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Samenstelling bestuur KBO afdeling Berkel en Rodenrijs 
Voorzitter:          Georgine Zwinkels   tel.06-41453835 
Waarnemend secretaris:        Jeanne Bloom tel.010-5115553                         
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 :    Gerberasingel 26, 2651 XW Berkel en Rodenrijs  

E-mail : secretaris.kbobr@gmail.com 
                  Bankrekening: NL62 RABO 0307 4011 54 
 
Ledenadministratie: Ria van Niekerk  
E-mail: leden.kbobr@gmail.com / tel. 010-5115224 of 06-15518056  
 
Coördinatie KBO nieuwsbrief/magazine: Ria van Niekerk 
E-mail: Ria.v.Niekerk@hotmail.com 
 
Lay-out nieuwsbrief:  Marianne Welles 
Copy voor de Nieuwsbrief van mei 2023 
inleveren vóór 14 april 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 
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 
Belastingservice KBO Berkel en Rodenrijs  010-5115596 
KBO Ouderenadviseur (VOA)    010-5113830 
KBO Servicetelefoon- en Juristenservice  030-3400655 
Lief en Leed KBO Berkel en Rodenrijs   010-5226210 
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HET KOFFIEZETAPPARAAT 

 
Er wordt in ons land regelmatig koffie gedronken.  
En iedereen heeft een andere manier van koffiezetten.  
Ik ben de gelukkige bezitter van apparaat dat de bonen maalt en met een 
druk op de knop heb je dan verse koffie.   
Maar er zijn zoveel manieren. Allerlei min of meer 
vernuftige apparaten, met bonen, met cupjes of zet u 
nog koffie met een filter; elektrisch of met warm water 
uit de fluitketel? 
Zouden er nog mensen zijn die dat met een schepje 
Buisman doen? Eerlijk gezegd weet ik niet eens of dat 
nog bestaat.  
Er zijn ook mensen die geen koffie drinken. Vaak zijn dat theedrinkers, 
maar ik kom ook mensen tegen die cola drinken. 
 
Koffie is er in vele soorten en in ons land heb je tegenwoordig speciale 
koffie- en theebars, waar je koffie en thee kan drinken en kopen in allerlei 
verschillende soorten en bewerkingen.  
In Engeland neemt men vaak op moeilijke momenten ‘a cup of tea’ en wij 
hebben daarvoor ons bakje troost.  
De manier waarop we koffie zetten en koffiedrinken is verschillend. Dit 
haakt een beetje aan bij mijn voorwoord van de vorige nieuwsbrief. Ook 
dit zijn keuzes. 
 

Maar terugkomend op mijn zo geliefde 
koffieapparaat; die deed het ineens niet meer.  
En daar was ik natuurlijk niet zo blij mee.  
Je wilt toch koffie. Is het misschien een lichte 
verslaving? Ik denk het wel.   
Maar er is altijd een oplossing. Ik heb een 
filterapparaat dat gebruikt wordt als er veel mensen 
op bezoek komen. Dus dat heb ik maar weer 
tevoorschijn gehaald. En mijn andere apparaat naar 

de winkel gebracht om te kijken wat er mee aan de hand was. 
En gelukkig is dat apparaat weer terug en het werkt wederom fantastisch.  
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Maar laten we nu eens eerlijk zijn. We zijn over het algemeen enigszins 
verwend met al onze moderne apparatuur. Als dan ineens iets niet werkt 
dan vinden we dat op zijn zachts gezegd ongemakkelijk. En daar maken 
we ons dan druk om.  
 
Als we om ons heen kijken in de wereld zijn er zoveel belangrijke dingen 
om ons druk over te maken. 
De oorlog in Oekraïne, de aardbevingen in Turkije en Syrië, 
overstromingen, kinderen in vluchtelingenkampen.  
Als het als nieuws onze kamers binnenkomt schrikken we daarvan en 
wordt er ontzettend veel geld voor de slachtsoffers opgehaald.  
Maar na een paar dagen gaan we weer verder 
met ons leven.  
Geen idee hoe het bij u was maar toen de oorlog 
begon was het eerste wat we ’s morgens deden 
naar de TV kijken.  
Nu zien we het laatste nieuws op het journaal.  
Natuurlijk ons leven gaat door en we moeten van iedere dag proberen 
iets moois te maken, maar even reflecteren op alles is goed en dan 
waardeer des te meer dat je koffiemachine gemaakt is.  
Ik schrijf dit onder het genot van een heerlijk bakje troost. 
 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
 
Van de bestuurstafel….. 
Tijdens de bestuursvergadering van 2 maart hebben we onder meer 
gesproken over de laatste puntjes voor de gezamenlijke KBO-PCOB 
ontmoetingsmiddag op zaterdag 29 april 2023. 
Ook hebben we het gehad over de vacature voor secretaris. 
Deze staat nog steeds open, alhoewel we nu wel een kandidaat hebben, 
die een aantal malen onze vergaderingen bijwoont en na wederzijds 
welbevinden eventueel als secretaris benoemd gaat worden. 

Zoals altijd was het een vergadering die in goede harmonie verliep en ons 
ideeën en acties gaf waar we iets mee kunnen. 
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Per e-mail is al doorgegeven dat kaarten voor de toneelvoorstelling op  
16 april a.s. kunnen worden besteld bij Jeanne Bloom. 
In deze nieuwsbrief hebben we hierover nog een stukje geplaatst. 
Ook willen we nog graag uw aandacht vestigen op de film ‘Echt of Nep’ op 
12 mei 2023. Deze film zal worden vertoond in de raadszaal van het 
gemeentehuis en begint om 15.00 uur. De toegang is gratis. 
Deze middag wordt georganiseerd in samenwerking met Welzijn 
Lansingerland. Zie ook het artikel over deze film in deze nieuwsbrief. 

Omdat ook wij als KBO Berkel en Rodenrijs last hebben van onder meer 
de energiekosten en de steeds duurder wordende onkosten is het 
bestuur op zoek gegaan naar nieuwe bronnen van inkomsten.  
We hoeven ons nog geen ernstige zorgen te maken maar elk extraatje is 
welkom. We willen namelijk graag leuke dingen voor onze leden blijven 
organiseren. 
Daarom hebben we besloten advertenties in onze nieuwsbrief te gaan 
plaatsen en te kijken of er ergens nog subsidiepotjes zijn die we  
kunnen benaderen. Mocht u mensen/bedrijven weten die aan  
ons willen doneren of subsidiëren of graag een advertentie  
willen plaatsen in onze nieuwsbrief neem dan even contact  
op met ondergetekende.  

Georgine Zwinkels, voorzitter 

 
 
Nieuwe leden: 
Wij verwelkomen de volgende nieuwe leden 
en wensen hen een fijne tijd bij de KBO:  
 

De heer D.J. van Rutten 
Mevrouw S.E.M. van Dijk 
Mevrouw D.W.M. Verlegh 
De heer A.C.J. Scholte 
Mevrouw C.J.M. Scholte-v.d. Bulk 
De heer L.J. Meuris 
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Dagtocht KBO afd. Berkel en Rodenrijs 2023 naar Antwerpen. 
In overleg met Cor Labots hebben we op dinsdag 18 april 2023 een 
dagtocht naar Antwerpen gepland. 

We vertrekken om 08.45 uur bij Pius X en 
om 09.00 uur bij de OLV Geboortekerk, 
Noordeindseweg. 
Onderweg zullen we rond 10.00 uur 
stoppen voor koffie/thee met iets lekkers. 
Hierna rijden we door richting Antwerpen. 
Rond 12.00 uur zullen we aankomen op de 
kade bij het centrum van Antwerpen. Hier 
krijgt u een lunchpakketje van ons mee en 

kunt u een bezoek brengen aan de stad of een terrasje pikken. 
Om 16.00 uur zullen we weer vanuit Antwerpen vertrekken richting 
Berkel en Rodenrijs.  
Maar natuurlijk niet zonder eerst genoten te hebben 
van een heerlijk diner. 
Dit staat gepland rond de klok van 17.30 uur. 
Omstreeks 19.30 uur gaan we weer huiswaarts. 
  
De kosten voor deze dagtocht zijn € 60,50 p.p.  
Dit bedrag  kunt u overmaken op rekeningnummer: 
NL62 RABO 0307 4011 54 ten name van de KBO afd. Berkel en Rodenrijs 
o.v.v. dagtocht 2023. 
  
Opstapplaatsen en tijden:     

Pius X om 08.45 uur 
OLV Geboorte kerk, Noordeindseweg om 09.00 uur 
Voor deze dag kunt u zich nog opgeven bij Piet de Schepper, tel. 5113570 
of Jeanne Bloom, tel. 5115553.  
Wacht niet te lang met opgeven want VOL is VOL.  
Let op: deze dag gaat alleen door bij voldoende deelname. 
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Inkomensgrenzen opgerekt, veel meer Nederlanders kunnen 
zorgtoeslag krijgen: heeft u er recht op? 
Sinds 1 januari 2023 hebben veel meer Nederlanders recht op zorgtoeslag 
omdat de inkomensgrenzen flink zijn opgerekt. Helaas zijn veel mensen 
hier niet van op de hoogte. 
 
Wat is zorgtoeslag? 
De zorgtoeslag is een maandelijkse bijdrage 
van de overheid, voor het betalen van uw 
zorgverzekering. Hiervoor kunt u een 
aanvraag doen als u binnen een bepaalde 
inkomensgrens valt.  
Per 1 januari 2023 heeft u recht op zorgtoeslag als uw bruto jaarinkomen 
lager is dan 38.520 euro. En als u een toeslagpartner (echtgenoot of 
geregistreerde partner) heeft, dan ligt de grens op een 
gemeenschappelijk jaarinkomen van 48.224 euro.  
Bovendien mag uw vermogen maximaal 127.582 euro (zonder 
toeslagpartner) of 161.329 euro (met toeslagpartner) zijn. 
Ter vergelijking: in 2022 zijn de inkomensgrenzen nog 31.998 euro 
(zonder toeslagpartner) en 40.944 euro (met toeslagpartner).  
Sinds 1 januari 2023 komen dus heel wat meer Nederlanders in 
aanmerking voor zorgtoeslag. Maar lang niet iedereen in deze doelgroep 
is hiervan op de hoogte.  
 
Hoe weet u zeker dat u in aanmerking komt voor zorgtoeslag?  

Dat kunt u controleren via de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl 
Klik dan op het onderwerp ‘Toeslagen’.Daar kunt u een proefberekening 
maken om te kijken of u in aanmerking komt voor zorgtoeslag. 
U kunt nog tot 1 september 2024 uw zorgtoeslag over 2023 aanvragen.  
En heeft u geen zorgtoeslag over 2022 aangevraagd, terwijl u daar 
misschien ook wel recht op heeft? Dan heeft u nog tot 1 september 2023 
de tijd om dit alsnog te doen. 
Heeft u nog vragen over de zorgtoeslag 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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Voorlichtingsfilm ‘Echt of Nep’?  
12 mei 2023 – gemeentehuis Lansingerland 

 
Om ouderen weerbaar te maken tegen online oplichting heeft de 
Veiligheidsalliantie regio Rotterdam (VAR) de film ‘Echt of Nep’? 
gemaakt. Een niet alledaagse film, want de kijkers bepalen zelf de afloop.  
 
De film bestaat uit vijf korte scenes over digitale oplichting: 
WhatsApp fraude , Phishing, Bankhelpdesk fraude, Spoofing en Dating 
fraude. 
Op het moment dat de hoofdpersoon een keuze moet maken, wordt het 
beeld stilgezet. De mensen in de zaal 
kunnen dan met elkaar bepalen wat de 
hoofdpersoon in hun ogen moet doen. 
Daarna gaat de film verder op basis van 
het gekozen scenario. En blijkt of de 
kijkers de juiste keuze hebben gemaakt.  
De voorbeelden die te zien zijn komen 
allemaal uit de dagelijkse praktijk. De 
samenstellers van de film hebben hiervoor geput uit politieaangiftes.  
 
De film ‘Echt of Nep?’ wordt op vrijdag 12 mei 2023 vertoond in de 
raadszaal van het gemeentehuis en begint om 15.00 uur. De toegang is 
gratis. Voor deze middag, die georganiseerd wordt in samenwerking met 
Welzijn Lansingerland, dient u zich wel vooraf aan te melden. 
Dit kan via e-mail: info@welzijnlansingerland.nl of tel.nr. 010-5225545. 
 
 
Toneelvoorstelling voor de KBO leden 
Tijdens de ontmoetingsmiddag op zondag 16 april in het 
parochiehuis Willem Huygens zal een toneelstuk worden 
opgevoerd door de ‘Berkelse Toneel Groep’. 
Deze voorstelling begint om 14.00 uur.  
Om hierbij aanwezig te kunnen zijn dient u vooraf 
kaarten te bestellen bij onze secretaris Jeanne Bloom. 
Leden van de KBO betalen € 7,50. Niet leden betalen € 10,00. 
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Open klaverjastoernooi om het  

seniorenkampioenschap van Lansingerland 
Op woensdagmiddag 12 april a.s. organiseert de KBO Bleiswijk  
weer haar ‘Open Klaverjas’ toernooi voor senioren en  
de winnaar zal als de seniorenkampioen van  
Lansingerland gehuldigd worden.  
Vanaf de leeftijd van 50 jaar kan men zich  
hiervoor laten inschrijven.  
Doordat het een open toernooi is zijn deelnemers  
uit de verre omgeving van harte welkom.  
Deze middag wordt georganiseerd in ontmoetingscentrum de Leeuwerik 
aan de Leeuwerikstraat te Bleiswijk. De aanvang is 13.30 uur. De zaal is 
open vanaf 13.00 uur.  
Er worden 3 rondes gespeeld en diegene met de hoogste score is tevens 
de seniorenkampioen 2023. Een mooie wisselbokaal is de hoofdprijs en is 
tevens de mooie bekroning die past bij een kampioen.  
Vorig jaar werd dhr. J. de Jong uit Bleiswijk de winnaar van deze fraaie 
bokaal en hij zal deze dit jaar met verve verdedigen.  
Naast deze hoofdprijs zijn er meerdere prijzen in de vorm van 
waardebonnen beschikbaar.  
Er wordt individueel gespeeld en elke ronde treft men door loting een 
andere partner. Er wordt volgens het Rotterdamse systeem gekaart.  
 
Deelname aan dit toernooi kost € 6.00 p.p. waarbij is inbegrepen  
2x een kopje koffie of thee, een drankje en een borrelhapje.  
Bij binnenkomst ontvangen alle deelnemers een gratis lotnummer en 
hebben daarmee kans op een mooie prijs!!  
 
Voorinschrijving is vanaf heden mogelijk bij Arnold Oosterlaan via  
telefoonnummer 010-5212469 of door overmaking van € 6,00 op 
bankrekening nummer: NL13 INGB 0000 4584 02 o.v.v. Klaverjastoernooi 
en uw voor- en achternaam.  
Indien er nog plaats is kan men zich ook op die woensdagmiddag 12 april 
nog laten inschrijven.   
Dit open toernooi heeft inmiddels in de loop der jaren een behoorlijke 
naam en faam verkregen dank zij de plezierige en ontspannen manier 
waarop het kaartspel wordt gespeeld. 
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HERINNERING 
Uitnodiging gezamenlijke KBO-PCOB  
ontmoetingsmiddag op zaterdag 29 april 2023 
Jaarlijks is een KBO-PCOB-afdeling binnen Lansingerland  
aan de beurt om een gezamenlijke ontmoetingsbijeenkomst te 
organiseren voor alle leden. Dit doen we om onze lokale samenwerking 
en verbondenheid te onderstrepen. In 2023 is de KBO afdeling Berkel en 
Rodenrijs met de organisatie belast. 
De KBO-afdeling Berkel en Rodenrijs nodigt alle leden van de KBO en van 
de PCOB uit voor een gezellige en leerzame (culturele) bijeenkomst in 
Parochiezaal Willem Huygensz en wel op zaterdag 29 april 2023. Aanvang 
is 14.00uur. De zaal is open vanaf 13.30 uur. 
Het thema is ‘Tussen Rotte en Schie’.  
U kunt genieten van een interessante presentatie en film van de 
Historische Vereniging Berkel & Rodenrijs. Er zullen verder  muzikale 
intermezzo’s  zijn en we sluiten de middag af met een interessante quiz 
over onze woonomgeving van vroeger en nu. Er zijn leuke prijzen te 
winnen. 
De entreekosten bedragen € 4,00 (ter plekke te voldoen), waarbij het 
eerste kopje koffie of thee met iets lekkers is inbegrepen.  
Overige consumpties zijn voor eigen rekening.  
Komt allen en ontmoet uw mede KBO-PCOB-leden uit Lansingerland. 
 
Bestuur KBO Berkel en Rodenrijs 
 

 
 

 

 
 

Op zondag 26 maart verwelkomen we in Willem Huygensz bij het 
maandelijks lunchconcert The Good Old Country Boys. John 
Hofman, bekend verslaggever van de Heraut en zijn muzikale 
vriend Robertjan Nyck zingen vrolijke liedjes met eigen 
gitaarbegeleiding. Dat wordt genieten! Aanvang 12.30 uur, 
zaal open 12.15 uur. Muziek, koffie, soep en broodjes voor 
slechts € 12,00. Kaarten bij Van Atten en Van den IJssel. 
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Vrijdag 14 april: gezellige meezingavond in ’t Koetshuys met Kees Maree 
en enkele van zijn muzikale vrienden. Volop bekende Nederlandse liedjes 
van toen en nu met een vleugje sentiment. Aanvang 20.00 uur, zaal open 
19.30 uur. Kaarten à € 12,00 zijn incl. koffie/thee bij binnenkomst. Van 
Atten en van den IJssel hebben ze alweer klaarliggen. Haal ze snel, want 
op is op! 
 
Op zondag 30 april verwachten wij een bekende Lansingerlandse bij het 
lunchconcert van 12.30 uur! Niemand minder dan de echtgenote van de 
burgemeester, mevr. Lara van de Stadt, verrast ons met muzikale 

klanken op haar viool samen met de bekende 
Thijmen Tempelaars op cello.  
Thijmen kan ook goed zingen en zal ons ook zeker 
verrassen met enkele mooie melodieën. Muziek, 
koffie, soep en broodjes voor € 12,00 en de kaarten zijn  

                         weer verkrijgbaar bij Van Atten en Van den IJssel. 
 

De agenda voor de maand april 2023 

Iedere donderdagmiddag 
14.00 uur 

Schilderen/tekenen in de recreatieruimte van de 
Naeldhorst  

Vrijdag 14 april 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz 

Zondag 16 april 
14.00 uur 

Ontmoetingsmiddag met toneelvoorstelling 
Berkelse Toneel Groep 
Parochiehuis Willem Huygensz  
Entreekaartje verplicht – zie elders in deze 
nieuwsbrief 

Vrijdag 21 april 
14.00 uur  

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Vrijdag 28 april 
13.30 uur 

Klaverjassen in Parochiehuis  
Willem Huygensz  

Zaterdag 29 april 
14.00 uur 
Zaal open om 13.30 uur 

Gezamenlijke KBO-PCOB ontmoetings-middag 
met als thema ‘Tussen Rotte en Schie’.  
Parochiehuis Willem Huygensz 
Zie elders in deze nieuwsbrief. Entree bedraagt  
€ 4,00. Dit kunt u ter plekke voldoen. 
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Het frisse groen op jonge twijgen, 

een tere tak met bloesemknop. 
De natuur spreekt en zal niet zwijgen, 

de lente volgt de winter op. 
 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven, 
het oude is voorbij gegaan. 

Een licht wordt ons gegeven, 
om in het donker op te staan. 

 
Pasen opent dichte deuren, 

een voorportaal is ons bereid. 
Een leven vol lentekleuren, 

een vleugje van de eeuwigheid. 
 
 

 
Het bestuur van de KBO Berkel en Rodenrijs 

wenst alle leden 
 

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 


