit 
evenement. Zo waren er afspraken gemaakt met de zaalverhuurder, 
cateraar, optredende groepen etc. Tot voor kort leek alles haalbaar en 
hadden wij de controle. Helaas niet over het Covid-19 virus!  
Als bestuur hebben we alle argumenten, voor en tegen, op een rijtje 
gezet en deze afgewogen t.o.v. de doelgroep waar we het als KBO 
allemaal voor doen. Denkend in risico’s en mogelijkheden kwamen wij, 
na de persconferentie op vrijdag 12 november j.l.,  tot de conclusie dat 
het doorgaan van dit grootse kerstdiner op 18 december a.s. niet in het 
belang zou zijn van onze leden. 
Op zondag 19 december zal wel de spelletjesmiddag gehouden worden. 
 
Gelukkig kijken we terug op een gezellige seizoensopening in september 
en onze Algemene Ledenvergadering in oktober.  
Kleinschalige KBO-activiteiten kunnen voorlopig doorgang blijven 
vinden (zie onze agenda). 



5 
 
 

 

 
Het bestuur benadrukt dat bij al onze 
activiteiten uw Covid QR-code zal worden 
gecontroleerd, zoals dit tegenwoordig 
gebruikelijk is bij bijeenkomsten. Maar blijf wel 
eventuele toekomstige aanscherpingen van 
maatregelen of afgelastingen in de gaten 
houden. 
 
Bestuur KBO (mede namens PCI) 
 
3e Zondag van de maand: KBO spelletjesmiddag 
Op zondag 17 oktober j.l.  is voor het eerst dit jaar weer een aanvang 
gemaakt met de gezellige spelletjesmiddag in onze parochiezaal  
W. Huygensz. De start kende een matige opkomst van 31 leden.  
Wij hopen dat na wat meer bekendheid meerdere leden gebruik zullen 
maken van dit gezellig samenzijn. De toegang is 3 euro en verder gelden 
voor KBO-leden gereduceerde consumptieprijzen. De hapjes zijn van de 
KBO. Men kan er rummicubben, biljarten, kaarten etc. of gewoon 
genieten van de gezelligheid. 
 
De biljarters vertelden mij dat KBO’ers ook van harte welkom zijn om te 
biljarten (tweemaal in de week) in Huize Sint Petrus.  
Daar is een kleine biljartvereniging actief die nog wat leden kan 
gebruiken. Als KBO staan wij hier sympathiek 
tegenover. Te meer omdat wij meerdere 
activiteiten bij Huize Sint Petrus hebben 
ondergebracht (schilder- en tekenclub en 
crea-ochtenden). 
Laat u over het biljarten informeren door ons 
KBO-lid Aad Hulst of kom gewoon eens langs 
op de dinsdagmiddag of de vrijdagmiddag om 
13.30 uur in de biljartzaal van Huize Sint Petrus. 
 

Activiteitencommissie 
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KBO Teken- en schilderclub actief! 
Wist u dat wij een actieve teken- en schilderclub hebben?  
Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand ontmoeten circa 14 leden elkaar 
om 10.00 uur in het tuinpaviljoen van Huize Sint Petrus om kunstzinnig 
aan de slag te gaan.  
De groep wordt begeleid 
door Cathy de Wit. 
Ik zag uit uiteenlopende 
materialen zoals vetkrijt, 
potlood en acrylverf, 
mooie kunstwerken 
ontstaan.  
De groep straalde veel plezier uit en daar draait het om. Dat kunt u op 
de foto zien. Truus Toussaint (aanspreekpunt) vertelde dat nog enkele 
leden zich kunnen aansluiten. Het seizoen duurt t/m april 2022. 
Dus alle redenen om je aan te melden bij deze club. 
Het telefoonnummer van Truus Toussaint is 010-5114087 
 
Jan Geert Groen 
 
Nieuwe leden: 
mevrouw M.A.C. Maree-Lexmond 
de heer R.W. Veelbehr  
 

Wij wensen hen een fijne tijd bij onze vereniging. 
 
 

Oude decemberzegels gebruiken 
In de periode 15 november 2021 t/m 6 januari 2022 
verstuurt u heel voordelig uw kerstpost tot 50 gram. 
Oude decemberzegels van 2010 t/m 2020 mag u in 
deze periode ook nog gewoon gebruiken voor uw 
kerstpost. Wilt u de zegels na 6 januari 2022 
gebruiken dan moet u bijplakken tot het actuele 
postzegeltarief van 2022 (€ 0,96) 
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Covid-19; behoefte aan telefonisch contact? 

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over 
de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei 
vragen heeft. We weten dat sommige mensen 
behoefte hebben om even iemand te spreken 
omdat ze zich eenzaam voelen of dringende 
hulpvragen hebben. Voor al deze mensen hebben 
wij als bestuur besloten een telefoonwacht 
beschikbaar te stellen. Dit betekent dat u op gezette tijden contact kunt 
opnemen met één van onderstaande vier bestuursleden.  
Graag alleen bellen op de tijden die vermeld staan.  
Mocht de nood echt zo hoog zijn dan kunt u natuurlijk op ieder moment 
bellen. 
Let op: in verband met de maatregelen kunnen wij u natuurlijk niet 
bezoeken. 
 
U kunt bellen naar: 
Georgine Zwinkels – telefoonnummer 010-5114345 
Bereikbaar op maandag van 09.30 tot 11.30 uur 
Paula Hijdra – telefoonnummer 010-5115596 
Bereikbaar op woensdag van 09.30 tot 11.30 uur 
Jan Geert Groen – telefoonnummer 06-10617415          
Jeanne Bloom –  telefoonnummer 010-5115088 
Bereikbaar op donderdag van 09.30 en 11.30 uur 
Wij bieden u graag een luisterend oor. 
 
Ook ons landelijk kantoor KBO-PCOB heeft een speciale telefoonlijn 
geopend: de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600.  
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur. 
 
Samen Lansingerland: 010-5225545 
Voor praktische hulpvragen en vrijwillige hulp bieden voor inwoners van 
Lansingerland. 

De Landelijke Luisterlijn: 0900-0767 
Voor wie een luisterend oor nodig heeft. 
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Beschikt u over een computer, tablet of smartphone kijk dan voor 
corona-informatie op de websites: https://www.kbo-pcob.nl/corona   
en https://www.lansingerland.nl/corona 
 

Rabosupport en Plus sponsorpunten 
Zoals u in de nieuwsbrief van oktober 2021 heeft kunnen lezen heeft de 
KBO Berkel en Rodenrijs meegedaan aan de Rabo 
Clubsupport en de sponsoractie van Plusmarkt 
Koelhuis Bergschenhoek. 
 
Dankzij het stemmen van onze leden, familie en 
vrienden van onze leden hebben wij van de Rabobank 
een bedrag mogen ontvangen van € 433,08. 

 
 
Het doneren van sponsorpunten bij Plusmarkt 
Koelhuis Bergschenhoek heeft een bedrag van  
ruim € 300,00 opgebracht. 
 
 

Het bestuur van de KBO Berkel en Rodenrijs wil iedereen die onze 
vereniging gesteund heeft met beide acties heel hartelijk bedanken 
voor hun steun! 

 
BELASTING SERVICE 2022 
Net zoals in voorgaande jaren zet de KBO Berkel en 
Rodenrijs zich ook in 2022 in voor hulp van de 
aangifte inkomstenbelasting 2021 en het doen van 
aanvragen zorg- en huurtoeslag. 
Ton van der Burg was coördinator van onze 
Belastingservice. Omdat Ton geen deel meer uitmaakt van ons bestuur 
heeft hij deze taak overgedragen aan Paula Hijdra: tel.: 010 5115596 
Ton blijft echter wel werkzaam als HUBA (= hulp bij aangiften). 
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Tip:  
Wanneer u in januari/ februari de jaaropgaven inkomen/ pensioen en 
bankgegevens enz. ontvangt deze graag verzamelen in een grote 
enveloppe/hoes.  
Dat scheelt een hoop zoekwerk als de HUBA langskomt. 
 
Samenwerking met PCI 
KBO Berkel en Rodenrijs werkt waar nodig samen met de 
PCI. De PCI is een instelling die altijd op de achtergrond 
werkt om de privacy van mensen zoveel mogelijk te 
waarborgen. De PCI wil mensen die in problemen of in 
vervelende situaties komen door onverwachte 
gebeurtenissen zoals: 

 Eenzaamheid waardoor zij in een isolement geraken; 
 Het niet weten bij welke instanties zij moeten 

aankloppen voor hulp; 
 Financiële problemen en ordenen van de administratie; 
 Begeleiden om de juiste richting in te slaan. 

 
Wat doet de PCI? 

 Bij eenzaamheid, betrekken bij activiteiten of het zoeken van een 
maatje voor bezoek; 

 Attent maken op instanties die behulpzaam kunnen zijn bij het 
oplossen van problemen; 

 Behulpzaam zijn bij het opzetten van een administratie om 
daardoor zicht te krijgen op de financiële situatie. 

 
Mensen in nood of problemen laten dat niet vaak merken omdat zij zich 
er voor schamen of er niet over willen praten. Signalen zijn daarvoor 
nodig en u kan de PCI daarbij ook helpen. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het secretariaat van 
onze parochie. Tel. 010-5112330 
E-mail: secretariaatberkel@parochiechristuskoning.nl 
of mailen naar : pciberkelenrodenrijs@gmail.com 
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Initiatieven Commissie Ouderenbelangen Lansingerland (COL) 
KBO Berkel en Rodenrijs maakt deel uit van deze commissie en overlegt 
met de collega’s van Bleiswijk en Bergschenhoek en PCOB over 
gezamenlijk te nemen initiatieven.  
Zo hebben wij recentelijk aan de politieke partijen in Lansingerland ons 
lijstje voorgelegd van aandachtspunten die door de politiek opgepakt 
moeten worden. In vervolg hierop is een door de COL te organiseren 
debatmiddag met de politieke partijen op 15 februari 2022 van  
14.00 uur tot 16.30 uur belegd in de raadszaal van het gemeentehuis. 
Meer informatie hierover volgt. 
Ook heeft de COL in oktober weer een ontmoeting gehad met de 
Adviesraad Sociaal Domein waarin is afgetast op welke wijze de 
samenwerking weer kan worden versterkt.  
Tot slot denkt de COL na om in 2022 specifieke KBO/PCOB-themadagen 
te organiseren over typische senioren-items. 
 
Jan Geert Groen 
 

 
 

VREDE 
 

Vrede is een kind dat glimlacht als je ernaar kijkt, 
een weiland waar de jonge veulens grazen, 

‘s-avonds samen fijn naar huis toe fietsen op de dijk, 
het hinkelhok, de hoepel, bellen blazen. 

Vrede is geen groene tafel maar een stille kracht, 
geen systeem, geen plan dat wordt berekend of bedacht. 

Vrede is een opa die verliefd met oma danst, 
vrede is de gloed die in vertrouwde ogen glanst, 
vrede is een oud verhaal dat met een ster begint, 

een stal, een houten kribbe…...en een kind. 
 

Uit: Ik heb het leven lief - Toon Hermans 
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De agenda voor de maanden november 2021 
Hieronder treft u de agenda aan voor de maand november 2021. 
Vrijdag 26 november 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 7 december 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 10 december 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Zondag 19 december 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Dinsdag 4 januari 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 14 januari 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Zondag 16 januari 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Dinsdag 18 januari 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 28 januari 
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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Kerst 

is het feest van het licht, 
van liefde, vriendschap, 
vreugde en gezelligheid. 

Laat ook het nieuwe jaar 2022 
daar vol van zijn. 

 
Fijne, warme en 

gezellige feestdagen! 
 

Bestuur  
KBO Berkel en Rodenrijs 


