
     

      

KBO Berkel en Rodenrijs      

 

 

Nieuwsbrief 
                       
                      Website:  www.kboberkelenrodenrijs.nl  

            E-mail :     kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com 
               
 

 

 
 
 

  
  

 
 
 
 

 
 

Februari 2023 
 
 



2 
 

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 maart 2023 
inleveren vóór 10 februari 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 
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Goede voornemens of keuzes 

 
Het nieuwe jaar is begonnen en we hebben elkaar allemaal het beste 
gewenst. Dan krijg je na de wens vaak de vraag: en nog goede 
voornemens? Eerlijk gezegd ben ik niet zo van goede voornemens. 
Waarom zult u zich misschien afvragen.  
Het woord voornemen zegt het eigenlijk al;  
je neemt je iets voor maar of je het ook 
daadwerkelijk uitvoert, dat is nog maar de vraag. 
Al die zogenaamde goede voornemens. Laat ik er 
eens een paar stereotypen noemen: ik ga afvallen, ik ga stoppen of 
minder drinken, ik stop met roken, het zijn maar een paar voorbeelden. 
En hoeveel van deze voornemens worden echt gehaald?  
Nee, ik ben meer van de keuzes. Keuzes maken we ons hele leven lang, 
iedere dag weer en een keuze is vaak definitief.  
Ook hier heb je eenvoudige zoals, wat trek ik vandaag aan, wat eten we 

vandaag, zal ik wel of niet naar dat feestje gaan? 
Maar er zijn er ook van groter belang. Zeker als het 
niet zo lekker gaat. Blijf ik dit werk doen of ga ik op 
zoek naar iets anders? Kunnen we in dit huis blijven 
wonen of is het verstandiger om te verhuizen?  
Vaak zijn dit zeer moeilijke keuzes zeker als het 
alternatief niet direct voorhanden is. Er zijn ook die 

geheel aan jezelf liggen. Wil ik doorgaan met deze hobby, dit 
vrijwilligerswerk? Wil ik nog met deze persoon of personen contact 
houden? Het zijn allemaal keuzes die jezelf maakt en waarvan je het 
resultaat en de consequenties kan overzien. En waar je vaak een blijer 
mens van wordt. 
Dus mijn nieuwjaarswens voor u allen is: dat u in staat bent om die 
keuzes te maken die voor u goed zijn en hopelijk het leven vrolijker en 
lichter maken. 
 
Georgine Zwinkels 
voorzitter 
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Nog maar kort ben ik uw nieuwbakken secretaris en mag ik u 
informeren over de afgelopen 2 bestuursvergaderingen. 
Met tevredenheid en dankbaarheid blikt het bestuur terug op het 
verenigingsjaar 2022 dat wij mochten afsluiten met een gezellige 
kerstviering. Wat fijn dat we met zoveel leden bijeen waren om het 
KBO-kerstgevoel met elkaar te delen.  
Overigens kunnen we zeggen dat geheel 2022 met zijn vele activiteiten 
succesvol was en dat we de corona-narigheid (hopelijk voor lang) achter 
ons kunnen laten.  
Ook noem ik de tientallen kerstgeschenken die in december j.l. naar 
onze vrijwilligers zijn gegaan. Zij zijn zeer belangrijk voor onze KBO en 
wij wilden ze hiermee in het zonnetje zetten. 
 
Zoals u weet is er organisatorisch veel in beweging binnen de Unie KBO 
en we zijn er als afdeling alert op dat onze doelstellingen overeind 
blijven in welzijn en dienstbaarheid.  
Blijf de landelijke ontwikkelingen volgen op www.kbo-pcob.nl 
 
Voor 2023 zijn we als bestuur al weer bezig met nieuwe activiteiten 
zoals een toneelvoorstelling in zaal Huygensz op 16 april en een 
themamiddag op 29 april a.s. Dit laatste in samenwerking met de 
Berkelse Historische Vereniging.   
Ook werken we samen met de gemeente wat betreft internetfraude en 
het daarbij vertonen van de film ‘Echt of nep’ op het gemeentehuis.  
We gaan verder met het hulp bieden aan leden bij het invullen van hun 
jaarlijkse belastingaangifte maar ook wordt gedacht aan uitbreiding van 
onze activiteiten met bijvoorbeeld een fietsclub of een boekenclub.  
Ook in de externe samenwerking stoppen we veel tijd. 
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Dit was een kleine greep uit onderwerpen waar het bestuur zich mee 
bezig houdt. Voor mij zelf duizelt het soms van al die informatie en 
afkortingen die op mij afkomen, maar dat zal van tijdelijke aard zijn. 
Gelukkig kan ik voor hulp terugvallen op mijn collega-bestuursleden en 
bestuursassistenten. 
 
Lia van Halderen 
secretaris                                                                                                                                               
 

Na 2 jaren weer een echte KBO Kerstviering 
Op zaterdagmiddag 17 december organiseerde de KBO Berkel en 
Rodenrijs samen met de PCI de jaarlijkse kerstviering in parochiezaal  
W.Huygenz. Het was wel even spannend of er weer vele KBO’ers 
zouden aanschuiven. Want tegelijkertijd trad het Hollands Christelijk 
Mannenkoor op in de ernaast gelegen O.L. Vrouw Geboortekerk. 
  
  

 

 

 

 

 

 

Toch konden we circa 80 aanwezigen tellen op deze gezellige middag. 
We genoten van het gezellige samenzijn maar ook van de kerst-
samenzang, een kerstverhaal voorgedragen door pastor Halin, glühwein 
en livemuziek.  
 
Door cateraar Degenkamp, waarmee we al vele jaren goede ervaring 
hebben, werd ons een heerlijk koud- en warmbuffet en dessert 
gepresenteerd. 
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We danken met name Jeanne Bloom en Arnold van Steenderen die met 
de organisatie van deze middag belast waren.  
Het was een geweldige ontmoeting waarmee we verenigingsjaar 2022 
succesvol konden afsluiten.   

Het Bestuur 

 
KBO huldigt vrijwilligers Bingo 
Op vrijdag 16 december j.l. wilde het bestuur enkele vrijwilligers die 
betrokken zijn bij de maandelijkse bingo in zaal Huygensz huldigen. 
Zo had Leo de Veld aangegeven na vele jaren actief te zijn geweest als 
vrijwilliger met zijn activiteiten te stoppen. Dit gold ook voor Joop van 
Zeele, die lange tijd verantwoordelijk is geweest voor de verkoop van de 
bingokaarten. Tot slot heeft ook Nel de Veld aangegeven een stapje 
terug te willen doen. Nel vormt in feite de spil en bij haar berust de 
algehele leiding. Dit zal voorlopig zo doorgaan maar zij krijgt assistentie. 
 
Door onze voorzitter Georgine Zwinkels werden lovende woorden 
gesproken. In haar dankwoord betrok zij ook de aanwezige 
cateringmedewerkers Elly van Tol en Janneke van Balkom, waarop altijd 
een beroep kan worden gedaan.  
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder luid applaus ontvingen de gehuldigden een drankenpakket en 
waardebonnen als blijk van onze waardering.  
Nieuwe vrijwilligers zijn aangezocht om ondersteuning te bieden zodat 
onze succesvolle bingo ook in 2023 kan doorgaan. 
Het Bestuur 
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BELASTING SERVICE 2023 
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte inkomstenbelasting 
2022 en het aanvragen van huur- en/of zorgtoeslagen. 
Net zoals in voorgaande jaren zet de KBO Berkel en Rodenrijs zich ook 
dit jaar weer in bij het verlenen van hulp voor het invullen van aangifte 
inkomstenbelasting 2022 en het doen van aanvragen voor zorg- en/of 
huurtoeslagen. 
Wenst u hulp bij het invullen van uw aangifte  2022 dan zijn hiervoor 
richtlijnen:  
Het moeten eenvoudige aangiften betreffen. 
Het inkomen voor box 1 mag niet hoger zijn dan € 35.000,- voor 
alleenstaanden en € 50.000,- voor gehuwden/samenwonenden. 
De onkostenvergoeding voor de belastingservice voor leden bedraagt  
€ 15,00 per aangifte. Deze vergoeding dient u rechtstreeks te voldoen 
aan de HUBA (hulp bij belastingaangifte). 
 
Vraagt u voor de eerste keer hulp aan, neem dan contact op met Paula 
Hijdra, tel. 010-5115596. Zij heeft de coördinatie en verdeelt de 
aanvragen over de HUBA’s.  
De HUBA neemt contact op met de aanvrager waarbij hij/zij vraagt naar 
de geboortedatum en het Burgerservicenummer(BSN). 
 
Heeft u voorgaande jaren al hulp gehad, dan kunt contact op nemen 
met de HUBA (vrijwilliger) die de aangifte het vorig jaar voor u heeft 
verzorgd. 
De hulpverleners voor de KBO Berkel en Rodenrijs zijn: 
Paula Hijdra – Cees Emons – Harry Koot – Ton van der Burg. 
 

Tip: Wanneer u in januari/ februari de jaaropgaven inkomen/ pensioen 
en bankgegevens enz. binnen krijgt verzamel deze dan in een grote 
enveloppe/hoes. Dat scheelt veel zoeken, als de HUBA bij u langs komt. 
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Vakantieweek KBO Berkel en Rodenrijs 2023 
De vakantieweek 2023 is geboekt en zal plaatsvinden van  
zaterdag 12 t/m 19 augustus 2023. 
De keuze is gevallen op Hotel Het 
Landhuis in Oldenzaal in de provincie 
Overijssel. Hier zijn we al eens eerder 
geweest en we hadden daar toen een 
geweldige vakantieweek. 
Het hotel ligt aan de rand van 
Oldenzaal en op loopafstand van het stadscentrum en het Twentse 
natuurschoon. 
Alle kamers zijn voorzien van douche, toilet, televisie en telefoon.  
Ook heeft het een sauna, jacuzzi en whirlpool. 
 
U kunt zich voor de vakantieweek opgeven middels bijgaand 
inschrijfformulier.  
De prijzen zijn flink omhoog gegaan maar door stevig te onderhandelen 
hebben wij toch korting kunnen krijgen. 
U betaalt voor een 2-persoonskamer € 610,-- p.p. en voor een  
1-persoonskamer € 660,-- p.p. 
 
We hebben weer een leuk programma samengesteld met leuke tochtjes 
en daarbij hebben wij natuurlijk ook aan de avonden gedacht. Er blijft 
genoeg vrije tijd voor uzelf over om leuke dingen te doen. 
Wel vragen wij u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.  
Tevens dient u een  medicijnlijst mee te nemen die verkrijgbaar is bij uw 
apotheek. 
Ook willen wij de mensen uit Bleiswijk en Bergschenhoek uitnodigen 
met ons mee te gaan. Want hoe meer zielen hoe meer vreugd. 
Dus schrijf u in middels bijgevoegd formulier.  
 
U kunt zich voor deze week schriftelijk aanmelden bij :  
Piet de Schepper, Rodenrijseweg 517, 2651 AP Berkel en Rodenrijs of  
Jeanne Bloom, Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs. 
Mailen mag ook naar: jbloom.1@kpnmail.nl 
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Mocht u direct willen betalen dan kunt u het verschuldigde bedrag 
overmaken op rekeningnummer: NL62RABO0307401154 van de KBO 
afd. Berkel en Rodenrijs o.v.v. Vakantieweek 2023. 
 
 
KBO toont dankbaarheid naar haar vrijwilligers 
Ook in 2022 wilde het bestuur van de KBO haar tientallen vrijwilligers in 
het zonnetje zetten en danken voor de vaak vele uren die zij 
belangeloos stoppen in vrijwilligerswerk.  
We zijn er trots op om op hen te mogen rekenen. 
In december hebben velen een amandel kerstkrans  
ontvangen dan wel een kerstmand of een verrassingsdoos.  
De kerstpakketten zijn eigenhandig door de bestuursleden 
samengesteld en verspreid.  
Wij hopen in 2023 weer op u te mogen rekenen. 
 
Het Bestuur 
 
 
Klusjes man KBO 
Beste KBO leden, 
wat veel van jullie misschien niet weten is dat we bij de KBO een 
klusjesman hebben. 
Zijn naam is Wil van der Bos en hij doet vrijblijvend 
kleine klusjes. Voor de gemaakte onkosten mag hij 
een kleine bijdrage vragen. 
Onder kleine klusjes valt b.v. een lamp verwisselen, 
een struik snoeien, een nieuw leertje inde kraan 
ect.  
Mocht u gebruik willen maken van zijn diensten 
dan kunt u mij bellen en dan krijgt u van mij zijn 
telefoonnummer. 
 
Jeanne Bloom, tel.nr. 010-5115553 
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Energietoeslag 2022 
De energietoeslag is in de loop van 2022 in het leven geroepen, als 
reactie op de fors gestegen energieprijzen.  
Deze regeling zal ook in 2023 van kracht zijn, bevestigt Rijksoverheid. 
De energietoeslag is in 2022 stapsgewijs gestegen naar 
ongeveer 1.300 euro en in 2023 geldt datzelfde bedrag. 
Het is één van de kabinetsmaatregelen om de koopkracht 
toch op peil te houden, ondanks de hoge energieprijzen. 
Daarnaast is er een prijsplafond voor energieprijzen en 
gaat de zorgtoeslag omhoog. 
 
Een grote groep Nederlanders komt in aanmerking voor de 
energietoeslag. Maar lang niet iedereen uit deze groep heeft 
daadwerkelijk een aanvraag gedaan. 
Daarom brengen we dit onderwerp nogmaals onder uw aandacht. 
 
De energietoeslag 2022 varieert van 800 euro (voor huishoudens tussen 
120% en 140% van de geldende bijstandsnorm) tot 1.300 euro (voor 
huishoudens tot 120% van de geldende bijstandsnorm). Met dit extra 
geld wordt een deel van de stijgende energiekosten gecompenseerd. U 
kunt de energietoeslag altijd aanvragen.  
U komt echter alleen in aanmerking als u drie maanden voor uw 
aanvraag een inkomen tot 140% van de bijstandsnorm ontving.  
 
De normen voor pensioengerechtigden zijn als volgt: 
Alleenstaande of alleenstaande ouder, die niet samenwonend is met 1 
of meer volwassenen: 
120% - netto € 1.397,26 per maand 
140% - netto € 1.630,15 per maand 
Gehuwden: 
120%  - netto € 1.892,81 per maand 
140% -  netto € 2.208,25 per maand 
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De energietoeslag over het jaar 2022 kan nog worden aangevraagd 
t/m 30 april 2023. 
Denkt u recht te hebben op de 
energietoeslag of twijfelt u? 
Heeft u hulp nodig bij het invullen van 
het formulier voor de energietoeslag? 
U kunt gratis hulp krijgen bij het 
invullen door vrijwilligers van SamenDoen.  
Dit kan op: 
dinsdagochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in de Bibliotheek Oostland 
in  Berkel en Rodenrijs. Voor een afspraak op deze locatie kunt u bellen 
naar 010-3101012 of een mail sturen naar: 
inloop@spreekuursamendoen.nl 
of: 
donderdagochtend van 09.00 uur tot 10.30 uur in de Stander, 
Wilhelminastraat 1 in Bergschenhoek. Voor een afspraak op deze 
locatie kunt u bellen naar 010-5225545 of een mail sturen naar: 
inloop@spreekuursamendoen.nl 
 
Wat neemt u mee: 
- uw netto-inkomen van de laatste 3 maanden (afschriften van de bank) 
- Uw BSN-nummer en DigiD inlogcode 
- Identiteitsbewijs  
- Betaalpas 
- Een A4-enveloppe 
 
Van de documenten hebben de vrijwilligers kopieën nodig.  
Zij helpen u daarmee. 
 
Heeft u nog vragen over de energietoeslag dan kunt u altijd even bellen 
met ons bestuurslid Paula Hijdra.  
Zij is bereikbaar op tel.nr. 010-5115596. Graag bellen na 18.00 uur. 
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Organisatorische veranderingen bij KBO-PCOB 
In de vorige nieuwsbrief meldden we dat Ingrid  
Rep (onze nieuwe Unie KBO/PCOB voorzitter)  
tijdens de Algemene Vergadering van de KBO  
Zuid-Holland op 22 november j.l. een presentatie gaf over  
de recente en toekomstige ontwikkelingen binnen de KBO-PCOB.  
Als u hierin inhoudelijk geïnteresseerd bent kunnen we u het beste 
verwijzen naar de artikelen in het KBO-PCOB Magazine en de landelijke 
website www.kbo-pcob.nl 
 
Maar hoe kijkt uw eigen afdelingsbestuur aan tegen de veranderingen? 
Naar ons idee ligt de landelijke veranderingsdrang bij 3 aanleidingen:  
a) uittreding van provincies,  
b) terugloop van ledenaantal  
c) terugloop beïnvloeding van beleid door de onderdelen.  
Dit alles leidt dan tot terugloop in inkomsten waardoor minder leden 
moeten opdraaien voor hoge kosten, tenminste als er niets verandert! 
 
Wij als afdelingsbestuur willen ons primair richten op de lokale 
belangenbehartiging van onze leden. Wij staan voor samenzijn, 
ontmoeting en dienstbaarheid. Daarnaast houden wij de 
ontwikkelingen binnen onze grote KBO-familie nauwlettend in de gaten 
en doen dit vanuit een positief kritische houding. We willen met name 
de rust bewaren en met andere organisaties binnen Berkel en Rodenrijs 
blijven opkomen voor de belangenbehartiging van onze leden. 
 
Het Bestuur 
 
Vooraankondiging toneelvoorstelling voor de KBO leden 
Op zondag 16 april zal in het parochiehuis Willem 
Huygens  een toneelstuk worden uitgevoerd door 
de ‘Berkelse Toneel Groep’. 
Deze voorstelling begint om 14.00 uur. Voor de 
leden van de KBO is er een speciaal tarief voor de 
toegangskaarten: niet € 10,-- maar slechts € 7,50. 
Zet deze datum vast in uw agenda. In de volgende 
nieuwsbrief laten we u weten hoe  en waar u de kaarten kunt bestellen. 
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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 hart luchten met andere mantelzorgers kan ervoor 
zorgen om de batterij weer op te laden. 
Dit onder het genot van een kop koffie of thee. 
Vanuit Steunpunt Mantelzorg sluit er altijd iemand aan. 
 
De bijeenkomsten vinden iedere 3e maandag plaats van 10.30 uur tot 
12.00 uur in het Bed & Breakfast, Polderhuis aan de Bergweg Noord 1  
in Bergschenhoek. 
Data:  
20 februari, 20 maart, 17 april, 15 mei, 19 juni, 17 juli, 21 augustus, 18 
september, 16 oktober, 20 november en 18 december 2023.  
Consumpties zijn voor eigen rekening, maar het tweede kopje koffie of 
thee wordt u gratis aangeboden door B&B Polderhuis en Lingsveld 
Quality Coffee. 
Wees van harte welkom! Aanmelden is niet nodig. 
Heeft u vragen neem dan contact op met het Steunpunt Mantelzorg van 
Welzijn Lansingerland, tel. 010-5225545 of stuur een mail naar: 
mantelzorg@welzijnlansingerland.nl 
 
Informatiebijeenkomst Welzijn Lansingerland 
Welzijn Lansingerland organiseert op 21 februari 2023 een 
informatiebijeenkomst met als thema: ‘Hoe kom ik de winter door?’ 
Plaats: Ontmoet (Wilhelminastraat 1a te Bergschenhoek) 
Tijd: 14:30 tot 16:30 uur (zaal open om 14:15 uur) 
Zij vertellen u over activiteiten : wat kunt u doen deze winter. U kunt 
een proefles meedoen met Vitaal bewegen. Dit is bewegen voor 
ouderen door Suzan Veltman. Verder is de ouderenadviseur aanwezig 
voor vragen en uitleg over de huiskamer in Ontmoet en maatjes die aan 
huis kunnen komen.  
Voor deze bijeenkomst dient u zich vooraf aan te melden. 
Het telefoonnummer is 010-5225545. 
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Cultuur aan het Lint heeft ook voor het komend halfjaar weer mooie 
evenementen gepland. U bent natuurlijk van harte welkom!  
In december hebben velen genoten van de Winterfair en de Kerst In 
concerten. Met het gezellige Shantykoor IJgenweiss hebben we op  
13 januari ook het nieuwe jaar alweer goed ingezet.  
 
Bijzonder wordt ook het lunchconcert op zondag 29 januari in Willem 
Huygensz. U kunt dan genieten van zangeres Sonja Huizinga uit Bleiswijk 
met prachtige Nederlandse liedjes. Levensliedjes die zij zelf heeft 
geschreven. Ze begeleidt zichzelf op gitaar. Haar zus Miriam draagt 
tussendoor mooie gedichten voor.  
De kaarten voor de lunchconcerten zijn dit jaar helaas iets duurder, 
omdat ook wij worden geconfronteerd met prijsstijgingen en hogere 
energiekosten. Kaarten à € 12,00 incl. koffie, soep, broodjes en muziek 
zijn verkrijgbaar in Berkel bij Van Atten en Van den IJssel.  
Dit sfeervolle lunchconcert mag u echt niet missen! 
 
Februari 
Op zaterdag 11 februari kunt u voor de eerste keer 
genieten van het VriendenDiner van de Stichting 
Vrienden van het kerkgebouw O.L. Vrouw Geboorte.  
Dit bijzondere diner vindt plaats in Willem Huygensz en 
wordt o.a. georganiseerd door Trees Borkus en Peter 
Veldkamp, twee nieuwe bestuursleden van de Stichting. 
Tijdens de avond wordt ook de unieke film ‘Het Ontstaan 
van Lansingerland’ vertoond. Let voor meer info de 
komende tijd op de aankondigingen in de media.  
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Op zondag 26 februari luistert Leanne Serena (Leanne de Roo) het 
lunchconcert in Willem Huygensz op. Met haar prachtige 
songs op gitaar en piano heeft zij al eerder voor veel 
enthousiasme gezorgd. Voor dit concert zijn de kaarten 
vanaf 10 februari weer verkrijgbaar bij de bekende 
adressen.  
 

Houd u ook alvast zaterdag 11 maart vrij. Dan treedt in de kerk het 
vermaarde YMCA Gospelkoor uit Scheveningen op. In de volgende 
Nieuwsbrief meer hierover. 
 

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

 
 

Geluk is  
een vriendelijk woord 

zo maar een kaartje 
of een mailtje 

het brengt  
een lach op je gelaat 

 
het zijn kleine gebaren 

maar van 
heel veel waarde 

geluk is niet  
altijd tastbaar 

maar wel voelbaar 
 

Paula Hagenaars 
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De agenda voor de maand februari 2023 

 

 
 

Donderdag 2 februari 
14.00 uur 

Schilderen/tekenen de recreatieruimte 
van de Naeldhorst 

Vrijdag 10 februari 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Donderdag 16 februari 
14.00 uur 

Schilderen/tekenen de recreatieruimte 
van de Naeldhorst 

Vrijdag 17 februari 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Zondag 19 februari 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz 

Vrijdag 24 februari 
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 


