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                         Bankrekening: NL62 RABO 0307 4011 54 
 
Ledenadministratie:  
Ria van Niekerk, tel. 010-5115224 of 06-15518056  
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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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VERWARRING 
De mooie en soms erge warme zomer is voorbij. Sommigen hebben 
genoten van het mooie weer en anderen vonden het te warm.  
Deze mooie zomer bracht ons ook de droogte.   
Als men de kranten leest en de berichten op de televisie volgt, kom je 
tot de conclusie dat we in een verwarrende tijd leven. Er zijn diverse 
crises, hoewel sommigen het crisis willen noemen.  
 
Er is daar de oorlog in Oekraïne. Het doet mij soms denken aan de 
kreet van alweer 2013: ‘liever een raket in de tuin, dan een Rus in de 
keuken’.  In het begin hield het ons allen allemaal bezig en keek of 
luisterde je iedere morgen naar de nieuwsberichten. Toch is de 
aandacht alweer afgezwakt, hoewel de dreiging er nog steeds is. 
Maar het probleem is door toedoen van Rusland doorgeschoven naar 
een energiecrisis. Een crisis die hele grote gevolgen heeft voor onze 
economie en bedrijfsleven.  
En ons particulieren ook hard treft, 
omdat alles maar dan ook alles duurder 
is geworden. De energieprijzen rijzen 
de pan uit en bij niet iedereen is de 
hoogte van deze rekening al bekend.  
Wat gaat er gebeuren als we een koude 
winter krijgen? De prijzen van onze 
boodschappen zijn ook enorm gestegen.  
Voor velen is het nu moeilijk tot onmogelijk de eindjes aan elkaar te 
knopen. Als we dan met deze verwarring klaar zijn hebben we nog de 
boeren en het stikstof probleem. Hierop wil ik niet in gaan. Zoveel 
mensen, zoveel meningen. De politiek komt er ook niet uit. Oh ja; we 
hebben ook ministers die na korte tijd weer vertrekken.   
 
Gelukkig hebben we ook onze KBO, dit is toch een stabiele factor.  
Wij, het bestuur van de KBO, kan jammer genoeg niet op vragen over 
de energiekosten en dergelijke een antwoord geven.  Mocht u daar 
vragen over hebben of hulp nodig hebben, richt u zich eens tot 
Welzijn Lansingerland. Het telefoonnummer is 010-5225545.  
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Laten we hopen dat we allemaal van corona gevrijwaard blijven en 
ons leven met elkaar kunnen blijven leven.   
 
Ik hoop velen van u te zien op onze Algemene Ledenvergadering op 
12 oktober a.s. 
 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
Van de bestuurstafel….. 
De bestuursvergadering van 8 september kende een volle agenda 
Behalve de vaste punten zoals de notulen van de vorige vergadering 
en de actielijst, stonden nu ook de middag van 18 september, de ALV 
van 12 oktober, de vacature voor secretaris, een themadag voor de 
COL, onze activiteiten en zelfs de kerstviering op de agenda.  
Het bestuur hoopt dat u van de opening van het KBO-winterseizoen 
op zondagmiddag 18 september genoten heeft.  
 
Wat de Algemene Leden Vergadering van 12 oktober 2022 betreft 
rekent het bestuur op  een grote opkomst. De agenda voor deze 
vergadering vindt u elders in het blad.  
 
We hopen dat we geen corona problemen krijgen en onze 
kerstviering door kunnen laten gaan. 
 
Mocht u vragen of ideeën voor het bestuur hebben stuur ze dan naar 
de voorzitter of de secretaris. Op de eerstvolgende bestuurs-
vergadering kunnen we daar dan naar kijken.  
 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
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Extra dagje uit voor de KBO-dames op 8 november 2022  
naar Vander Kloostermode 
In overleg met Cor Labots hebben we op  
dinsdag 8 november a.s. een dagje uit gepland,  
alleen bestemd voor dames.  
Wij gaan dan naar Van der Kloostermode in  
Boskoop. De kosten voor deze dag bedragen  

€ 20,00,- per persoon. Hiervoor kunt u 
genieten van een uitgebreide 1 uur durende 
modeshow verzorgd door 3 mannequins.  
Zij showen eigentijdse, vlotte mode voor 
dames vanaf 55+.  
U wordt ontvangen met een kopje koffie met 
iets lekkers erbij.  

Na de modeshow maken we gebruik van een geheel verzorgde lunch. 
In de middag is er de mogelijkheid om iets te kopen en wordt er een 
rondje bingo of een quiz gespeeld. 
We sluiten de dag af met een advocaatje met slagroom. Rond 16.00 
uur zijn we weer terug in Berkel en Rodenrijs. 
 
Opstapplaatsen en tijden:     
Pius X om 9.15 uur 
OLV Geboorte kerk, Noordeindseweg om 9.30 uur 
Voor deze dag kunt u zich tot uiterlijk 31 oktober 
opgeven bij Piet de Schepper, tel: 5113570 of Jeanne 
Bloom, tel: 5115553.  
Deelnemers dienen de kosten van € 20,00,- in de bus 
contant te betalen bij Piet en Jeanne.  
Wacht niet te lang met opgeven want VOL is VOL. 
Let op: deze dag gaat alleen door bij voldoende deelname.                                                                                                                             
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afdeling BERKEL EN RODENRIJS   
 
 

 
Algemene Ledenvergadering 12 oktober 2022 
Hierbij nodigt het bestuur de leden uit voor het bijwonen van deze 
vergadering op woensdag 12 oktober  2022. 
De Algemene Ledenvergadering wordt voorafgegaan door een 
viering in de Onze Lieve Vrouw Geboortekerk, Noordeindseweg te 
Berkel en Rodenrijs. Deze viering wordt voorgegaan door diaken  
F.J. Vrijburg en begint om 10.30. Na afloop van de  viering gaan de 
deelnemers aan de vergadering naar het parochiehuis Willem 
Huygensz voor de Algemene Vergadering. Deze wordt voorafgegaan 
door koffie met gebak. 
De vergadering begint rond 11.30 uur. 
 
Agenda 
1. Opening met een overweging 
2. Vaststelling agenda 
3. Mededelingen/ingekomen stukken 

- gedenken van de overleden leden in het afgelopen jaar 
4. Verslag van de Algemene ledenvergadering van 13 oktober 2021 
5. Jaarverslag 2021 van de secretaris 
6. Financieel jaarverslag over het jaar 2021  

a. Toelichting door de penningmeester en daarop de gelegenheid 
tot het stellen van vragen. 

b. Verslag van de kascontrolecommissie. 
c. Vaststelling van de bestemming van het resultaat.  
d. Begroting 2023 

7. Benoeming Kascontrolecommissie 
8. Pauze 12.30 uur 

met een drankje en lunch 
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9.      Heropening van de vergadering om 13.30 uur 
10. Ontvangst van de Burgermeester van Lansingerland, Pieter  

     van de Stadt 
11. Bestuur  

     Volgens rooster was Jeanne Bloom vorig jaar aftredend.  
     Ze heeft zich afgelopen jaar nog beschikbaar gesteld. Nu wordt   
     het echter tijd dat zij terugtreedt als secretaris. Zij is genegen 
     om voorlopig haar functie nog uit te voeren. Maar het bestuur 
     is nog op zoek naar een nieuwe secretaris. Deze secretaris 
     wordt ondersteund door een notulist. Jeanne Bloom houdt zich 
     dan vooralsnog bezig met de activiteiten. 

12. Rondvraag 
13. Sluiting   

 
De stukken behorend bij deze vergadering (jaarverslag, verslag ALV 
2021, financieel jaarverslag 2021 en begroting 2023) zijn 
gepubliceerd op onze website: www.kboberkelenrodenrijs.nl 
Voor aanvang van de vergadering zullen deze stukken ook in de zaal  
verkrijgbaar zijn. Eveneens zullen deze getoond worden via een 
PowerPointpresentatie. 
 
Mocht u geen internet hebben en genoemde stukken willen hebben 
dan kunt u deze aanvragen bij de penningmeester Jan Geert Groen, 
Tel. 06-10617415. 
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KBO VAKANTIE 2022 OOTMARSUM 
De eerste volle week van augustus vieren leden van de KBO Berkel en 
Rodenrijs traditioneel hun vakantie in eigen land. De leiding van onze 
zeven-dagen-lekker-eten-en-gezelligheid, Piet en Jeanne, kiest altijd 
mooi weer uit, en zo ook nu weer. We hadden zelfs een echte 
hittegolf!!We waren dus niet genoodzaakt om warmte bij elkaar te 
zoeken, maar dat deden we wel : het was weer één leuke 47 koppige 
club. Het hadden er 54 kunnen zijn, zeven ongelukkigen moesten 
vanwege corona of andere ellende thuisblijven. 

 
Zaterdag 6 augustus rond 13.00 uur was er een druk gesleep van 
koffers bij de Pius X kerk en de OLV Geboorte kerk.  
Een half uurtje later tufte de bus richting het Twentse Ootmarsum. 
Chauffeur Martin leerde ons via een CD het Twentse Volkslied, zodat 
we al helemaal in de stemming waren toen we rond vijven bij het 
Stadshotel in Ootmarsum arriveerden. Een uurtje later werden we 
getrakteerd op een  verrukkelijk prakkie. Ronald en Tineke van het 
Stadshotel kunnen lekker koken. Vorig jaar heb ik jullie verteld wat 
we die week  in Oldenzaal allemaal te eten kregen. Dit jaar doe ik dat 
niet. Wel wil ik jullie verklappen dat  ik ruim een kilo gegroeid was en 
ik ben waarschijnlijk niet de enige… 
 
Het Stadshotel is een echt familiehotel, niet zo groot, ik schat 
ongeveer 60 kamers. Ronald en Tineke zwaaien er de scepter, Ronald 
als kok en Tineke  als vliegende serveerster, receptioniste, 
boekhoudster,  gastvrouw bij ontbijt, lunch en diner en ze zorgde de 
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hele dag door dat onze glazen vol bleven. De drankjes werden op 
kamernummer gezet en aan het eind van de week afgerekend. 
Bij iedere consumptie kreeg je een bonnetje met kamernummer, 
vorig saldo en het nu te betalen saldo. Tineke wist na één dag precies 
je kamernummer uit haar hoofd. Ik was niet “Nico “ maar “217 “. 
Het hotel heeft ook een mooi terras, uitkijkend op een niet te drukke 
straat, waar het tijdens de hittegolf goed toeven was 
Het centrum van Ootmarsum waar ons hotel vlak bij lag, is 
ontzettend leuk; bochtige straatjes met oude lantaarns en 
gerestaureerde oude huizen. Er zijn heel veel galerieën en 
kunstwinkeltjes, leuke pleinen en gezellige terrassen.   
De RK kerk uit de 13e eeuw en de Hervormde kerk uit 
de 19e eeuw domineren de oude stadskern. 
Ootmarsum is de “siepelstad “ ( = uienstad ). Vroeger 
werden de gekweekte uien aan een  lange  stok 
gebonden  en met die siepelstokken op hun rug liepen 
de mannen naar de markt om die siepels te verkopen. 
Er staat in het centrum ook een standbeeldje van zo’n 
siepeldrager. 
 
Wat deden wij de hele week? Het was warm. ’s Morgens zaten we 
vaak op het terras met een kopje koffie of een drankje. Enkele  
dapperen van onze groep gingen een aantal kilometers wandelen, 
anderen onder ons die tijdens de warme “plaknacht ‘misschien niet 
zo goed geslapen hadden deden stiekem de luikjes even toe, weer 
anderen verslaafde kaarters voerden binnen hun hobby uit, anderen 
kuierden op hun gemak even door het historische centrum en zo 
schoven we naar de lunch met naast brood iedere dag een warme 
dikmaker. 
‘s  Middags kwam chauffeur Jan van touringcarbedrijf Ter Beek in 
actie. Hij vertelde onderweg sappige verhalen en bracht ons naar 
allerlei mooie plekjes  met onderweg altijd wel koffie met gebak, als 
aanvulling op het overdadige eten in ons hotel. We toerden ook door 
Die Heimat, bezochten een blauwe bessen kwekerij, lagen aan het 
strand van een groot Duits meer met spannende uitzichten om 
daarna weer af te koelen onder de vleugels van onze hotelmoeder 
Tineke. 
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’s Avonds hebben we een keer een lezing met film gehad over de 
geschiedenis van Ootmarsum. We hebben een avond Bingo gespeeld 
met fantastische prijzen, we zongen in de pauze gezellige deuntjes 
met begeleiding van accordeonist Nico. Loes won de Bingohoofdprijs: 
een weekend voor 2 personen in het Stadshotel. Nou, die is met de 
Kerstdagen letterlijk onder de pannen !!!!  
Woensdagavond, het was 30 graden, kwam een volksdansgroep uit 
Ootmarsum voor ons optreden. Die kostuums bestaan voor mannen 
en vrouwen uit verschillende lagen  dikke kleding, en ze dansen op 
klompen. Bij iedere dans kregen we uitleg van de dirigent. Het was 
een genot om naar te kijken. De vloer werd vochtig van hun 
transpiratievocht maar ze werkten het hele programma netjes af. 
Als slot zongen ze het Twentse volkslied, wat wij, tot hun 
verwondering, uit volle borst meezongen (hadden we geleerd van 
chauffeur Martin op de heenweg)   
Donderdag was er “siepelmarkt”, een braderie. Het hele centrum 
stond vol met allerlei kramen, overal oude ambachten, soms 
volksdansgroepen en veel toeristen. Het was heet,  
34 graden en bijna geen wind in de smalle straatjes.  
Ik maakte een snelle rondgang en koos toen voor een   
verkoelend drankje op het terras van het hotel. 
En zo kabbelde onze vakantie naar het einde. De meegebrachte 
zomerjasjes hebben we niet nodig gehad. 
Ronald en Tineke waren waarschijnlijk bang dat we niet genoeg te 
eten hadden gehad de afgelopen week. Daarom maakte Ronald de 
laatste avond een koud en warm buffet en een ijsbuffet dat klonk als 
een klok. Alles was er en bijna alles ging op. Aan het begin van het 
diner liep menig KBOer van onze groep de boel te fotograferen, dus 
als U het niet gelooft of nieuwsgierig geworden bent, kunt U het 
bewonderen op de telefoon van uw dierbare. Het viel mij op dat op 
zaterdagmorgen bij het afscheidsontbijt  weinig werd gegeten ……. 
 
Volgend jaar is de KBO vakantie van 5 augustus tot 12 augustus met 
gegarandeerd mooi weer. Waarheen is nog een verrassing.   Wees er 
gauw bij, want vol is vol. Ik ga in ieder geval weer mee!!!! 
 
Nico Schinkel 
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Crimiminelen blijven actief 
Criminelen worden steeds beter in het vinden van manieren om 
mensen geld afhandig te maken. Vooral senioren zijn hiervan de 
dupe.  
In het verleden hebben wij u al gewaarschuwd voor bankfraude. 
Iemand die zich voordoet als medewerker van de bank belt u met de 
mededeling dat er iets vreemds aan de 
hand is met uw bankrekening. U moet dan 
vervolgens inloggen bij uw bank. Als u dit 
doet kan de crimineel bij uw 
bankgegevens. Dus doe dit nooit. 
Laat ook niet zomaar mensen in je huis 
binnen die zeggen dat ze van de bank zijn. De medewerkers van de 
bank zullen nooit ongevraagd langskomen. Geef ook nooit je 
betaalpas of pincode mee aan anderen. Ook niet als ze zeggen dat ze 
van de bank zijn. 
De bank zal u nooit vragen om: 

1. De betaalpas op te sturen of mee te geven 
2. Uw beveiligingscode door te geven 
3. Geld over te maken 
4. Via een link in een e-mail of sms in te loggen bij Online 

Bankieren 
5. Een kleurcode te scannen die je van iemand anders hebt 

ontvangen 
6. Software te downloaden zodat de bank op afstand je computer 

kan overnemen. 
 
Criminelen gebruiken steeds meer creatievere manieren om uw geld 
te stelen. Momenteel worden er veel e-mails gestuurd door 
zogenaamd PostNL. Hierin staat dat uw pakket niet kan worden 
afgeleverd omdat er nog een bedrag aan verzendkosten moet 
worden betaald. In de e-mail staat een link waarmee de 
verzendkosten 
kunnen worden 
betaald. 
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Druk hier nooit op want dan krijgen de criminelen toegang tot uw 
bankgegevens. 
 
Ook spelen criminelen op dit moment in op de actuele energiecrisis. 
Ze sturen een e-mail, zogenaamd van MijnOverheid. 
Hierin staat dat u nog een energietoeslag kunt krijgen. 
Het onderwerp van de mail is: 
“Herinnering! Uw energietoeslag staat klaar! 

In de mail staat: “Er staat een 
document klaar in uw 
Berichtenbox omtrent een 
energietoeslag. Ga naar 
MijnOverheid om het bericht te 
bekijken. 
Zowel de term ‘Berichtenbox’ als 
‘MijnOverheid” in de mail 
bevatten een link.  
 

De links in de mail verwijzen echter naar een nepsite. Overigens 
stuurt de echte MijnOverheid nooit links in e-mails. 
Als je op één van de links klikt kom je bij een aanvraagformulier voor 
de zogenaamde energietoeslag. 
Hierop moet je allerlei persoonlijke gegevens invullen, zoals je voor- 
en achternaam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en 
rekeningnummer. 
Niet veel later ontvang je een telefoontje van een zogenaamde 
bankmedewerker. In werkelijkheid een oplichter. 
Die noemt vervolgens alle correcte informatie, zogenaamd om jou 
ervan te overtuigen dat het echt de bank is die belt. 
Maar vergeet niet dat u zelf deze informatie zojuist hebt ingevuld op 
het formulier. 
 
Volgens RTL Nieuws zijn al vele honderden mensen in deze nieuwste 
fraudevariant getrapt. De verwachting is dat dit aantal de komende 
tijd fors zal toenemen zeker omdat de energierekening en de 
stijgende tarieven zulke actuele onderwerpen zijn. 
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Daarom nogmaals de waarschuwing: blijf alert.  
Vertrouwt u het niet bel dan zelf even met de bank of instantie 
waarvan u het bericht of telefoontje heeft ontvangen. Beter een 
telefoontje teveel dan al uw geld weg. 
 
 
WEEK VAN DE EENZAAMHEID 

De Week tegen Eenzaamheid vindt dit jaar 
voor de dertiende keer plaats en is van  
29 september t/m 6 oktober 2022. 
Door het hele land is er dan extra aandacht 
voor het thema eenzaamheid. De gemeente 
Lansingerland heeft zich een paar jaar 
geleden ook aangesloten bij het programma 
van de Rijksoverheid Eén tegen 
eenzaamheid. Het creëren van bewustzijn en 
doorbreken van het taboe op eenzaamheid 
is een belangrijke taak. 

Een onderdeel van de aanpak van eenzaamheid door de gemeente is 
de website www.KomErbijLansingerland.nl 
Het doel hiervan is het motiveren van Lansingerlanders om elkaar te 
ontmoeten via activiteiten, maar ook om informatie te vinden over 
eenzaamheid. 
 
Over de week van de eenzaamheid kunt u meer 
lezen op de website www.eentegeneenzaamheid.nl 
Ook de gemeente Lansingerland organiseert in deze 
week extra activiteiten. Bij het ter perse gaan van 
deze nieuwsbrief was hierover nog niets bij ons 
bekend. Lees hierover meer in de Heraut. 
Laten wij hopen dat deze week ons nog meer op het feit van 
eenzaamheid mag drukken en ervoor zorgt dat we aandacht blijven 
houden voor de eenzame medemens. 
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Presentatie over zingeving voor KBO leden op 18 oktober a.s 
KBO-PCOB organiseert op 18 oktober 2022 een academie workshop 
met meerdere presentaties: 
Belangenbehartiging – Ledenwerving – Het nieuwe besturen –  
Zichtbaarheid KBO/PCOB in media – Zingeving. 
 
Vooral de presentatie over zingeving is erg interessant voor 
plaatselijke leden van KBO- en PCOB-afdelingen.  
Zingeving gaat over de betekenis die mensen aan hun leven geven. 
Het gaat over contact, meedoen en verbinding.   
Sprekers van het regionale Centrum voor Levensvragen en 
medewerkers van KBO-PCOB vertellen tijdens deze presentatie over 
zingeving en levensvragen.  
Waar kun je met welke vragen terecht en hoe kun je met alledaagse 
zingeving aan de slag op lokaal niveau?  
De presentatie wordt 2 x gegeven: van 10.00 tot 11.00 uur en de 
tweede is van 11.30 – 12.30 uur. 
De presentatie is gratis en vindt plaats in zalencentrum Rehoboth, 
Wilhelminastraat 2 in Berkel en Rodenrijs.  
U bent van harte welkom. 
 
Aanmelding 
Wilt u deelnemen aan deze presentatie?  
Meldt u dan zo spoedig mogelijk aan via: 
www.kbo-pcob.nl/academietour 
of bel met de Servicetelefoon 030-34 00 655 
(maandag tot en met donderdag, van 10.00 uur tot 13.00 uur).  
Wilt u meer informatie?  
Mail dan aan info@kbo-pcob.nl of bel met 030-34 00 600.  
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Bericht van Cultuur aan het Lint       
Na de succesvolle events in september nodigen we u ook graag uit 
voor die in oktober.  
Op zondag 2 oktober kunt u in Willem Huygensz en de pastorietuin 
een expositie bewonderen van Piet van der Burg. Hij is daarbij ook 
zelf aanwezig. Aanvang is 12.00 uur en toegang is gratis. 
 
Zondag 30 oktober is er in Willem Huygensz weer een gezellig 
lunchconcert van 12.15 uur tot 14.00 uur.  
Dit keer omlijst met een optreden van het indrukwekkende koor 
Cantores Amatores, waar ook veel plaatsgenoten deel van uitmaken. 
Zij brengen een boeiend repertoire met o.a. musicalmuziek.  
Kaarten à € 10,00 incl. koffie, lunch en muziek zijn verkrijgbaar in 
Berkel bij Van Atten en Van den IJssel.  
 
Bericht over 9 en 23 oktober 
Op zondag 9 oktober is om 11.00 uur de jaarlijkse Oogstdankviering. 
Juist in deze tijd een bijzonder moment om met elkaar bij stil te 
staan. 
 
Op zondag 23 oktober begroeten we weer de zusters van Maria Stella 
Matutina uit Dordrecht. Zij luisteren eerst met hun prachtige 
gezangen de viering op van 11.00 uur. Het is immers ook nog 
Mariamaand. Hierna is er in Willem Huygensz koffiedrinken, waarbij 
de zusters hun zelfgemaakte producten verkopen om in hun 
levensonderhoud te kunnen voorzien. U bent van harte welkom. 
 

 

De agenda voor de maand oktober 2022 

Woensdag 5 oktober 
10.00 – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 

Dinsdag 11 oktober 
10.00 uur  

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Woensdag 12 oktober 
10.30 uur viering 
11.00 uur vergadering 

Algemene Ledenvergadering 
Onze Lieve Vrouw Geboortekerk 
Parochiehuis Willem Huygensz 
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Vrijdag 14 oktober 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz  

Zondag 16 oktober 
14.00 uur  

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Woensdag 19 oktober 
10.00 – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 

Vrijdag 21 oktober 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Dinsdag 25 oktober 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

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.  

 
 

Het leven is een gave, een geschenk uit Gods Hand. 
Het leven is ook een opgave om er iets van te maken! 

Dat doen wij in verbondheid met elkaar. 
Want niemand leeft voor zichzelf alleen. 

Delen is een levensbeginsel. 
Daarom delen we de vruchten der aarde. 

(uit Oogstdankdag www.rkwestland.nl) 

 


