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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 
Bestuursassistent:             Ria Rijnboutt 
 
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 februari 2023 
inleveren vóór 6 januari 2023 
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 



3 
 

 
TiJD 

 
Hierboven staat een korte kop ‘Tijd’.  
Maar wat is tijd? Wij mensen hebben de begrippen  
uitgevonden: jaren, maanden, weken etc.  
 
In Wikipedia staat onderstaande notitie over tijd: 
“Tijd is een natuurkundige grootheid.  
Tijd in klassieke zin is het verschijnsel dat gebeurtenissen geordend 
kunnen worden; dat van een gebeurtenis gezegd kan worden dat 
deze na of voor een andere gebeurtenis plaatsvindt. 
Met het begrip tijd kan een bepaald moment of tijdstip worden 
aangeduid, maar ook een tijdsduur. De beide tijdsbegrippen zijn sterk 
verweven. Een tijdstip is bepaald door de tijd(sduur) die verstreken is 
sinds een nulpunt, een tijdstip dat als referentie dienst doet, vaak 
middernacht. Tijdsduur is het verschil in tijd van twee momenten. In het 
Nederlands en Frans worden tijdstippen en tijdsduren beide 
aangegeven in uren, waarbij er verschil is tussen om drie uur en over 
drie uur. Tijd kan na hoogte, breedte en lengte gezien worden als een 
vierde dimensie”. 
 
Tot zover dit wetenschappelijk praatje over tijd. Tijd  is vaak moeilijk te 
bevatten. Wat voor de een snel is, is voor de ander langzaam. Als je  
jong bent en je ziet uit naar een bepaalde leeftijd dan gaat de tijd niet 
snel genoeg. Maar als je ouder wordt dan gaat de tijd vaak te snel. 
Zeker voor die mensen die een naar bericht hebben gehad. Terug 
kijkend op dingen denk je vaak dat het maar een korte tijd geleden 
gebeurd is, maar als je dan gaat rekenen is het altijd langer geleden. Een 
tijdsverschijnsel is dat velen nooit meer tijd hebben. We hebben altijd 
haast en zelf onze jongste jeugd heeft volle agenda’s.  
Eind oktober is de wintertijd ingegaan. Het is ’s morgens lichter; doet 
een beetje denken aan die oude tijd dat er werd gekeken naar 
zonnewijzers en men leefde met het licht. 
 
Wij gaan naar de Kersttijd toe. Een tijd waarin het weer langer licht gaat 
worden; we hebben dan de kortste dag gehad.  
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Maar ook de tijd waarin we meer kaarsen branden voor de gezelligheid 
en het licht. In de oude tijd werden er ook lichtfeesten georganiseerd en 
in Zweden gebeurt dat nog steeds. Een wat heidens feest, waaruit ook 
de kerstboom met z’n lichtjes stamt. 
 

Maar voor de gelovigen onder ons is het ook de tijd van 
de geboorte van Christus, hij die licht bracht. En volgen 
wij nog steeds het licht van die krachtige geboorte ster. 
Een week later verwelkomen we het nieuwe jaar en 
maken we goede voornemens. Misschien moeten we 
iedere dag goede voornemens maken. Het is ook de tijd 
om stil te staan bij de wieg in die stal, eens wat  de tijd te 
nemen voor reflectie. 

 
Door middel van dit voorwoord willen ik en het bestuur u een zalige 
kerst en een 2023, waarin geluk en gezondheid u ten deel mogen vallen 
toewensen. 
 
Georgine Zwinkels 
voorzitter 
 
Van de bestuurstafel….. 
Op de bestuursvergadering van 3 november was ook de nieuwe 
secretaris Lia van Halderen aanwezig. Onze vorige secretaris Jeanne 
Bloom zal als bestuursassistent met betrekking tot de vele activiteiten 
nog de vergaderingen bijwonen.  
We konden terugkijken op een geslaagde Algemene Ledenvergadering. 
Dinsdag 22 november vond de Algemene Ledenvergadering plaats van 
de KBO Zuid-Holland. Een aantal leden van ons bestuur waren daarbij 
aanwezig.  
Verder werden de laatste puntjes van het Kerstdiner behandeld.  
Ook is er over de bingomiddagen gesproken. Er zijn vervangers 
gevonden voor diegenen die zich om diverse redenen minder zullen 
inzetten. Op 16 december zal het bestuur deze vrijwilligers in het 
zonnetje zetten. 
 
Georgine Zwinkels 
voorzitter 
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                 KersTDiNer 
Op 17 december a.s. organiseren we weer ons jaarlijkse 
kerstdiner. Het zal dit jaar iets anders zijn dan andere jaren. 
We beginnen om 14.00 uur met koffie en iets lekkers. 
Diverse koorleden, die ook aan het diner deelnemen, zullen 
ons dan in de kerstsfeer brengen door het zingen van 
kerstliederen. 

Rond 15.00 uur beginnen we met het koude buffet.  
Hierna zal een kerstoverweging ons gedachten voor 
de kerstdagen meegeven. 
Hierna volgt het warme buffet dat wordt afgesloten 
met een heerlijk toetje. 
De middag eindigt rond 18.00 uur.  

U kunt toegangskaarten à € 25,00 kopen bij Jeanne Bloom. 
E-mail: j.bloom.1@kpnmail.nl of tel. 010- 5115553 
U kunt ook het bedrag overmaken op: 
Bankrekening: NL62 RABO 0307 4011 54 onder vermelding van 
‘Kerstdiner 2022’. 
Aanmelden kan tot 10 december a.s. 
Wacht hier niet te lang mee want VOL = VOL. 
Mocht u dieetwensen hebben vergeet niet dit dan even te melden. 
Wij hopen zoveel mogelijk leden te verwelkomen tijdens deze 
feestelijke middag en verheugen ons op uw komst. 
 
Namens het bestuur 
Jeanne Bloom 
 
 
Nieuwe leden: 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden 
en wensen hen een fijne tijd bij onze KBO:  

De heer A. van den Ham 
Mevrouw J.C. van den Ham-van Onselen 
Mevrouw M.A. van Halderen-Rullens 
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Waarom wil ik, Lia van Halderen, besturen  
en de rol van secretaris bij de KBO op mij nemen?  
Om ondersteuning te verlenen en vooral om samen met 
de medebestuursleden een goed team te vormen.  
Ik denk zelf dat ik met mijn 67 jaar nog jong genoeg ben 
om bij de KBO wat te kunnen betekenen. 

 
Ik ben zelfstandig ondernemer geweest als fotograaf, was enorm blij 
met het vak en in mijn privétijd schilderde ik er lustig op los. Ik heb 
menig schilderij gemaakt. Er hangen in de gang van het Petrus nog wat 
van mijn werken.  
Ik heb vele hobby’s en liefdes waaronder mijn kinderen en 
kleinkinderen, dus een rijke vrouw in leven en laten leven.  
Na een huwelijk van 48 jaar overleed in 2021 mijn man. 
Als weduwe moet je dan een nieuwe draai aan je leven gaan geven.  
Sinds juli 2022 geef ik bij de KBO de workshop fotografie. 
 
Waarom dan nu lid worden van een bestuur? 
De bestuurssecretaris is de rechterhand van de beleidsbepalers binnen 
de organisatie. Is er voor om met het gehele bestuur te sparren over 
verschillende zaken. 
Sparren zit in mijn bloed en in vele besturen heb ik veelal geleerd om 
dingen op te lossen. Toen de kinderen klein waren zat ik al in besturen, 
medezeggenschapsraad en ondernemingsraad. 
 
Ik ben geboren in Pijnacker en wil nu de Berkelse mensen 
leren kennen en ik wil ook wat voor ze betekenen. Ik woon 
heerlijk in De Naeld, waar veel mensen van een mooie 
gevorderde leeftijd wonen. Maar ik zie ook dat er 
eenzaamheid is en met mijn gratis fotografielessen 
probeer ik daar een kleine bijdrage in te doen. 
Ik geniet er van als ik mensen zie opbloeien. Een beetje aandacht voor 
elkaar doet zo veel. Een glimlach of een troostend woord.  
Alleen al daarom heb ik mij aangemeld als bestuurslid van de KBO. 
 
Lia van Halderen, secretaris 
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In het licht van de ster 
 

Blij huppelt Iris achter papa, mama en Mike aan door de donkere stad. Elke 
dag loopt ze deze weg naar school. Over bruggetjes en langs de oude huizen 
aan de vlietjes. Het is altijd al een gezellige route, dwars door het oude 
centrum, maar vanavond helemaal.  
 
Het carillon van de Grote Kerk speelt een oud kerstlied en de lampjes die 
overal branden geven de stad een extra sprookjesachtige sfeer. 
Iris ziet nog meer klasgenootjes die zich in de richting van de school 
begeven voor de kerstfeestviering. In haar zak voelt ze het twee 
euromuntstuk. Aan het eind van de avond mag ze daarmee zelf warme 
chocolademelk halen. Ze kan zich er nu al op verheugen. 
De rookwolkjes van haar adem verdwijnen in de donkere nacht.  
Ze lijken richting die ene ster te kringelen, die daar zo fel aan  
de hemel schittert. Dan huppelt ze verder, nieuwsgierig naar  
de klanken van een moderner kerstliedje dat brutaal het  
geluid van het carillon overstemt. Steeds duidelijker is het te  
horen. Het brengt haar tot vlakbij school, waar een man met  
een gitaar de vertolker blijkt te zijn. Op de grond ligt een pet,  
waarin slechts een paar muntjes liggen. 
Mike trekt aan haar mouw, ze moeten nu echt opschieten. Terwijl het 
gitaarspel langzaam weer wordt opgeslokt door de klanken van het carillon, 
kijkt Iris over haar schouder. Haar ogen ontmoeten de droeve blik van de 
muzikant, maar dan is daar de school al. 
 
De kerstviering is een waar feest met lichtjes, muziek en een verhaal. Eén 
gedicht raakt Iris in het bijzonder: Wees een lichtje voor de mensen om je 
heen, zoals een ster die aan de donkere hemel straalt. Het doet haar even 
denken aan de felle ster van zojuist en aan de ster boven de stal waar Jezus 
werd geboren. Misschien was het dezelfde ster wel… 
Dan is het al tijd voor de chocolademelk. Ze voelt de munt in haar hand 
branden, maar ze is vast besloten. Ze hoeft dit jaar geen chocolademelk. 
De muzikant staat er nog. Verlegen loopt Iris naar hem toe en werpt haar 
munt in het petje. Meteen brandt er een lichtje in zijn ogen en ze wordt 
helemaal warm van binnen, nog warmer dan de chocolademelk gedaan zou 
hebben. En als ze haar adem uitblaast richt ze haar blik weer op de ster. De 
ster die, zo weet ze, even weerspiegelde in de ogen van de muzikant. 
 
  

Laat je lampje altijd schijnen 
wees een licht voor iedereen 

dat zal de kilte doen verdwijnen 
en zorgt voor vrede om je heen 
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Contributiebetaling 2023 

Zoals gebruikelijk zal in februari 2023 weer de jaarlijkse KBO-contributie 
worden ingehouden. Bij de vele leden die ons een automatische 
machtiging voor inhouding hebben gegeven zal de 
contributie in februari 2023 worden afgeschreven. 
De overige leden ontvangen in februari a.s. per 
post een nota met verzoek het contributiebedrag 
zelf over te maken. 
Zoals wij in onze vorige nieuwsbrief al vermeld hebben is het 
contributiebedrag per 1 januari 2023 vastgesteld op 
€25,- voor het hoofdlid en €20,00 voor het partnerlid. 
 
Wij ontvangen ook (anonieme) donaties van KBO-leden;  
kleine bedragen, grotere bedragen en periodieke bedragen.  
Wij willen niet bedelen; u weet waaraan wij uw donatie bij de KBO 
Berkel en Rodenrijs besteden? 
 
De penningmeester 
 
 
 
 
Houdt u van een loopje in de buurt en meteen nuttig bezig zijn? 
Tien keer per jaar ontvangen onze leden het KBO-PCOB magazine en 
onze nieuwsbrief door de brievenbus. 
 

Het bezorgteam is dringend op zoek naar iemand 
die deze taak op zich wil nemen voor een wijk in 
Rodenrijs (Rodenrijseweg, Vosmaersingel en 
Rosemondsingel).  
Het gaat in totaal om 12 adressen. 
 
Heeft u interesse neem dan even contact op met 
de coördinator Ria van Niekerk.  
Zij is bereikbaar op tel.nr. 06-15518056 
 
Bij voorbaat hartelijk dank! 
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Onze KBO afdeling Berkel en Rodenrijs  
in het grote KBO-PCOB geheel. 
Wij als afdeling staan binnen de KBO-PCOB organisatie  
het dichtst bij onze leden. Dat merkt u aan onze vele activiteiten en de 
directe contacten. Maar de Unie KBO is heel groot.  
Sinds 2017 hebben de twee landelijke verenigingen Unie 
KBO en PCOB hun krachten gebundeld.  
Samen vormen zij op landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB 
en zijn met ruim 200.000 leden en meer dan 700 lokale afdelingen de 
grootste seniorenorganisatie van Nederland.  
En wij prijzen ons gelukkig daarvan deel te mogen uitmaken. 
Omdat we in Nederland zo groot zijn moeten we uit zorgvuldigheid ons 
goed organiseren. Hierdoor kan iedereen ordelijk zijn inbreng leveren. 
 
Onze afdeling valt onder de KBO-Zuid-Holland.  
Zuid-Holland kent 49 afdelingen, klein en groot.  
Berkel en Rodenrijs behoort tot de grotere afdelingen. 
Deze 49 afdelingen zijn weer opgedeeld in 6 regio’s. 
Zo vallen wij onder de regio Delft/Westland/Oostland.  
Maar dit is redelijk ingewikkeld en ook voor ons als bestuur veroorzaakt 
deze tussenlaag regelmatig misverstanden. Maar daar gaan wij u niet 
mee vermoeien. 
 
Op 22 november 2022 kwamen de 49 afdelingen bijeen voor  
de Algemene Ledenvergadering van KBO-Zuid-Holland.  
Geheel toevallig vindt dit steeds plaats in Zalencentrum 
“Rehoboth” in ons dorp. Heel leuk is dat Ingrid Rep (onze 
nieuwe Unie KBO-PCOB-voorzitter), kwam praten over recente 
en toekomstige ontwikkelingen binnen de KBO-PCOB. Als het 
mij lukt schrijf ik hierover nog een stukje in onze volgende 
nieuwsbrief. 
 
Wij voelen ons toch een beetje gastheer dus we zijn bij deze 
ledenvergadering altijd aanwezig. U vraagt zich af: wat wordt daar 
besproken en is dat interessant voor mij?   
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Veelal gaat het over het financieel beheer en wat Zuid-Holland haar 
leden biedt aan ondersteuning. Denk daarbij aan cursussen, 
ledenwerving, samenwerking maar ook de input voor het landelijk 
bestuur (De Unie)wordt daar besproken. 
 
Al met al kunnen we stellen dat onze (afdelings-)inbreng meetelt.  
De organisatie kan denk ik wel beter maar de gebruikelijke 
communicatiekanalen functioneren gelukkig goed.  
Wilt u meer weten over de organisatie? Kijk dan op www.kbo-pcob.nl 
 
Jan Geert Groen 
(bestuurslid) 
 
KBO BINGO in parochiezaal W.Huygensz;  
wat een gezelligheid! 
Op vrijdag 22 oktober j.l. brachten Jan Geert Groen en 
Johan van Niekerk voor het eerst een bezoek aan de KBO 
Bingo in onze parochiezaal. Wat een geweldige 
happening!  
De zaal was gevuld met zeker 50 senioren. We werden 
ontvangen door Nel en Leo de Veld, KBO-vrijwilligers die ons al vele 
jaren dit seniorenplezier geven.   
Maar zij doen dit ook met leden die zich vrijwillig inzetten voor de 
catering en de kaartenverkoop (Joop van Zeele). Fantastisch! 
Wij zagen alleen maar blije gezichten en beseften dat zij weer vele 
senioren een fijne middag bezorgden.  

 
Er werden 7 rondes 
gespeeld en er waren 
prachtige prijzen te 
winnen.  
 

Dit moeten wij dus continueren ondanks dat wij weten dat een aantal 
drijvende krachten het stokje willen/moeten overdragen.  
Het KBO-bestuur pakt deze signalen op en is zoekende hoe wij deze 
activiteit kunnen voortzetten. 
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Jan Geert gaf tijdens deze middag al aan hoeveel tijd en energie Nel en 
Leo in deze activiteit stoppen en dat wij dat moeten waarderen. 
Natuurlijk, leeftijd eist zijn tol. Maar KBO-senioren die nog een handje 
kunnen toesteken; meldt je! 
Op vrijdagmiddag 16 december a.s. zetten wij Nel, Leo en Joop in het 
zonnetje. Komt u ook? 
 
Jan Geert Groen (bestuurslid) 
Johan van Niekerk (vrijwilliger KBO) 
 
 
NIEUWE UITJES VAN CULTUURBUS 
LANSINGERLAND 
De Cultuurbus is voor de actieve senioren, 
dames en heren, die met elkaar een gezellige dag uit of 
avondvoorstelling in het theater willen beleven, zonder 
zorgen over het vervoer.  
U ontmoet nieuwe mensen, die net als u van cultuur 
houden of juist cultuur gaan waarderen. 

Na een lange coronaperiode, waarin geen culturele 
activiteiten konden plaatsvinden, is het team van de 
cultuurbus weer actief begonnen met het organiseren van 
activiteiten. 
Voorlopig richt het team zich op uitjes die met het openbaar vervoer te 
bereiken zijn. In de afgelopen periode zijn er inmiddels drie culturele 
activiteiten georganiseerd.  
Gemiddeld namen er tussen de 20 en 25 personen aan deel. Leuk is het 
om te zien dat er inmiddels ook heren zich aanmelden 
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Het eerste uitje ging naar het Depot in Rotterdam met een heerlijke 
lunch bij de Bazar, een Midden-Oosters restaurant. 
Het tweede uitje ging naar Gouda, waar een bijzondere tentoonstelling 
was in het kader van 750 jaar Gouda. 
Het derde uitje begin oktober was een rondwandeling door het oude 
Delfshaven met een extra bezichtiging van de Pelgrimsvaderskerk.  
Bij al deze uitjes gaat het niet alleen om de culturele activiteit, maar ook 
om de gezelligheid. Het team is alweer bezig en hoopt voor het eind van 
het jaar een vierde culturele activiteit te organiseren. 
Meer weten of aanmelden? Stuur een mail, met naam, e-mailadres en 
telefoonnummer naar: gschellen44@gmail.com 
 
Criminelen springen in op gascrisis 
In de nieuwsbrief van oktober hebben wij u al uitgebreid geïnformeerd 
over nieuwe manieren die criminelen gebruiken om  
mensen geld afhandig te maken.  
Veel Nederlanders maken zich zorgen over de hoge  
gasprijzen. Dat weten de criminelen ook.  
Oplichters gebruiken nu de energiecrisis om geld van mensen af te 
troggelen. Veel mensen krijgen op dit moment een lange e-mail van hun 
energieleverancier. Hierin staat dat contracten met het Russische 
Gazprom binnenkort aflopen. Nieuwe contracten met Russische 
leveranciers komen er niet.  
In een zoektocht naar andere gasbedrijven kwam de leverancier uit bij 
Qatargas. Vanwege het nieuwe contract met Qatargas en de nieuwe 
gasprijs zou je energieleverancier jou als klant korting aanbieden.  
De komende zes maanden zou u dan 50 procent korting krijgen op het 
termijnbedrag. Daarnaast zouden klanten ook geld terug krijgen. Het 
gaat om een paar honderd euro.  
 
Om het geld terug te krijgen staat er een QR-code in 
de mail. Wie de code scant, gaat naar een website 
met een nep aanvraagformulier.  
Hierop wordt gevraagd naar onder andere naam, adres en IBAN-
nummer. Daarna word je gebeld door een fraudeur die zich voordoet 
als energieleverancier of bankmedewerker.  
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Diegene vertelt dat je persoonlijke gegevens zijn buit gemaakt door 
fraudeurs en zij stellen voor het geld op je rekening tijdelijk te 
verplaatsen naar een andere rekening. Terwijl je dit doet, halen ze geld 
van je rekening af. Dit heet ook wel bankhelpdeskoplichting.   
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. 

 
 

 

 
 
 
 
Na de mooie happenings in de afgelopen periode nodigt Cultuur aan het 
Lint u graag uit voor een serie nieuwe events in december en januari.  
Op 27 november is er eerst nog een lunchconcert met Marieke en de 
Jazz Dunes; zij spelen boeiende muziek, die u zeker bekend voorkomt. 
Kaarten à € 10 incl. koffie, lunch en muziek zijn verkrijgbaar in Berkel bij 
Van Atten en Van den IJssel.  
 

December:  
Zaterdag 10 december bent u van harte welkom op de 2e Winterfair in 
Willem Huygensz en de Paardestal. Deze keer start de gezellige 
Kerstmarkt met de komst van de Kerstman om 10.00 uur. Hierna kunt u 
in Willem Huygensz mooie Kerststukken maken met Angelique 
Brabander. Daar treedt rond de middag het enthousiaste koor Mixed 
Voices op met prachtige winter en kerstliedjes. Tot 16.00 uur kunt u 
genieten van heerlijke oliebollen, erwtensoep en natuurlijk glühwein! 
 

Op zaterdag 17 december organiseert het koor HCM in 
de OL Vrouw Geboortekerk haar jaarlijkse Kerst-Inn 
concerten. Deze keer dus niet in Bleiswijk maar in Berkel! 
Om 15.00 uur is het matinee concert en om 19.30 uur de 
avonduitvoering. Tijdens de concerten kunt u ook 
genieten van de bekende soliste Petra Berger. Kaarten 
zijn nu al te koop bij boekhandel Janneke in Berkel. 
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Bij de Morgenster die rond 10 december verschijnt vindt u ook een flyer 
met het programma van Cultuur aan het Lint voor de periode van 
januari t/m mei. Let u ook op onze berichten in de weekbladen. In ieder 
geval gaan we door met de gezellige maandelijkse lunchconcerten en….. 
om alvast een tipje van de sluier op te lichten: vrijdagavond 13 januari 
komt Shantykoor IJgenweiss naar Willem Huygensz! 
 

Cultuur aan het Lint wenst u alvast  
een gezellige en feestelijke decembermaand!  

 

 

 

 

De agenda voor de maanden december 2022/januari 2023  

Dinsdag 6 december 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Woensdag 7 december 
10.00 – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 

Vrijdag 9 december 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Vrijdag 16 december 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Zaterdag 17 december 
14.00 uur 

Kerstdiner. Hiervoor dient u zich vooraf 
aan te melden!!  
Zie elders in deze nieuwsbrief. 

Zondag 18 december Ontmoetingsmiddag vervalt! 
Woensdag 21 december 
10.00 – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 

Vrijdag 23 december 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 3 januari 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Woensdag 4 januari 
10.00 – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 
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Deze nieuwsbrief geldt voor 2 maanden: december en januari. 
Er verschijnt in januari 2023 ook geen KBO-PCOB Magazine.  

Maar gelukkig lopen onze activiteiten gewoon door 
Zie hiervoor bovenstaande agenda. 

Ook blijven wij als bestuur bereikbaar. 
 

Uw KBO-Bestuur 
 

Vrijdag 13 januari 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Zondag 15 januari 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Dinsdag 17 januari 
10.00 uur 

Schilderen/tekenen in het tuinpaviljoen 
van Huize St. Petrus 

Woensdag 18 januari 
10.00 – 11.30 uur 

Workshop fotografie in de crea-ruimte 
van de Naeldhorst 

Vrijdag 20 januari 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Vrijdag 27 januari 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Dinsdag 31 januari 
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 
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Op de grens van oud en nieuw 
 

Het kaarslicht danst 
in ons glas rode wijn 

nu wij staan op de grens 
van oud en nieuw 
even terugblikken 

wat het heeft gebracht. 
  

Verdriet om hen 
van wie we afscheid 

moesten nemen 
die we missen maar 

in ons hart verder leven. 
 

Het gaf ook zoveel goeds 
liefde van kinderen 

en kleinkinderen 
die je hart verwarmden 

vrienden die vriendschap 
met je deelden 

ook in moeilijke tijden. 
 

Laat nu de glazen klinken 
op het nieuwe jaar 

waarin we iedereen 
heel veel liefde wensen 

warmte en vriendschap 
en een gezond  

 
 
 

 

 
Bestuur KBO Berkel en Rodenrijs 

 


