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Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:         Georgine Zwinkels      tel.06-41453835 
Secretaris:              Lia van Halderen         tel. 06-47019575  
Penningmeester/vicevoorzitter:  Jan Geert Groen    tel. 06-10617415 
Vertegenwoordiging COL/projecten:  Paula Hijdra   tel. 010-5115596 
Coördinatie activiteiten:         Jeanne Bloom   tel. 010-5115553 
Secretariaat: Van Naeldwijklaan 199, 2651 KJ 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 december 2022/januari 2023 
inleveren vóór 11 november 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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LICHTPUNTJES 

 
 
Tussen het moment dat ik een stukje voor de nieuwsbrief schrijf en 
het moment dat deze bij u op de deurmat valt zit altijd ongeveer een 
maand. Een maand waarin veel kan gebeuren.   
 
De herfst is begonnen eerst met veel regen, maar nu schijnt de zon. 
Het is ’s morgens als je vroeg wakker wordt nog donker en ook  
’s avonds is het iedere dag iets eerder donker.  
Dan ga je op zoek naar de lichtpuntjes in je huis. Je doet een lamp 
aan. Wellicht maar één, nu de energie zo duur wordt, maar je hebt 
dat licht toch echt nodig. Dit zijn letterlijk lichtpunten.  
Zij halen tijdelijk de donkerte weg. Maar er zijn ook vele figuurlijke 
lichtpuntjes die niet alleen je leven verlichten maar zelfs verwarmen.   

Een ochtendkus, de groet met een glimlach 
van iemand op straat, de buurvrouw of 
iemand die naar je zwaait als jij naar buiten 
kijkt. Iemand die vraagt of je een kopje koffie 
komt drinken of iemand die zegt kom mee 
doen. De vraag kan ik iets voor je doen. Een 
troostende arm als je het niet meer ziet zitten. 
De glimlach en knuffel ontluiken. Het zit in 
zoveel kleine dingen.  

Toevallig staat vanochtend een kop in de krant die ik hier wil citeren: 
“Er zijn altijd lichtpuntjes, het is alleen de kunst die te zien”. 
Afgelopen week was er op de televisie een interview met een 
kunstenaar die het gelukt is om één avond een stad helemaal donker 
te laten zijn zodat alle mensen de sterren konden zien. 
 
Je leest over jongeren die het moeilijk hebben. Komt dat doordat zij 
alleen nog maar communiceren via sociale media? Dat je volgens 
diezelfde sociale media er altijd perfect uit moet zien, dat je alles 
perfect moet doen. Dat alles bij die anderen zo leuk is.  
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Zij vergeten en verleren het intermenselijk contact. Waarin je leert 
dat je mag zijn wie je bent, met je tekortkomingen en dat iedereen 
deze heeft.  En dat het soms niet zo leuk is maar dat er altijd wel 
mensen zijn die je willen helpen. Wellicht kan je als ouderen ook voor 
hen een lichtpuntje zijn.  
De dagen worden donkerder en voor velen is de toekomst met de 
hoge energieprijzen en de torenhoge inflatie moeilijk. Zij vragen zich 
af: hoe moet het verder, hoe ga ik het redden?  
Wanneer u deze nieuwsbrief leest is de Algemene Ledenvergadering 
geweest en weet u dat het thema van de dag en van de viering 
“Vertrouwen” was.  
Ik hoop dat u het vertrouwen dat het goed komt en het vertrouwen 
in uzelf en uw dierbaren mag behouden.   
 
Dan heb ik tot slot nog een zin, geleend van ‘Loesje’:  
“Het was zo donker dat ik overal lichtpuntjes zag”. 
 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
Van de bestuurstafel….. 
Ook de bestuursvergadering van 6 oktober had weer een volle 
agenda. Behalve de vaste punten zoals de notulen van de vorige 
vergadering en de actielijst, de laatste punten voor de Algemene 
Ledenvergadering van 12 oktober werden de volgende onderwerpen 
besproken: de vacature voor secretaris, de themadag van de COL (te 
realiseren in het voorjaar van 2023), onze activiteiten en de 
kerstviering  van 18 december.  
We hopen dat we geen corona-problemen krijgen en onze 
kerstviering door kunnen laten gaan. Elders in de nieuwsbrief vindt u 
meer over de kerstviering en hoe u zich kunt aanmelden. 

Mocht u vragen of ideeën voor het bestuur hebben stuur ze dan naar 
de voorzitter of de secretaris. 
Op de volgende vergadering kunnen we  
daar dan naar kijken.  

Georgine Zwinkels, voorzitter 



5 
 

KBO plezier tijdens seizoensopening 
Op zondag 18 september jl. werd in een goed gevulde parochiezaal 
W. Huygensz de seizoensopening gevierd door onze KBO.  

Met koffie, een hapje en 
een drankje werd door de 
KBO-leden uit volle borst 
meegezongen met de 
vrolijke liedjes van zangkoor 
‘De Houthakkers’.  
In het 2e deel van de 
middag volgde 2x een 
vragenquiz met leuke 
prijzen.  
 

Al met al een geslaagde middag waarín de ontmoeting en 
gezelligheid centraal stonden. 
 
Jan Geert Groen 

Dag van de Mantelzorg 
Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Vaak 
vinden ze de zorg vanzelfsprekend, maar dat is het niet.  
Het is bijzonder en verdient waardering.  
10 november is het de Dag van de Mantelzorg. 
Op deze dag laten we zien dat heel Nederland 
mantelzorgers waardeert. 
Ruim twintig jaar geleden nam MantelzorgNL het 
initiatief voor de Dag van de Mantelzorg, inmiddels 
uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende activiteit. 
Overal in het land worden activiteiten georganiseerd 
en ontvangen mantelzorgers (in welke vorm dan 
ook) een waardering. 
Ook Lansingerland is trots op de vele mantelzorgers in de gemeente. 
Alle mantelzorgers die geregistreerd staan bij het Steunpunt 
Mantelzorg hebben inmiddels bericht ontvangen.  
Meer informatie vindt u op: 
www.welzijnlansingerland.nl of bel naar 010-5225545. 
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KERSTDINER KBO 2022 
Beste KBO-leden, 
We gaan er op zaterdag 17 december voor zorgen 
dat we met zijn allen weer van een heerlijk 
kerstdiner kunnen genieten.  
Hiervoor kunt u vanaf half november kaarten  
à € 25,-- bestellen bij Jeanne Bloom of dit bedrag 
overmaken op rekeningnummer: 
NL62 RABO 0307 4011 54 onder vermelding van ‘Kerstdiner 2022’.  
De middag begint om 14.00 uur (zaal open om 13.30 uur) en zal rond 
18.00 uur eindigen.  
We hebben een leuke middag samengesteld en hopen zoveel 
mogelijk deelnemers te mogen verwelkomen. Allemaal tot ziens. 
 
Namens het bestuur, Jeanne Bloom                         
 
ALLERZIELEN 
 
Laten we deze dagen 
een kaarsje branden 
voor alle dierbare mensen 
die niet meer onder ons zijn. 
Hun herinneringen blijven  
altijd in ons hart. 
 
 
Algemene Ledenvergadering KBO van 12 oktober 2022;  
een impressie 
Vooruitlopend op het formele verslag van deze 
vergadering wil ik met name de KBO-leden die niet 
aanwezig konden zijn alvast een impressie geven 
van deze bijeenkomst. Het is goede gewoonte om 
de vergadering vooraf te laten gaan door een 
kerkelijke viering waarin voorganger Dick Vrijburg 
het thema “Vertrouwen” centraal stelde. 
Vertrouwen dat wij in elkaar moeten hebben zodat wij op elkaar 
mogen rekenen en onze vereniging sterk kunnen houden.  



7 
 

Na de dienst was er koffie met gebak en in een goed gevulde  
W.Huygensz zaal (circa 60 personen) startte onze voorzitter Georgine 
Zwinkels de jaarvergadering. De vergadering nam 1 minuut stilte in 
acht om de overleden leden te gedenken. Daarna las onze secretaris 
het jaarverslag 2021 voor waarin het belangrijkste gebeuren van onze 
vereniging aan de orde kwam. 
Vervolgens was het de beurt 
aan onze penningmeester om 
de Staat van Baten en Lasten 
2021 toe te lichten. Tevens 
legde hij de nieuwe concept 
begroting voor 2023 aan de 
vergadering voor. Hier stemde 
de vergadering mee in.  
 
De Kascontrolecommissie, vertegenwoordigd door Johan van Niekerk, 
las de goedkeurende verklaring voor waarna de leden instemde met 
de Jaarrekening 2021 en het bestuur decharge verleende voor het 
financiële beleid.  
De gepresenteerde eindbalans gaf een positief resultaat weer van 
€4.393,00. Besloten werd echter om pas in 2023 te bezien of een deel 
hiervan naar onze spaarrekening zal worden overgemaakt. 
 
In de pauze bood het bestuur de aanwezigen een smakelijke lunch 
aan en ook het traditionele advocaatje met slagroom werd alom 
gewaardeerd. 
 
Na de pauze stond nog een bestuurswisseling op de agenda.  
Zoals u weet heeft onze secretaris Jeanne Bloom aangegeven haar 
functie beschikbaar te stellen.  
Gelukkig heeft zich een kandidaat voor deze functie 
gemeld: Lia van Halderen.  
Op voordracht van het bestuur werd zij voorgedragen 
voor de secretarisfunctie en werd met algemene 
instemming van de vergadering benoemd.  
Jeanne Bloom blijft nog wel onze activiteiten 
coördineren. 
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De middag werd afgesloten met het bezoek van onze burgemeester 
Pieter van der Stad. Naast een interessant betoog over de geweldige 
leefomgeving die Lansingerland is kwam hij niet met lege handen.  
Hij meldde dat het de Koning had behaagd om Jeanne Bloom te 
benoemen als lid in de orde van Oranje-Nassau. 
Dit voor haar jarenlange vrijwilligerswerk bij 
diverse instanties. Ook het bestuur vond het 
geweldig om een decorandus in haar midden te 
hebben.  
Onder het genot van een drankje werden 
felicitaties gedeeld en kwam er een einde aan deze 
geslaagde KBO bijeenkomst.  
Onze dank gaat uit naar alle vrijwilligers die dit 
weer mogelijk hebben gemaakt. 
 
Het bestuur 
 

Contributie 2023 
Afgelopen jaar hebben wij de jaarcontributie niet verhoogd.  
Aan een lichte verhoging per 1 januari 2023 valt echter helaas  
niet te ontkomen.  
                               Tijdens de Algemene Ledenvergadering van  
                               13 oktober 2021 heeft het bestuur hiervoor al 
                               toestemming gekregen.  
                               De nieuwe bedragen zijn als volgt: 
                               Het hoofdlid betaalt € 25,00 per jaar (was € 23,00) 
                               Voor het partnerlid wordt de contributie € 20,00 
                               (was € 17,00) 
  
 

Duurzaamheidslening nu  ook voor senioren 
De Duurzaamheidslening komt voor alle Lansingerlanders 
beschikbaar. Een motie van het CDA Lansingerland is eind  
september in de gemeenteraad unaniem aangenomen.  
Tot nu toe konden inwoners die ouder zijn dan 75 geen gebruik 
maken van de aantrekkelijke financieringsregeling.  
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Per 1 januari volgend jaar moet er een einde zijn gekomen aan deze 
uitsluiting. 
“Juist in deze tijd, waarin energieprijzen fors stijgen, is de 
Duurzaamheidslening een belangrijk middel om woningen in de 
gemeente duurzamer te maken”, aldus CDA-raadslid Job Halkes.   
“In deze energietransitie hebben we iedereen nodig. Toen iemand 
zich bij onze fractie meldde met de mededeling dat hij geen 
Duurzaamheidslening kreeg ‘omdat hij te oud was’ hebben we actie 
ondernomen en bij het college aan de bel getrokken. Het college 
erkende dat iemand van 75-plus op dit moment geen lening kan 
krijgen. Onbegrijpelijk, want ook zij moeten hun huis kunnen 
verduurzamen tegen een aantrekkelijke rente.” 
 
Het college heeft na vragen van het CDA laten weten dat zij het 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) opdracht gaan geven om de 
uitvoering zo aan te passen dat daadwerkelijk alle Lansingerlanders 
een aanvraag kunnen indienen. Daarbij wordt wel gekeken of 
aanvragers in staat zijn de maandelijkse lasten van de lening te 
kunnen dragen.  De lening kan onder meer worden ingezet om een 
woning te isoleren, zonnepanelen te plaatsen of een warmtepomp te 
installeren. “Het huis verduurzamen levert maandelijks besparingen 
op op de energienota”, aldus Halkes. “Zonnepanelen kan al tientjes 
per maand schelen.” 
 
Rabosupport  
Zoals u in de nieuwsbrief van september 2022 heeft kunnen lezen 
heeft de KBO Berkel en Rodenrijs ook dit jaar weer meegedaan aan 
de Rabo Clubsupport. 

 
Dankzij het stemmen van onze leden, familie en 
vrienden van onze leden hebben wij van de 
Rabobank een bedrag mogen ontvangen van  
€ 646,99. 
  

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



10 
 

Echt of Nep? 
Binnenkort  organiseert uw KBO in samenwerking met partners een 
gratis bijeenkomst voor senioren.  
Tijdens deze informatieve bijeenkomst ‘Echt of Nep?’  
wordt aan de hand van korte filmpjes gesproken over  
digitale oplichting.  
Hoe vaak krijgt u een mailtje of en appje waarvan u  
denkt, klopt dit wel? 
In deze tijd waarin alles vlug moet gaan en veel via internet gaat, zijn 
er ook criminelen die hier misbruik van maken.  
Zij proberen u op te lichten en u geld afhandig te maken. 
 
Het doel van de bijeenkomst is om senioren weerbaarder te maken 
tegen digitale oplichting. 
U leert hier handige tips over onder andere nep e-mails en nep-
appjes. 
Waar en wanneer? Volg hiervoor de Heraut. 
 
 
 
 
Bericht van Cultuur aan het Lint       
Zondag 30 oktober is er in Willem Huygensz weer een gezellig 
lunchconcert van 12.15 tot 14.00 uur. Dit keer omlijst met een 
optreden van het indrukwekkende koor Cantores Amatores, waarvan 
ook veel plaatsgenoten deel uitmaken. Zij brengen een boeiend 
repertoire met o.a. musicalmuziek. Kaarten à € 10 incl. koffie, lunch 
en muziek zijn verkrijgbaar in Berkel bij Van Atten en Van den IJssel. 
 

November: 
Op vrijdag 11 november bent u van harte welkom in de O.L. Vrouw 
Geboortekerk. The Choir Company brengt dan Tom Parkers’ The 
Young Messiah met orkest en groot koor. Het wordt een prachtige 
uitvoering van dit bekende stuk over het leven van Jezus.  
Kaarten zijn verkrijgbaar bij Van Atten in Berkel en via de website 
eventsforchrist.nl. De aanvang van het concert is 19.30 uur.  
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De bekende Henk in ’t Veen uit Bleiswijk gaat een heerlijke 
muziekavond verzorgen in ’t Koetshuys op zaterdag 19 november v.a. 
19.30 uur. Samen met een aantal muzikale vrienden en koren die hij 
dirigeert, of waarvan hij zelf lid is.  
Het wordt dan ook een fantastische ‘Henk & Friends’ met allerlei  
liedjes en meezingnummers.  
Kaarten bij Van Atten en Van den IJssel in Berkel en Primera Sandra in 
Bleiswijk. Ze kosten € 12,50 en zijn incl. koffie/thee bij binnenkomst. 
 
Het lunchconcert op zondag 27 november in Willem Huygensz 
wordt opgeluisterd door Marieke and The Jazz Dunes. Zij spelen 
ontspannen luistermuziek van diverse bekende componisten en ook 
eigen nummers. Marieke de Haas is een bekend zangeres uit 
Lansingerland. De lunch is van 12.15 tot 14.00 uur.  
Kaarten verkrijgbaar in Berkel bij Van Atten en Van den IJssel.  
Voor slechts € 10,00 wordt u verwend met koffie/thee bij 
binnenkomst, soep en broodjes in de pauze en: heerlijke muziek! 
Komt u ook? 
 
 
WORKSHOP PRETTIG VERHUIZEN 
Deze workshop wordt gegeven door Welzijn Lansingerland. 
Tijdens deze bijeenkomst krijgt u handvatten aangereikt bij uw 
zoektocht naar een andere woning. 
Vragen die hier aan bod kunnen komen zijn  
bijvoorbeeld: 

 Hoe vind ik een andere woning? 
 Wat komt er allemaal bij kijken? 
 Wat heb ik nodig? 
 Welke financiële mogelijkheden heb ik bij de koop en verkoop 

van een woning? 
 Wat zijn de redenen om te blijven wonen in mijn huidige 

woning?  
 
Wanneer: dinsdag 13 december 2022 van 10.00 – 12.00 uur 
                   zaal open vanaf 09.45 uur 
Waar:        Ontmoet, Wilhelminastraat 1a, Bergschenhoek 
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De doorstroommakelaar van 3B wonen zal aanwezig zijn. 
Graag vooraf aanmelden via e-mail: info@welzijnlansingerland.nl of 
telefonisch via nr. 010-5225545 
 
Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van deze workshop. 
 

De agenda voor de maand november 2022 

Dinsdag 2 november 
10.00 uur – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 

Dinsdag 8 november 
09.15 uur Pius X 
09.30 uur Grote Kerk 

Dagje uit voor KBO dames 
Zie nieuwsbrief van oktober 2022 

Dinsdag 8 november 
10.00 uur  

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 11 november 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 16 november 
10.00 uur – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 

Vrijdag 18 november 
14.00 uur  

Bingo in Parochiehuis Willen Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Zondag 20 november 
14.00 uur  

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Dinsdag 22 november 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Vrijdag 25 november 
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.  

 


