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Penningmeester/vicevoorzitter:  Jan Geert Groen    tel. 06-10617415 
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       E-mail: secretaris.kbobr@gmail.com 
                         Bankrekening: NL62 RABO 0307 4011 54 
 
Ledenadministratie:  
Ria van Niekerk, tel. 010-5115224 of 06-15518056  
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Copy voor de Nieuwsbrief van oktober 2022 
inleveren vóór 9 september 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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EENZAAM MAAR NIET ALLEEN 
Dit is de titel van het boek dat prinses Wilhelmina schreef.  
Zij droeg dit boek op aan de Vader des Vaderlands Willem 
van Oranje en aan haar dochter Juliana. 
Als koningin ben je waarschijnlijk zelden alleen.  
Er zijn altijd mensen om je heen. 
Begrijpen we waarom zij dan ‘eenzaam’ schreef? 
 
Alleen zijn hoeft geen eenzaamheid in te houden.  
Maar omgekeerd: eenzaam zijn hoeft geen alleen zijn in te houden. 
Soms is alleen zijn best prettig. Het geeft je de kans om je gedachten 

op een rijtje te krijgen en je hoofd leeg 
te maken. 
Sommige mensen maken de keus om 
alleen te leven. Zij hebben genoeg aan 
de vrienden die zij hebben en misschien 
een huisdier.  Zijn zij eenzaam? Niet als 
er onder die vrienden mensen zijn die 
een luisterend oor bieden. Die tijd en 
aandacht voor je hebben.  

In het KBO/PCOB-magazine van juni stond hierover een interessant 
artikel. Over hoe je in gesprek kan raken.  
Eenzaamheid is eerder een gevoel dan een status en je eenzaam 
voelen kan ook in een groot gezelschap. Als de hele familie op bezoek 
is en er worden levendige gesprekken gevoerd, maar je wordt er niet 
bij betrokken, dan kan eenzaamheid toeslaan. Alertheid op de 
mensen om je heen bij een bijeenkomst kan dit soort eenzaam 
voelen opheffen. Eenzaam voelen is geen schande, maar open je 
deur en je hart zodat een ander toegelaten wordt. 
En de ander; luister en neem de tijd. Heb belangstelling in die ander 
die zich eenzaam voelt.  Samen en een beetje aandacht en liefde kan 
wonderen doen in deze wereld.   
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Onze KBO regelt allerlei activiteiten. Aarzel niet en ga er naar toe, 
doe mee! 
Als deze nieuwsbrief uitkomt, zit de vakantie er weer op voor velen 
van ons. De vakantieweek in Ootmarsum is voorbij. Als het goed is 
heb ik de deelnemers ontmoet en ik hoop dat niemand zich eenzaam 
heeft gevoeld. U was er in ieder geval niet alleen.  
 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
Van de bestuurstafel….. 
Omdat de bestuursvergadering van september plaatsvindt na het 
tijdstip voor het inleveren van de kopij voor deze nieuwsbrief kan ik u 
geen nieuws van de bestuurstafel vertellen.  
Wel wil ik u herinneren aan de opening van het winterseizoen wat 
betreft de inloop-zondagen. Heeft u 18 september in uw agenda 
gezet? Het beloofd een gezellige middag te worden met muziek. 
Ook de datum van de Algemene Ledenvergadering staat al vast. 
Deze wordt gehouden op 12 oktober 2022. Het bestuur stelt een 
grote opkomst zeer op prijs. 
Meer informatie over de ALV vindt u in de nieuwsbrief van oktober 
2022. 
 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
Vakantieperiode gezellig ingeluid! 
Op zondag 26 juni jl. sloten wij het 
seizoen af met een gezellig samenzijn 
in zaal Willem Huygensz.  
Er waren ruim 50 KBO-leden aanwezig. 
Zij genoten van een hapje en een 
drankje en livemuziek. 
De middag eindigde met een vragen-quiz met leuke prijzen.  
Bij het verlaten van de zaal ontvingen de leden nog een doosje eieren 
en ging iedereen weer tevreden huiswaarts.  
 
Jan Geert Groen, bestuurslid KBO 
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Nieuwe activiteit KBO …... fotografieclub 
Op woensdagmorgen 13 juli (van 10.00uur tot 11.30 uur) zijn  
10 enthousiaste deelnemers begonnen aan de KBO workshop 
fotografie in de crea-ruimte van De Naeldhorst.  
Tijdens deze aftrap trakteerde de KBO op koffie met iets lekkers.  
Lia van Halderen, onze docent, vertelde over de opzet van de cursus. 
Begonnen wordt met de diverse 
technische aspecten van het 
fotograferen. Daarnaast krijgen de 
cursisten opdrachten mee en 
worden de resultaten met elkaar 
besproken. Ook werd geopperd 
om er met de groep op uit te 
trekken om bijvoorbeeld de 
natuur op de gevoelige plaat vast te leggen.  
Men ontmoet elkaar 2 keer per maand, te beginnen op 7 september 
a.s. Vooralsnog zijn er geen kosten aan deze workshop verbonden; 
wel wordt het KBO-lidmaatschap op prijs gesteld en consumpties zijn 
voor eigen rekening. 
Men kan zich nog bij deze activiteit aansluiten.  
Laat het ons even weten! 
 
Jan Geert Groen, bestuurslid KBO 
 
PAS DE PENSIOENWET AAN 
De Seniorencoalitie (KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en 
NOOM) is een petitie gestart waarin we aanpassingen eisen aan de 
nieuwe pensioenwet. Het wetsvoorstel is voor ons onacceptabel.  
Er zitten nog te veel losse eindjes aan.  
We maken ons in de eerste plaats zorgen over de koopkracht in de 
komende overgangsjaren, vóór invoering van het nieuwe stelsel (naar 
verwachting in 2027), de zogeheten transitieperiode. In de petitie eist 
de Seniorencoalitie dat er vanaf nu geïndexeerd wordt en dat dit ook 
de komende jaren mogelijk blijft. Pensioenfondsen hebben genoeg 
geld in kas. In het nieuwe stelsel is indexatie gebaseerd op 
rendementen, dat zou ook al in de transitieperiode moeten worden 
toegepast.  
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Op deze manier kan in elk geval een deel van de opgelopen 
achterstand worden ingelopen. Want stap je straks met een slecht 
pensioen in het nieuwe stelsel, dan blijft het een slecht pensioen. 
Een tweede eis is dat de grote pensioenpot van zo’n 1800 miljard 
euro eerlijk wordt verdeeld over de individuele pensioenpotjes van 
deelnemers. Hoe gaat dat proces verlopen? Het wetsvoorstel is er 
niet duidelijk over en dat stelt ons allerminst gerust. 
Als derde punt eisen we in de petitie dat gepensioneerden meer 
zeggenschap krijgen over hun pensioen, zowel in  
aanloop naar het nieuwe stelsel als in het nieuwe  
stelsel zelf. Het wetsvoorstel regelt niet méér  
dan een papieren zeggenschap. 
Meer informatie over onze actie en de standpunten  
vindt u op: www.pasdepensioenwetaan.nl  
 
Dagtocht naar Den Bosch 31 mei 2022 
Om 9 uur was de bus er, maar helaas was de Travel uit Hoogvliet wat  
verlaat. Gelukkig konden we toch om 9.15 uur vertrekken. Al snel was 
er een nieuw probleem, de tussenstop voor de koffie in Terheijden 
bleek gesloten omdat de eigenaar een datum had verwisseld. Doch 
niet getreurd, de chauffeur kwam met een oplossing en had een 
adresje in Den Bosch gevonden waar we terecht konden en heerlijke 
koffie met een Bossche Bol kregen.  
Tijdens de koffie werden de lunch pakketjes uitgedeeld. Daarna 
werden we in 2 groepen verdeeld om een rondvaart 
te gaan maken over de Binnendieze. Dit duurde zo’n 
45 minuten en dat met een heerlijk zonnetje.  
Hierna hadden we vrij om te winkelen een terrasje 
te pakken of een kerk of musea te bezoeken.  
Helaas had de regen ons ontdekt maar niet getreurd 
er waren genoeg kroegjes. Om 15.45 uur zouden we weer 
verzamelen bij de bus, maar helaas waren we 7 personen kwijt. Maar 
waar zouden we zijn zonder Piet en Jeanne? Die zijn gaan zoeken en 
kwamen met de verloren schapen heelhuids terug. Na 30 minuten 
konden we op weg naar het diner, wat ook weer heerlijk smaakte. 
Met dank aan Piet en Jeanne kijk ik al weer uit naar de volgende. 
Loes 
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                                         Berkel en Rodenrijs  
 
 
Feestelijke middag op 18 september 2022 
De KBO Berkel en Rodenrijs start het nieuwe seizoen  
met een gezellige inloopmiddag op 18 september a.s.  
om 14.00 uur in parochiehuis Willem Huygensz.  
Hierbij willen wij jullie weer graag ontmoeten. 
 
Programma  

 Bij binnenkomst ontvangst koffie/thee met iets lekkers 
 Openingswoord door de voorzitter 
 Optreden van De Houthakkers 

 
 

 In de pauze wordt er een drankje aangeboden 
 
Het kan zijn dat we ook nog een spelletje gaan doen, maar bij het ter 
perse gaan van deze nieuwsbrief was dit nog niet bekend.  
Als bijdrage in de kosten vragen wij €4,00 per persoon. 
 
Graag tot ziens op 18 september a.s.! 
 
 
 
 
 

Nieuwe leden:  
Wij verwelkomen als nieuwe leden:  
Mevrouw L.M.E.A. Wijn-van de Goor 
De heer G.T. Bes 
Mevrouw G.E.M. Bes-Hogervorst 
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ClubSupport van de Rabobank 2022 
De Rabobank investeert jaarlijks een deel van de winst in clubs en 
verenigingen. Dit wordt gedaan met Rabo ClubSupport.  
De KBO Berkel en Rodenrijs doet dit jaar voor de vierde keer mee. 
De afgelopen jaren heeft u ons enorm 
gesteund en we hopen dat u ook dit 
jaar zoveel mogelijk stemmen op ons 
uitbrengt.  
Want dat is belangrijk, want elke stem 
is geld waard.  
Geld dat we kunnen besteden aan 
diverse activiteiten  
voor onze vereniging. 
 
Bent U lid van de Rabobank dan kunt u ook  
stemmen op onze KBO. 
Ga hiervoor naar de site van uw eigen Rabobank.  

Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 
‘Zelf regelen’.  
Ga naar het overzicht van deelnemende 
clubs. Zoek naar KBO. En dan verschijnt 
ook KBO Berkel en Rodenrijs. 
De stemperiode loopt van 5 september t/m 
27 september 2022. 
 

 
Bent u lid van de Rabobank maar heeft u geen computer of tablet 
vraag dan een familielid (kinderen of kleinkinderen) of zij voor u 
willen stemmen.  
Elke stem telt. Want de hoeveelheid aan stemmen bepaalt het 
uiteindelijke bedrag dat we kunnen ontvangen. 
En nogmaals: dat bedrag besteden we aan de KBO Berkel en 
Rodenrijs. Bij voorbaat hartelijk dank! 
 
Bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
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Uitbetaling eenmalige energietoeslag lagere inkomens 
De energietoeslag is de toeslag die de regering heeft toegezegd aan 
huishoudens met een laag inkomen. Huishoudens met een laag 
inkomen kunnen € 800,-- krijgen. 
Deze toeslag is bestemd voor het betalen van 
de energielasten.  
In onze nieuwsbrief van juni 2022 hebben wij 
u hierover uitgebreid geïnformeerd. 
U kunt de energietoeslag altijd aanvragen. U 
komt echter alleen in aanmerking als u drie maanden voor uw 
aanvraag een (gemiddeld) inkomen tot 120% van de bijstandsnorm 
ontving. Als u iets boven de 120% zit heeft u dus helaas geen recht op 
de toeslag. 
 
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 

U kunt de energietoeslag tot en met 31 oktober 2022 aanvragen via  
de site van de gemeente Lansingerland: www.lansingerland.nl en dan 
naar ‘direct regelen en informatie’. 
Of neem telefonisch contact op met de gemeente. Bereikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur via tel.nr. 010-800 
40 00. 

Hulp bij het aanvragen van de energietoeslag 
Verschillende mediabronnen melden dat vooral ouderen, zeker zij die 
geen computer hebben, veel moeite hebben met het aanvragen van 
deze toeslag. En dus de toeslag niet ontvangen. 
Voor hulp bij het aanvragen hiervan kunt u 
gebruikmaken van het inloopspreekuur 
SamenDoen in Bergschenhoek. Dit is gratis. 
Het spreekuur vindt elke donderdag plaats van 09.00 tot 10.00 uur in 
de Stander, Wilhelminastraat 1 in Bergschenhoek. 
Voor een afspraak kunt u bellen naar 010-522 55 45 of een mail 
sturen naar: inloop@spreekuursamendoen.nl 
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Achterlangs  
 
De meeste treinen rijden achterlangs het leven. 
Je ziet een schuurtje met een fiets ertegenaan. 
Een kleine jongen is nog op, hij mag nog even. 
Je ziet een keukendeur een eindje openstaan. 
Als je maar niet door deze trein werd voortgedreven, 
zou je daar zonder meer naar binnen kunnen gaan.  
                            
Zodra de schemer was gedaald,  
was je niet langer meer verdwaald.  
 
En je ontmoette daar niet eens verbaasde blikken. 
Je zou toch komen? Iedereen had het vermoed. 
Ze zouden even haast onmerkbaar naar je knikken,  
want wie verwacht is wordt maar nauwelijks begroet.  
Je zou je zomaar aan hun tafel kunnen schikken 
en alle dingen waren plotseling weer goed.  
                                               
Zodra de schemer was gedaald, 
was je niet langer meer verdwaald.  
 
Je hoefde daar geen druppel alcohol te drinken, 
want grenadine zou smaken als cognac.  
Je zag het haardvuur achter micaruitjes blinken,  
er kwam een merel zitten zingen op het dak.  
En die paar mensen die je nooit hebt kunnen missen, 
kwamen daar binnen met een lach op hun gezicht. 
Je zou je voortaan nooit meer in de weg vergissen, 
je deed het boek van alle droefenissen dicht.  
 
Maar ach, de trein is doorgegaan  
en kilometers daarvandaan. 
 
 
Willem Wilmink 
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Ouderenzorg meer digitaal met nieuw programma 
 

Het kabinet wil de ouderenzorg veranderen. 
Daarvoor is het programma Wonen, 
Ondersteuning en Zorg voor Ouderen 
(WOZO) gestart. Hiervoor trekt het kabinet 
770 miljoen euro uit. 
Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal 
als het kan. Dat moet de nieuwe standaard 
worden in de ouderenzorg. Dan gaat het 
bijvoorbeeld om beeldbellen met de 
wijkverpleegkundige in plaats van een bezoekje aan huis. Een 
robotje dat iemand herinnert aan het innemen van medicijnen. Of 
een sensor die alarm slaat als iemand valt. Zulke digitale 
oplossingen moeten de kwaliteit van de zorg verbeteren en 
zorgverleners ontlasten. 
 
Meer vraag en tekort personeel 
Verschillende partijen binnen de ouderenzorg werken samen in 
het nieuwe programma WOZO. De ouderenzorg moet volgens hen 
veranderen om in de toekomst aan te blijven sluiten op de wensen 
van ouderen. Ook het tekort aan personeel en de stijgende 
zorgvraag maken veranderingen nodig. 
Meer thuis en eigen regie 
Het programma WOZO bestaat uit verschillende maatregelen, 
ideeën en projecten. Minister Helder voor Langdurige Zorg en 
Sport gaf hiervoor maandag 4 juli het startschot. In de komende 
jaren worden de plannen uitgewerkt en uitgevoerd. Het geld dat 
het kabinet voor het programma uittrekt, gaat onder andere naar 
het bouwen van geschikte woningen. Maar ook naar oplossingen 
om mensen meer zelfredzaam te maken. 
Noot: 
Gericht aan onze leden die helemaal nog geen gebruik maken van 
digitale hulpmiddelen is het misschien de gelegenheid om daar 
toch eens aan te gaan denken. 
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WELZIJN LANSINGERLAND 
Nieuwsbrief steunpunt mantelzorg . 
Heb je een vraag, zorg nodig, tip of wil je gewoon even contact?  
Wij zijn te bereiken per telefoon 010-522 55 45  of per mail  
mantelzorg@welzijnlansingerland.nl 
 
Week van de Mantelzorg – november 2022 
Met deze week geeft de gemeente Lansingerland waardering  
aan de mantelzorgers in de gemeente. Wellicht ken je zelf  
nog een mantelzorger die hier misschien ook aan mee zou  
willen doen, jong of oud? Iedere mantelzorger uit Lansingerland  
kan zich opgeven. 
Het team Mantelzorg is al druk bezig met het samenstellen van een 
programma vol verwen- en ontspanningsactiviteiten rondom de Dag 
van de Mantelzorg op 10 november 2022. 
In september wordt het programmaboekje verspreidt.  
Wil je automatisch op hoogte worden gehouden, maar sta je als 
mantelzorger in Lansingerland nog niet bij het Steunpunt Mantelzorg 
(onderdeel van Welzijn Lansingerland) geregistreerd? Bel dan naar 
010-522 55 45 of stuur een berichtje per mail naar: 
mantelzorg@welzijnlansingerland.nl  
Aan de inschrijving zit verder geen verplichting vast. 
 
KOFFIETIJD! 
voor mantelzorgers 
Een maandelijks open inloopmoment om elkaar te ontmoeten. 
Iedere mantelzorger uit Lansingerland of die zorgt voor iemand die 
woont in Lansingerland is welkom! 
Even bijkletsen of je verhaal delen met andere 
mantelzorgers kan prettig en waardevol zijn. 
Het kan ervoor zorgen dat de batterij weer opgeladen 
wordt. Dit onder het genot van een kop koffie of thee. 
Vanuit het team Mantelzorg sluit er altijd iemand aan. 
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De bijeenkomsten vinden vanaf augustus iedere 3e maandag van 
10.30 uur tot 12.00 uur plaats in het Bed & Breakfast Polderhuis aan 
de Bergweg Noord 1 in Bergschenhoek. 
Data: 15 augustus, 19 september, 17 oktober, 21 november en  
           19 december 2022  
 
Consumpties zijn voor eigen rekening, maar het tweede kopje koffie 
of thee wordt u gratis aangeboden door B&B Polderhuis. 
Wees van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 
 
ALZHEIMER CAFÉ 
Vanaf september  t/m november wordt op iedere 2e woensdag  van 
de maand een informatieve bijeenkomst georganiseerd rondom het 
thema dementie. 

Op 14 september is het onderwerp  ‘Wettelijke 
zaken goed geregeld bij dementie’.  
Iemand met dementie kan op een bepaald 
moment door ziekte zijn/haar belangen niet 
meer zelf behartigen. Het is van belang om 
wensen vast te leggen en zaken tijdig te 
regelen. 
Vooraf aanmelden is niet nodig. 

Locatie: 
de Stander, Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a, 2661 ET Bergschenhoek. 
 
Bijeenkomsten voor ex-mantelzorgers 
Het Steunpunt  Mantelzorg organiseert ook bijeenkomsten voor  
ex-mantelzorgers. Onderwerpen die aan bod komen zijn rouw- en 
verliesverwerking, ervaringen delen,  vormgeven aan herinneringen 
en hoe nu verder. 
De bijeenkomsten worden begeleid door Maria Boersma, geestelijk 
verzorger en beeldend begeleider. 
Er kan voor deelname een keuze worden gemaakt tussen: 
Woensdag 21 september van 13.00 -  16.00 uur of donderdag 29 
september van 19.00 – 22.00 uur. 
Locatie:   
de Stander, Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a, 2661ET Bergschenhoek 
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Bericht van Cultuur aan het Lint       
Zondag 28 augustus starten we weer met een lunchconcert van 12.15 
uur tot 14.00 uur. 
Dit keer wordt de lunch omlijst met het optreden van de gezellige 
Jazz en Bluesband Peppers Inc. 
Als het weer het toelaat is het concert natuurlijk in de pastorietuin. 
Bij slecht weer zijn concert en lunch binnen in Willem Huygensz. 
Kaarten à € 10 incl. koffie, lunch en muziek zijn verkrijgbaar in Berkel 
bij Van Atten en Van den IJssel. In Bleiswijk bij Primera Sandra. 
 
Het lunchconcert van zondag 25 september om 12.15 uur wordt 
opgeluisterd door Harmonieorkest Helicon. Kaarten à € 10 all-in  zijn 
verkrijgbaar in Berkel bij Van Atten, Van den IJssel en in Bleiswijk bij 
Primera Sandra. Bij mooi weer zijn concert en lunch buiten, anders in 
Willem Huygensz.  
 
Bericht over de jaarlijkse Parochiedag 
Op zondag 11 september is de jaarlijkse Parochiedag. Om 11.00 uur  
is er eerst een Eucharistieviering met daarin speciale aandacht voor  
4 vrijwilligers: Piet en Marianne van der Burg, Loes Wijsman en André 
Ringeling. Na afloop tijd voor koffie, een drankje en broodjes. 
Aansluitend is er een leuke fietspuzzeltocht en voor de niet-fietsers 
een mooie film. Hierna is er een afsluitende borrel in de pastorietuin 
met natuurlijk de prijsuitreiking van de fietstocht. 

 

***************** 
 

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 hebbende 
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 
 

 

 

 

De agenda voor de maand september 2022 

Woensdag 7 september 
10.00 uur – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 
Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Vrijdag 9 september 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 13 september 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 16 september 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur  

Zondag 18 september 
14.00 uur 

Feestelijke ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz  
Zie elders in deze nieuwsbrief.  

Woensdag 21 september 
10.00 uur – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 

Vrijdag 23 september 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 27 september 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 
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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.  

 
 

NAZOMER 
 

Nu de dagen weer hun 
schaduwen zullen tekenen 

en moe geleefd zijn in de zon 
treuren we om de laatste 

warmte van de zomer. 
Stil vervagen de dingen 

die ons in het groen omringen. 
Na een warmte, waar ieder 

zo van houdt worden de dagen 
weer kil en koud. 

 
Jozef Vandromme, plattelandsdichter  

 


