
     

      

KBO Berkel en Rodenrijs      

 

 

Nieuwsbrief 
         

Website:  www.kboberkelenrodenrijs.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juli-Augustus 2022 
 



2 
 

Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:      Georgine Zwinkels  tel.06-41453835 
Secretaris:           Jeanne Bloom          tel. 010-5115553 
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 september 2022 
inleveren vóór 5 augustus 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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DE KRANT 
In de krant van zaterdag 4 juni stonden een aantal artikelen voor en over 
ouderen. Als je boven de 55 jaar bent behoor je al tot de ouderen en kun 
je dus ook lid worden van de KBO. Maar wie zijn de ouderen? De ouderen 
van 10-20 jaar geleden zijn nu vaak nog heel actief.  
 
De eerst kop ‘Vastgeroeste denkbeelden houden ouderen aan de kant’ 
gaat over de mismatch tussen werkgevers en wat de oudere werkloze te 
bieden heeft. Er is een tekort aan werknemers in vele branches. Maar 
werkgevers hebben moeite om een ouder iemand in te passen in een 
team met een gemiddelde leeftijd van 35 jaar. Toch zijn er meer ouderen 
op de werkvloer. Dit komt merendeels omdat ouderen langer 
doorwerken. Maar hierdoor verandert wel het beeld op de werkvloer.  
Er zijn veel ouderen met specifieke kennis op hun vakgebied. Het vraagt 
soms wel om bijscholing, maar de behoefte aan oudere werknemers 
neemt wel toe. 
 
De volgende kop ‘We willen steeds ouder worden, maar waarom?’   
betrof het steeds ouder worden van de mensen. Het begint met de vraag 
“waarom doen we ontzettend ons best om zo lang mogelijk te leven?”  
De filosoof Marli Huijer heeft een boek geschreven met als titel ‘de 
toekomst van het sterven’. Zelf vindt ze de teneur van haar betoog niet 
somber, maar realistisch. Zij vindt dat niet alles en iedereen mag worden 
opgeofferd om ouderen wat extra levensjaren te gunnen. Er zit wel een 
realistische ondertoon in haar betoog.  Maar zo lang je een zinvol leven 
leidt en nog plezier in het leven hebt mag het mijns inziens heel lang 
duren. Dit is een zwaar onderwerp en de mening hierover zal, naar gelang 
de omstandigheden van mensen, vaak verschillen. 
 
De laatste krantenkop ‘je bent nooit te oud om te spelen’ gaat over iets 
vrolijks, namelijk ‘Je bent nooit te oud om te spelen.’ 
Spelen helpt tegen stressen. Verbindt en leert je omgaan met emoties. 
Vooral buitenspelen is goed voor de mens. Er zijn allerlei spellen waarbij 
je met iets moet gooien om punten te verzamelen. Kijk eens of je dit kunt 
doen met de kleinkinderen of met de buren. 
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Niet iedereen kan met vakantie weggaan maar 
probeer toch een beetje plezier te maken. Als het 
mooi weer is, is het al prettig en gezellig om met 
elkaar een kopje koffie of thee buiten te drinken.  
Hoe dan ook wens ik iedereen een mooie zomer in 
gezondheid toe. 

 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
 
Van de bestuurstafel….. 
De laatste bestuursvergadering voor het zomerreces.  
Ditmaal een kort verslag van een aangename bestuursvergadering.  
De organisatie van zowel de laatste zondag voor de 
zomervakantie, de feestelijke spelletjes-inloop op zondag 
26 juni a.s. en de feestelijke openingszondag op  
18 september loopt voorspoedig.  
VERGEET NIET BEIDE DATA IN UW AGENDA TE ZETTEN. 
Het worden gezellige middagen met een spelletje en 
muziek, en ja voor diegenen die toch graag willen 
klaverjassen; ook daarvoor zal er ruimte zijn.  
Er komt een quiz met leuke prijzen voor de slimste deelnemers. 
 

Er is één ding dat het bestuur zorgen baart 
en dat zijn de invulling van de  vacatures 
voor secretaris en tweede penningmeester. 
Dit zijn geen tijdrovende functies en wellicht 
in deeltijd te doen. Ook is er geen 
leeftijdsgrens aan verbonden.  

Dus kijk nog eens om u heen of nog beter: kijk eens in de spiegel en denk 
dan: dat is leuk voor mij! 
We hebben een goed en gezellig team en daar wilt u vast wel deel van 
uitmaken. 
 
Verder in deze nieuwsbrief vindt u een oproep voor iemand met een 
juridische achtergrond die met het bestuur wil meekijken naar de nieuw 
te maken statuten. 
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Na de zomer gaat het bestuur kijken welke activiteiten  
we meer kunnen ontwikkelen voor de jongere ouderen.  
Er komt een proef met een cursus fotografie en er zijn natuurlijk nog 
meer mogelijkheden. Heeft u suggesties? We houden ons aanbevolen.  
Het bestuur wenst u een goede en gezonde zomer. 
 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
 
 
Workshop Fotografie gaat toch van start! 
In de nieuwsbrief van mei j.l. meldden we dat we met een nieuwe 
activiteit gaan starten: de workshop Fotografie.  
Aanvankelijk was de animo niet erg groot maar geleidelijk aan groeide 
de belangstelling. Begin juni telden we 7 aanmeldingen waardoor de KBO, 
samen met de workshopleider Lia van Halderen,  
besloten heeft om een eerste kennismakingsworkshop  
Fotografie te houden op woensdag 13 juli a.s. om  
10.00 uur in de crea-ruimte van de Naelthorst. 
Workshopleider en cursisten maken dan kennis met  
elkaar en bespreken de opzet van de workshops.  
Wij stellen ons voor dat we dan ingaande het nieuwe seizoen, in 
september a.s., met deze nieuwe activiteit werkelijk kunnen starten. 
 
Jan Geert Groen, bestuurslid 
 
Hulp gevraagd van KBO-lid met juridische achtergrond 
Het bestuur van onze afdeling heeft het plan om in 2023 de KBO-statuten 
grondig te renoveren. En misschien ook het huishoudelijk reglement. De 
noodzaak wordt met name  ingegeven door de eisen die de Wet Bestuur 
en Toezicht Rechtspersonen aan ons stelt. 
Is er misschien binnen onze afdeling een KBO-lid 
met juridische kennis, die dit project wil 
uitvoeren? We kunnen terugvallen op facilitering 
door de landelijke KBO-PCOB. 
Wie komt ons helpen? Laat het ons weten. 
Voor contactgegevens zie pagina 2. 
 
Bestuur KBO Berkel en Rodenrijs 
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Vakantieweek 2022  
Heeft u zich aangemeld maar heeft u het verschuldigde bedrag nog niet 
betaald wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen?  
De uiterste betaaldatum is 15 juli a.s.  
Graag het bedrag (voor een 2-persoonskamer € 580,- p.p.  
en voor een 1-persoonskamer € 630,- p.p.) overmaken  
naar: rekeningnummer: NL62RABO0307401154  
van de KBO afd. Berkel en Rodenrijs o.v.v. Vakantieweek 2022. 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Jan Geert Groen, penningmeester 
 
Hoe gaan we verder met de CREA-ochtenden in het nieuwe seizoen? 
Zoals u weet organiseerde de KBO iedere maand een crea-ochtend in het 
paviljoen van Huize Petrus. Dit gebeurde onder leiding van Nel de Veld. 
Een min of meer vast groepje KBO’ers kwam dan bijeen om met gezellige 
handenarbeid creatief bezig te zijn.  
Op zich een mooi ontmoetingsmoment.  
Maar helaas moeten wij als bestuur constateren dat de belangstelling 
dusdanig aan het teruglopen is dat we besloten hebben om hiermee 
voorlopig te stoppen. Echter, mocht voor de crea-ochtend nog voldoende 
belangstelling zijn (minimaal 6 deelnemers) dan gaan we deze activiteit 
weer nieuw leven inblazen. Maar dit hangt met name af van uw reacties. 
Deze kunt u kwijt bij onze activiteitenleider Jeanne Bloom. 
Zij is bereikbaar onder tel.nr. 010-5115553.  
Of stuur een e-mail naar: secretaris.kbobr@gmail.com 
 
Jan Geert Groen, bestuurslid 
 
Welkom bij Elsrobic! 
Wil je lekker in beweging zijn en alle spieren in je lichaam trainen?  
Kom dan naar Elsrobic in de Sterrenhal, Wilgenlaan 5A in Berkel en 
Rodenrijs!  
Aerobic-instructrice Els Bross geeft daar al 20 jaar les in aerobics. 
Lestijd is op vrijdag van 10.05 uur tot 11.00 uur. 
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De lessen zijn geschikt voor zowel mannen als vrouwen 
van alle leeftijden.  
Ook al heb je jaren niet gesport, bij Elsrobic kun je 
gewoon instromen op je eigen niveau. Voor getrainde 
sporters hebben de lessen uiteraard ook voldoende 
uitdaging. Bij blessures worden er aangepaste 
oefeningen aangeboden. 
Elsrobic ziet je graag verschijnen! Doe je sportkleding aan en neem 
sportschoenen, een flesje water en een handdoek mee.  
Kleedruimte is aanwezig in de Sterrenhal.  
Een les kost € 5,00 en de betaling is per kwartaal. 
Tel.nr.: 06-15290070 

Expositie in het gemeentehuis 
Tot 31 augustus a.s. kunt u in het gemeentehuis schilderijen bewonderen 
van Cathy de Wit. Bij de expositie is ook een KBO-paneel ingericht.  
We kennen Cathy als toegewijde docent 
bij onze KBO teken- en schilderclub.  
Circa  12 KBO ‘ers komen op twee 
dinsdagochtenden in de maand, onder 
de coördinatie van Truus Toussaint, 
bijeen om te tekenen of te schilderen.  
De lessen worden gegeven in het 
tuinpaviljoen van Huize St. Petrus. 
 
Op dinsdag 13 september a.s. begint de club weer aan een nieuw seizoen. 
Heeft u zin in een leuke tijdsbesteding? Dan kunt u zich aanmelden bij het 
KBO-secretariaat of via kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
   
Rookmelderverplichting vanaf 1 juli 2022 
Helaas wordt twee derde van de brandwondenslachtoffers verrast door 
brand terwijl ze slapen. De rook van vuur is erg gevaarlijk.  
Gelukkig worden er rookmelders (ook wel brandmelders genoemd) 
gebruikt. Als er brand uitbreekt, waarschuwen  
rookmelders met een luid geluidssignaal   
wanneer de giftige rook de kamer waar de  
rookmelder hangt binnendringt.  
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Nadat de rookmelder afgaat heb je 120 seconden om jezelf en andere 
bewoners (bijvoorbeeld kinderen) in veiligheid te brengen.  
Let op! Elke seconde telt!! 
 
Per 1 juli 2022 worden rookmelders verplicht. 
Dit geldt voor elke woonverdieping in ieder huis. 
Zowel koop- als huurwoningen en zowel bestaande- als 
nieuwbouwwoningen moeten hieraan voldoen. 
De verplichting geldt ook besloten ruimtes die dienen als vluchtroute. 
 
In welke ruimtes kun je een rookmelder plaatsen? 
Aangeraden wordt om rookmelders in de  
volgende ruimtes te plaatsen: 
Minimaal 1 rookmelder op elke  
verdieping. In ruimtes die deel uitmaken  
van een vluchtroute (hal, overloop). 
In slaapkamers (in het bijzonder in  
kinderkamers).In ruimtes waarin zich  
elektrische apparatuur bevindt  
(met name wasmachines of -drogers). 
In afgelegen kamers die vaak gebruikt  
worden, maar waar het signaal van  
andere rookmelders niet hoorbaar is. 
Een rookmelder kan een oppervlakte  
van maximaal 60 m2 bewaken.  
Is je ruimte groter dan 60 m2?  
Plaats dan een extra rookmelder. 
 
Let op dat je de rookmelder ongeveer  
5 meter verwijderd is van ruimtes met veel rook-, stof- of 
dampontwikkeling. Voor een optimale bescherming plaats je naast 
rookmelders ook hitte- en koolmonoxidemelders in je woning.  
Hittemelders hang je in ruimtes waar rookmelders niet geschikt zijn, zoals 
de keuken, badkamer of garage.  
Koolmonoxidemelders waarschuwen je voor te hoge concentraties van 
het levensgevaarlijke gas koolmonoxide. 
Kijk voor meer informatie op www.elro.eu/nl/brandbeveiliging. 
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Wat is een goede rookmelder? 
Geadviseerd wordt een rookmelder aan te schaffen met een 10-jarige 
batterij en 10-jarige levensduur. Dan hoef je de batterij van de  
rookmelder de komende 10 jaar niet te vervangen! De rookmelders 
hebben ook een levensduur van 10 jaar, dus na die tijd vervang je heel 
eenvoudig de gehele rookmelder. 
 
Welke soorten rookmelders zijn er? 
Melders voor mensen met een auditieve beperking. 
Ben je doof of slechthorend dan is het goed om te weten dat er 
accessoires bestaan die je draadloos kunt koppelen aan een rookmelder. 
Voorbeelden hiervan zijn de Trilplaat of de Strobe. De Trilplaat kun je 
onder je kussen leggen op je bank of bed. 
Hierdoor word je door de trillingen direct gewaarschuwd als er brand 
uitbreekt en kun je snel vluchten. De Strobe plaats je in de leefruimten en 
deze geeft felle lichtflits signalen. 
Let op:  deze accessoires hebben geen detectie mogelijkheid. Ze worden 
pas geactiveerd als ze een signaal van de rookmelder ontvangen. Om 
deze accessoires te gebruiken heb je daarom altijd een gekoppelde 
rookmelder nodig. 
Wek- en waarschuwingssystemen voor mensen met een auditieve 
beperking worden bij een aantal zorgverzekeraars vergoed. Advies om 
voorafgaand van de aankoop contact op te nemen met jouw 
zorgverzekering om te kijken of je hiervoor in aanmerking komt. 
 
Slimme Rookmelders 
Deze rookmelders waarschuwen niet alleen door middel van een 
geluidssignaal, maar laten je ook op andere manieren weten dat er brand 
is. Zo kan je worden gebeld, een push melding krijgen op je telefoon of 
een e-mail ontvangen waarin precies wordt aangegeven waar er in huis 
rook, brand of een temperatuurstijging gemeten is. Ook kan de melder 
visueel alarm geven door te gaan knipperen. 
Ten slotte kan deze melder elektrische apparaten in de buurt 
uitschakelen en eventuele rolluiken openen, zodat je sneller kan vluchten. 
Een voorbeeld van een slimme rookmelder is de Google Nest rookmelder. 
 
Optische rookmelder 
Dit zijn de meest voorkomende rookmelders. Deze werken op basis van 
infrarood en waarschuwt je bij rookmeldingen. 
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Thermische rookmelder 
Ook wel hittemelder  genoemd, gaat niet af bij rook, maar bij een te hoge 
of snel stijgende temperatuur. 
 
Rookmelders op het lichtnet 
Deze sluit je aan op een stroompunt in het plafond. Dit zorgt ervoor dat 
de rookmelder continu van stroom is voorzien. 
 
Combimelder 
Dit is een rookmelder en koolmonoxidemelder in één. 
 
Hulp nodig bij het plaatsen van de rookmelder? 
Ben je zelf, vanwege verminderde mobiliteit, niet in staat rookmelders te 
plaatsen? De snelste manier om je huis van rookmelders te voorzien is 
iemand in je omgeving te vragen om de 
rookmelders voor je op te hangen. Lukt dat niet? 
Dan staat het rookmelderteam voor je klaar. Het 
rookmelderteam bestaat uit meer dan 3000 vrijwilligers die door de 
Brandweer zijn getraind en precies weten hoe en waar ze een rookmelder 
moeten ophangen. In heel Nederland komen ze rookmelder(s) ophangen 
bij mensen die dat vanwege verminderde mobiliteit niet meer kunnen. Ze 
nemen dan ook direct een paar veiligheidsstappen met je door. Zo geven 
ze tips om brand te voorkomen en hoe je jezelf bij brand in veiligheid 
brengt.   
 
Hoe schakel je het rookmelderteam in?  
Kun je zelf geen rookmelders plaatsen en is er in je omgeving niemand die 
dat voor je kan doen? Bel naar de Nederlandse Brandwonden Stichting op 
0251 - 275 555, meld je aan een geef je adresgegevens door. Vervolgens 
wordt er gekeken welke vrijwilliger bij jou in de buurt woont. Per post 
ontvang je de contactgegevens van de vrijwilliger, met wie je daarna zelf 
telefonisch een afspraak kan maken. 
De vrijwilliger komt op de afgesproken tijd bij je langs, plaatst de 
rookmelder(s) en geeft een aantal handige tips! De plaatsing door de 
vrijwilliger is gratis. De rookmelders betaal je zelf.  

 
Waar moet ik op letten als ik rookmelders ga kopen? 
Rookmelders moeten voldoen aan de NEN-14604 en een CE keurmerk 
hebben.  
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PLAATS MAKEN IN JE HART 

Het is erg als je je portemonnee verliest. 
Het is nog erger als je je gezondheid verliest. 

Want wat heb je dan nog om voor te leven. 
Toch ontmoet je mensen 

met veel geld en goede gezondheid 
die niets aan het leven hebben. 

Ze zijn onvoldaan en kijken zuur. 
Wat missen deze mensen? 
Ze missen de goede Geest. 

Alleen in wie de Geest van God woont 
vindt men de warmte die een ander mens kan verwarmen. 

Die de goede weg wijst. 
Die je de rechte paden wijst. 

Waar deze goede Geest leeft, is er liefde. 
Blijdschap en vrede. 

Waar de goede Geest leeft is er liefde 
blijdschap en vrede. 

Want de Geest waait waar hij wil. 
Wie je ook bent, zoek de goede Geest. 

Maak plaats in je hart en laat Hem bidden. 
 

Uit: Menslief ik wens je vrede en alle goeds                                                          
 
De agenda voor de maanden juli/augustus 2022 
Vrijdag 8 juli 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Vrijdag 15 juli 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Vrijdag 22 juli 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Zaterdag 6 augustus 
t/m zaterdag 
13 augustus 

Vakantieweek KBO Berkel en Rodenrijs 
Stadshotel Ootmarsum 
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Vrijdag 12 augustus LET OP: geen klaverjassen i.v.m. 
vakantieweek KBO Berkel en Rodenrijs 

Vrijdag 19 augustus 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Vrijdag 26 augustus 
13.30 uur 

Klaverjassen in 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.  

 

OOK WIJ GAAN MET VAKANTIE! 

Daarom geldt deze nieuwsbrief voor 2 maanden; juli en augustus. 
Er verschijnt in augustus ook geen KBO-PCOB Magazine.  

Maar gelukkig lopen onze activiteiten in parochiezaal W.Huygensz 
gewoon door (bingo, klaverjassen en de zondagmiddag-instuif) 

Ook blijven wij als bestuur bereikbaar. 
 

Op zondagmiddag 18 september om 14.00 uur bent u allen van harte 
welkom bij de KBO seizoensopening in onze parochiezaal.  

We maken er een feestelijke middag van. 
 

Aan u allen een fijne vakantie toegewenst. 
 

Uw KBO-Bestuur 
 

 
 


