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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, tel. 010-5115224 of 06-15518056  
E-mail: leden.kbobr@gmail.com 
 
Lay-out nieuwsbrief:  Marianne Welles 
 
Copy voor de Nieuwsbrief van april 2023 
inleveren vóór 10 maart 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 
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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KEUZES 
 

In het verlengde van het voorwoord in de vorige uitgave nog wat meer 
over het maken van keuzes.  
In dit nummer kunt u lezen dat Lia van Halderen is gestopt als 
secretaris. Dit is haar eigen keuze. We willen haar graag nog bedanken 
voor de tijd die zij in haar, weliswaar korte, functie als secretaris heeft 
gestopt. Gelukkig gaat zij wel door met de schilderclub op 
donderdagmiddag. Jeanne Bloom heeft toegezegd voorlopig  
het secretariaat weer op zich te nemen. 
Uw bestuur maakt ook keuzes. 
Een goede keuze is weer de vakantieweek.  
Die is nu al volgeboekt.  
 
Ook een goede keuze  is de toneelvoorstelling. 
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. Deze kosten slechts € 7,50 (in plaats van € 10,00). 
Zet deze datum alvast in uw agenda. In de volgende nieuwsbrief laten 
we u weten hoe en waar u de kaarten kunt bestellen.  
 
Verder in deze nieuwsbrief kunt u ook lezen over de COL middag op  
29 april. Dit beloofd een hele mooie en interessante middag te worden.  
 
Tijdens de ALV hebben we een kleine enquête gehouden  
over activiteiten. Hieruit kwamen een viertal activiteiten  
naar voren, die we wel willen organiseren.  
Dat zijn fietsen, een boekenclub, een filmclub en handwerken. 
De vraag aan u, de leden, is: zijn er onder u mensen die zich wel met 
organiseren van één van deze activiteiten wil bezig houden? 
Heeft u hier zin in dan kunt u zich bij mij aanmelden via het e-mailadres 
kbo.berkelenrodenrijs@gmail.com of via Jeanne Bloom. 
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Voor iedereen komen er weer keuzes aan. Kan ik het me permitteren op 
vakantie te gaan dit jaar en zo ja waar naar toe? En als het niet kan door 
de gestegen kosten of een fysieke situatie zijn er dan alternatieven? 
Maar de beste keuze voor ons allemaal is straks te gaan genieten van de 
eerst voorjaarsboden; de zon die langzamerhand 
warmer wordt en de bloembollen die hun kopjes 
weer uit de grond steken. 
Georgine Zwinkels, voorzitter 
 
Van de bestuurstafel….. 
Op 2 februari j.l. kwam het bestuur weer bijeen 
voor haar bestuursvergadering. We doen dit om de beurt bij een van de 
bestuursleden thuis, deze keer bij Jan Geert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Op de eerste plaats stonden we stil bij het besluit van Lia van Halderen 
om haar bestuurslidmaatschap te beëindigen. Wij begrijpen haar besluit 
en respecteren dit. Met de eventuele vervulling van de ontstane 
vacature  moeten we wijs omgaan, temeer wij met de inschakeling van 
‘bestuursassistenten’ goede ervaringen opdoen.  
Dan baart het ons zorgen dat ook voor onze deelnemers aan de 
activiteiten de kosten stijgen. Uw bestuur onderzoekt hoe we voor de 
KBO nieuwe inkomstenbronnen kunnen aanboren om deze druk 
acceptabel te houden. 
 
De penningmeester meldt dat hij de financiële 
administratie 2022 heeft afgesloten en dat de 
Kascontrolecommissie de stukken in april 2023 
zal controleren. Ook zal in de maand februari de 
contributie-inning plaats vinden.  
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Verder gaan we in samenwerking met de andere seniorenbonden in 
Lansingerland een wervingscampagne starten om nieuwe leden aan te 
trekken. Kijkt u ook eens om u heen of er belangstelling bestaat voor 
ons KBO- lidmaatschap? 
 
Dan melden wij dat onze KBO themamiddag op zaterdag 29 april 2023 
in zaal Willem Huygensz flink in voorbereiding is.  
Het thema is ‘Tussen Rotte en Schie’ en deze middag wordt een echte 
gezellige KBO cultuurmiddag. We rekenen op uw aanwezigheid.  
 
Vervolgens wijzen wij op de fraude-voorlichting in de raadzaal van ons 
gemeentehuis op 12 mei a.s. met het vertonen van de film ‘Echt of 
nep!’. 
 
Nog veel meer onderwerpen kwamen aan bod maar er is er een die we 
eruit willen pikken. En dat is de mededeling van Jeanne Bloom dat onze 
KBO weekreis naar Oldenzaal van 12 t/m 19 augustus 2023 al binnen 
korte tijd was volgeboekt. 
Nieuwe aanmeldingen komen op een reservelijst. 
 
Het Bestuur 
 
 
 
Helaas, het ontbreken van een click……! 
Na enthousiast in oktober j.l. te zijn begonnen aan mijn bestuursfunctie 
als secretaris bij de KBO Berkel en Rodenrijs werd mij al snel duidelijk 
dat er zich grote verschillen van inzicht aftekenden met enkele van mijn 
medebestuursleden. Ik heb helaas moeten constateren dat deze 
verschillen niet te overbruggen waren.  
Ik heb dan ook besloten om per direct mijn bestuursfunctie als 
secretaris ter beschikking te stellen. 
Ik dank  u voor het in mij gestelde vertrouwen maar helaas meen ik  dat 
mijn beslissing, gelet op ontstane situatie, het meest verstandige is.   
Het gaat u allen goed. 
 
Lia van Halderen 
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Andere lokatie voor onze teken- en schilderclub 
Door het vertrek van onze tekendocent Cathy de Wit is voor de twee 
wekelijkse bijeenkomsten een andere lokatie in beeld gekomen. Het 
tekenen en schilderen van onze KBO’ers wordt voortgezet in de 
recreatieruimte van ‘De Naeldhorst’.  
Aansluiting werd gevonden bij 
de reeds bestaande 
Naeldhorstclub onder leiding 
van Lia van Halderen en wel 
op de donderdagmiddag.  
Er bestaat nu zelfs de 
mogelijkheid om wekelijks  
te  komen schilderen.  
Met dank aan Lia en het team 
van de Naeldhorst voor deze geboden gastvrijheid. 
 
Het bestuur 
 
EXTRA DOORGANG NAAR WILLEM HUYGENS 
Het was altijd een probleem voor veel ouderen om lopend de Willem 
Huygenszaal of 't Koetshuys te bereiken vanwege de steile helling.  
Daar is nu gelukkig een oplossing voor gevonden: een extra doorgang 
ACHTER het parochiehuis! Er is een poortje gerealiseerd aan het 
Velthuysepad, naast Sint Petrus. Van hieruit kan men achter het 
parochiehuis en achter de kerk langs de 2 gebouwen bereiken.  
Het poortje is normalerwijze altijd afgesloten, maar deze doorgang 
wordt nu bij activiteiten geopend en zo ook het groene hek naast 
Willem Huygensz. Na de activiteiten wordt het weer gesloten. 
 
 

                         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 
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Uitnodiging gezamenlijk 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 
 
BIJEENKOMSTEN WELZIJN LANSINGERLAND 
Onderstaande bijeenkomsten van Welzijn Lansingerland  
kunt u alvast in uw agenda noteren: 
22 maart 2023 – onderwerp ‘Thuiszorgmiddelen’ 
Tijdstip: 14.30 – 16.30 uur 
20 april 2023 – onderwerp ‘Prettig verhuizen’ 
Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur 
25 mei 2023 – onderwerp ‘Fraude/veilig financieel ouder worden’ 
Tijdstip: 10.00 – 12.00 uur 
13 juni 2023 – onderwerp ‘Hoe kom ik de zomer door?’ 
Tijdstip: 14.30 – 16.30 uur 
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Bovengenoemde bijeenkomsten vinden allemaal plaats op de locatie 
Ontmoet!, Wilhelminastraat 1a, 2661 ET Bergschenhoek 
Voor deze bijeenkomsten dient u zich vooraf aan te melden via het 
tel.nr. 010-5225545. 
 

 
Uitbreiding lief- en leed 

 
Vanaf heden zal de KBO ook een felicitatie en 
presentje sturen bij een 50-jarig of 60-jarig 
huwelijksjubileum van onze leden. 
Dit moet dan uiteraard wel bij ons bekend zijn. 
Geef dit even door aan ons secretariaat. 
 

 
De agenda voor de maand maart 2023  

 

Iedere donderdagmiddag 
14.00 uur 

Schilderen/tekenen in de 
recreatieruimte van de Naeldhorst  

Vrijdag 10 maart 
 

Géén klaverjassen wegens 
afwezigheid organisatie 

Vrijdag 17 maart 
14.00 uur 

Bingo in Parochiehuis Willem Huygensz 
Zaal open om 13.30 uur 

Zondag 19 maart 
14.00 uur 

Spelletjes/ontmoetingsmiddag 
Parochiehuis Willem Huygensz  

Vrijdag 24 maart 
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 


