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Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:      Georgine Zwinkels  tel.06-41453835 
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Penningmeester/vicevoorzitter: Jan Geert Groen      tel. 06-10617415 
Vertegenwoordiging COL/projecten:  Paula Hijdra tel. 010-5115596 
 
Secretariaat: Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs 
       E-mail: secretaris.kbobr@gmail.com 
                         Bankrekening: NL62 RABO 0307 4011 54 
 
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 juli-augustus 2022 
inleveren vóór 10 juni 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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Zomer en compliment 
Als deze nieuwsbrief  bij u binnen komt is het juni, de maand waarin de 
zomer begint. Sommigen maken vakantieplannen maar dat is jammer 
genoeg niet een ieder gegeven. Maar ook dan zorgt het betere weer vaak 
voor een glimlach. De bomen zijn weer groen en de jonge dieren zie je 
overal. We hebben al een aantal mooie dagen gehad.   
Hopelijk wordt het ook weer zomer in de harten van die mensen over de 
hele wereld die het momenteel zo vreselijk moeilijk hebben.   
Laten we vooral proberen een zonnestraaltje te zijn waar we dat maar 
kunnen.  Tijdens de pandemie hebben we ervaren hoe belangrijk het is er 
voor elkaar te zijn, elkaar te kunnen zien en aanraken.    
 
In maart heb ik afscheid genomen van de gemeenteraad en dan krijg je 

van iedereen mooie woorden. Dit gebeurt bij ieder afscheid. 
Maar geef elkaar die mooie worden ook gewoon op een 
normale doordeweekse dag of geef een complimentje.  
Een kleine attentie op het juiste moment is vaak van meer 
waarde dan dat grote cadeau op het verkeerde moment.  

 
Over complimenten gesproken; 
ons lid Nel de Veld, die onder meer de bingo 
begeleidt en organiseert is tijdens de jaarlijkse 
lintjesregen in het gemeentehuis benoemd tot  
Lid in de Orde van Oranje Nassau.  Namens de 
KBO heb ik haar gefeliciteerd en een mooie bos 
bloemen mogen geven. Zij is één van die vele 
vrijwilligers die zo belangrijk zijn in onze samenleving.  
 

Ook ons lid Ria van der Burg viel de eer te beurt een 
mooie onderscheiding te ontvangen. Ook voor haar 
de hartelijke felicitaties!! 

 
 
Ook wil ik een compliment geven aan Ton van de Burg. 
Hij houdt nog steeds onze website bij en verzorgt, samen met 3 andere 
HUBA’s, de belastingaangiften voor onze KBO leden.  
In deze nieuwsbrief treft u een stuk aan over de huurtoeslag.  
Dit stuk had eigenlijk in de vorige nieuwsbrief moeten staan, maar door 
miscommunicatie is dat niet gebeurd. 
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Nu denken veel vrijwilligers die veel voor onze KBO doen; “en ik dan?”   
Bij deze krijgt u allen een dik compliment van 
mij, want u bent van grote waarde!  
Zonder vrijwilligers zou onze samenleving 
vastlopen.  
 
De laatste zondag voor de vakantie beloofd een 
bijzondere middag te worden.  
Zie het stukje verderop in deze nieuwsbrief. 
Zien wij u allen op 26 juni in het parochiehuis? 
 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
Van de bestuurstafel….. 

Een week later dan normaal, door een korte vakantie van 
één van de bestuursleden, zijn wij donderdag 12 mei 
weer bij elkaar geweest. Zoals al eerder aangegeven is 
het Crea-groepje nu wel erg klein en dit is dan ook 
gestopt als een activiteit van de KBO. In onze nieuwsbrief 
van mei stond een stukje over een workshop 
fotograferen. Hiervoor zijn nog plaatsen vrij. 

De vakantieweek naar Ootmarsum loopt al aardig vol. Er zijn nog een paar 
plekjes vrij. Dus wilt u mee; schrijf u dan nog snel even in. 
De damesmiddag van 10 mei met modeshow bij Kloostermode was 
wederom een groot succes. Er is behoorlijk geshopt. 
 
In deze nieuwsbrief treft u een stukje aan over de afsluitmiddag voor de 
vakantie. In eerste instantie was deze gepland op 19 juni. Maar tijdens de 
vergadering beseften we dat het op deze datum Vaderdag is en er hoogst 
waarschijnlijk vaders zijn die dit willen vieren.  
Daarom is besloten deze middag te verzetten naar 26 juni. 
Vooruit kijkend naar de agenda; de startmiddag staat gepland op zondag 
18 september en de Algemene Ledenvergadering op woensdag  
12 oktober. Zet deze data alvast in uw agenda. 
 
Namens het bestuur 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
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                                                 Berkel en Rodenrijs 

 
 
Feestelijke spelletjes-inloop  
op zondagmiddag 26 juni a.s. 
De KBO Berkel en Rodenrijs sluit het seizoen af met een gezellige 
inloopmiddag op 26 juni a.s. om 14.30 uur in zaal Willem Huygensz.  
 

                          We doen dit met een hapje en een drankje en een  
                                    gezellige quiz met leuke prijsjes.  
                                    Als bijdrage in de kosten vragen wij €4,- p.p. 
 
                                    Graag tot ziens op 26 juni! 
 

 
 
 
 
Activiteiten tijdens vakantieperiode 
Wat betreft de klaverjasmiddagen iedere 2e en 4e 
vrijdagmiddag; deze lopen in de zomerperiode gewoon door. 
Met uitzondering van 12 augustus i.v.m. de KBO vakantiereis. 

 
Dan hebben we nog de Bingo (iedere 3e vrijdag van de maand; 
in juni 2022 zal er geen bingo worden gehouden.  
Daarna weer op 15 juli, 19 augustus, 16 september etc. 
 

Het sjoelen in het tuinpaviljoen van Huize St. Petrus is gestopt. 
Vanaf 5 september start het sjoelen weer. 
 
 

Na de vakantieperiode starten wij weer met de 
inloopzondagen. We beginnen hiermee weer op 
zondagmiddag 18 september en doen dit ook weer op 
feestelijke wijze. 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
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EVALUATIE BELASTINGSERVICE 2022 
Op  26 april zijn we als team belastinginvullers bij elkaar gekomen.  
We hebben de diverse items over belastingaangiften en de 
zorg/huurtoeslag besproken. 
Om de belastingservice aan onze leden te kunnen bieden dienen we zelf 
digitale oefenopgaven te maken. Dit om te toetsen of wij nog genoeg 
kennis hebben om de aangiften te behandelen. Ook worden wij op de 
hoogte gebracht van eventuele wijzigingen. 
Als de opgaven door de trainers zijn goedgekeurd ontvangen wij een 
pasje van de KBO Zuid-Holland.  
 
Het team Belastingservice van de KBO Berkel en Rodenrijs bestaat uit: 
Harry Koot – Cees Emons – Ton van der Burg – Paula Hijdra. 
Dit jaar zijn er door het team ca. 57 belastingaangiften verwerkt.  
Ook werden er een aantal huur/zorgtoeslagen aangevraagd en 
gecontroleerd. 
 
Hieronder wat meer informatie over de huurtoeslag. 
Heeft u al huurtoeslag dan dient u rekening te houden 
met de volgende wijziging: 
In 2022 kunt u huurtoeslag krijgen als uw vermogen op  
1 januari 2022 niet hoger was dan € 31.747. (dit was in 2021 € 31.340) 
Heeft u een toeslagpartner dan mag het vermogen op 1 januari 2022 van 
uw beiden maximaal € 63.494 (dit was in 2021 € 62.680.                                                                                   
Als u boven deze grens  komt met uw vermogen, dan heeft u geen recht 
meer op huurtoeslag en moet deze worden stopgezet.  
Om in aanmerking te komen voor huurtoeslag mag uw huur in 2022 niet 
hoger zijn dan € 763,47. Dit is een berekening van de kale huur met wat 
extra posten erbij opgeteld.  
Raadpleeg 3B-Wonen of de wooncorporatie waarvan u de woning huurt. 
Wanneer u denkt recht te hebben op huurtoeslag of u heeft andere 
vragen over belastingzaken neem dan contact op met ons team 
Belastingservice. 
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UITBETALING EXTRA ENERGIETOESLAG VOOR LAGERE INKOMENS 
De prijzen van energie zijn de afgelopen maanden hard gestegen. 
Voor huishoudens met een laag inkomen is er een extra tegemoetkoming: 
de eenmalige energietoeslag van € 800,- per huishouden. 
De gemeente betaalt deze toeslag uit.  
Met dit extra geld kunnen zij (een deel van) de energiekosten betalen. 
UITBETALING ENERGIETOESLAG 
Ontvangt u een uitkering van de gemeente?  
Dan wordt de energietoeslag eind april, 
tegelijkertijd met uw uitkering, op uw rekening 
gestort. 
Ontvangt u geen uitkering van de gemeente 
en valt u onder de onderstaande 
voorwaarden?  
Dan kunt u de energietoeslag vanaf 1 juni a.s. aanvragen. 
Voorwaarden voor het ontvangen van de energietoeslag: 

 U woont in de gemeente Lansingerland 
 U bent 21 jaar of ouder 
 U hebt geen recht op studiefinanciering 
 U heeft een (gezamenlijk) inkomen tot 120 % van het sociaal 

minimum (zie hieronder) 
 U bent niet dakloos of thuisloos 
 U verblijft niet in een instelling (verpleeghuis) 
 Uw vermogen (b.v. spaargeld of een koophuis) telt niet mee. 

 
U ontvangt één uitbetaling van de energietoeslag per huishouden. 
 
Inkomenstabel per 1 januari 2022, 120 % van het sociaal minimum 
       Netto maandinkomen 
Alleenstaand vanaf AOW     €1.382,89 
Alleenstaande ouder vanaf AOW   €1.685,24 
Gehuwd/Samenwonend vanaf AOW  €1.872,49 
 
Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente: 
www.lansingerland.nl of neem telefonisch contact op met de gemeente. 
Bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur op  
tel. nr. 010-800 40 00. 
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Leven  na Mantelzorg 
Mantelzorgers stellen hun leven maanden, of zelfs jarenlang, in het teken 
van de zorg voor een dierbare.  
Als de zorg voor je naaste wegvalt, dan gaat er een nieuwe fase van je 
leven in. Naast rouwen om het verlies, vraag je je misschien af hoe je een 
andere invulling gaat geven aan je dagelijks leven. 
 
Het Steunpunt Mantelzorg wil hier in het najaar aandacht  
aan besteden d.m.v. twee themabijeenkomsten i.s.m.  
Maria Boersma. Maria is geestelijk verzorger en beeldend  
begeleider. Zij houdt zich o.a. bezig met zin- en betekenisgeving. 
 
Mocht je interesse hebben om hieraan deel te nemen, laat het dan ons 
alvast weten zodat je actief op de hoogte gehouden wordt. 
Belangstelling tot deelname kun je kenbaar maken door een mail met 
contactgegevens te sturen aan mantelzorg@welzijnlansingerland.nl 
 
Team Mantelzorg: Sabine, Fréderike en Bianca 
Tel.nr. 010-522 55 45  
 
De agenda voor de maand juni 2022 
 
Vrijdag 10 juni 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Vrijdag 18 juni LET OP: GEEN BINGO 
Vrijdag 24 juni 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Zondag 26 juni 
14.30 uur 

Feestelijke spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

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.  

 


