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Beste PCOB-ers 

 

Na een mooie zonnige maand maart met 

aangenaam lenteweer kregen we een 

koude douchte te verwerken. Op 1 april 

begon de maand april met een witte 

wereld, geen aprilgrap, het was echt waar! 

Zo geldt nu ook nog het spreekwoord: 

“april doet wat het wil” en “aprilletje zoet 

geeft ook weleens een witte hoed”. Ineens 

zag je weer winterjassen verschijnen en 

de handschoenen aan. Wat is het weer 

toch onvoorspelbaar en grillig. 

Voor de fruittelers was het alle hens aan 

dek. Het waren spannende nachten met 

nachtvorst. De knoppen aan de fruitbomen 

waren al gevormd, dus zoveel mogelijk 

beschermen. De knoppen worden als het 

ware ingekapseld in een “luchtbel” 

waardoor de lage temperatuur niet bij de 

knoppen kan komen. Ik vind het toch 

kunstig om met behulp van de techniek 

(sproeien) de bloesem te beschermen. 

Maar na die koude start mogen we ons 

midden april verheugen in zonnig en 

aangenaam lenteweer. En dat was te 

merken met het Paasweekend. Voor de 

recreatie en horeca was het topdrukte. Het 

was zelfs zo druk aan de kust 

(Scheveningen) dat geadviseerd werd om 

niet richting strand te gaan. De 

buitenactiviteiten, zoals dierentuinen en 

pretparken trokken veel bezoekers.  

Ook de Keukenhof, na twee jaar gesloten 

te zijn geweest wegens corona, trok veel 

toeschouwers. Kortom het was weer als 

vóór corona, zonder beperkingen gaan en 

staan waar je wilt, op de terrassen was het 

aangenaam verpozen. 

Dan zie je wat het weer voor invloed heeft 

op het doen en laten van de mens.  

De natuur zie je letterlijk groeien, de 

planten schieten zogezegd de grond uit, 

het is inmiddels een groene oase in onze 

tuin met een kleurrijke mini bollentuin. 

Weg met die koude start van april, een 

mooie en heerlijke lentetijd ligt voor ons. 

Maar pas op ook in mei kan het nog 

weleens vriezen (ijsheiligen). 

Wat heeft de schepping toch vele 

gezichten. Als we dat op ons in laten 

werken dan komt de gedachte op: 

 “Hoe groot zijt Gij”. Dan zullen we vol 

aanbidding voor Hem buigen en zingen:  

o Heer, hoe groot zijt Gij. 

 



                 -2- 

 

Bij het verschijnen van de nieuwsbrief 

(rond 29 april) ligt Koningsdag achter ons, 

zal het Oranjezonnetje geschenen 

hebben? Na twee jaar kunnen we weer 

volop Koningsdag vieren, dan zou het toch 

jammer zijn als de weersomstandigheden 

niet zouden meewerken. Dit jaar vindt 

Koningsdag plaats in Maastricht, een 

uitgesteld feest in deze bourgondische 

stad. 

Vele authentieke gebouwen met het 

bekende Vrijthof, waar André Rieu zijn 

jaarlijkse muzikale concerten geeft.  

Zuid-Limburg met zijn prachtig 

heuvellandschap en toeristische 

elementen. 

Ook in Lansingerland zal er ongetwijfeld 

weer een feestelijke drukte zijn in het 

centrum van de drie kernen. 

 

Opnieuw denken we op 4 en 5 mei terug 

wat er toen heeft plaats gevonden.  

De ouderen zien dat nog steeds als 

herdenken en gedenken. En juist nu 

worden we bepaald bij wat oorlog is als we 

de beelden zien van de afgrijselijke strijd 

in Oekraïne. Waarom toch vraag je je af. 

Wat bezielt men om een land en bevolking 

dit aan te doen. Laat toch vrede en 

gerechtigheid de boventoon voeren. 

Zo zien misschien de ouderen de strijd 

weer voor zich met de bezetter. Zinloos 

geweld wat vele slachtoffers heeft geëist. 

Levens en gezinnen die zijn verscheurd 

door oorlogsgeweld. Ook tegenwoordig 

nog van strijdkrachten die op missie zijn 

geweest. 

Daarom met alle ingetogenheid staan we 

stil bij de vele slachtoffers, nu het weer 

kan, zoveel jaren geleden, voor hen die 

vielen voor de vrijheid. Het is goed om 

steeds opnieuw te herdenken en 

gedenken. 

Maar ook de blijdschap mag gevierd 

worden. In het westen althans vrij van 

bezetting en onderdrukking, in het oosten 

gebukt onder tirannie en uitzichtloosheid 

tot vrede. 

 

 

 

Laten we bidden voor vrede en 

gerechtigheid op al die plaatsen in de 

wereld waar volken met elkaar in opstand 

zijn. 

 

We hebben Pasen gevierd. Pasen!  

Het opstandingsfeest van Jezus Christus. 

Feest van het leven. Het leven is prachtig 

en bijzonder, niet te vangen in woorden of 

welke definitie dan ook. Soms is het leven 

heel pijnlijk en verdrietig. Ook daarom 

vieren we Pasen. 

Ja, we hebben mogen zingen:  

Christus onze Heer verrees, Halleluja! 

Opnieuw zijn we de 40- dagen tijd 

ingegaan, die tussen Pasen en 

Hemelvaart (26 mei). Jezus toont zich na 

zijn opstanding onder de mensen. Hij 

spreekt met hen over zijn naderende 

afscheid van deze wereld. Het is niet te 

begrijpen en toch waar. 

Jezus’ opstanding is een geschenk van 

onze hemelse Vader—een geschenk dat 

Hij gaf uit liefde voor deze wereld. En zo 

bereid Jezus zijn leerlingen voor op zijn 

afscheid naar zijn Vader. Zij zullen zijn 

gezanten worden om over de opgestane 

Heer te vertellen. Jezus wordt verhoogd 

en zal plaats nemen op de troon ter 

rechterzijde van zijn Vader. Dat vieren we 

met Hemelvaartsdag, voor velen niet echt 

een hoogtij christelijke feestdag. Maar 

niets is minder waar, het heeft een diepe 

betekenis voor hen die geloven. 

Er komt een vervolg op de Passion met 

Hemelvaart. Wordt het niet te 

commercieel? Volgens de media is minder 

dan 50% van de bevolking gelovig.  

Dit religieuze spektakel spreekt de mens 

waarschijnlijk meer aan. Ik hoop echter dat 

de diepe betekenis voor ons als christenen 

mag leiden tot de bevestiging in ons leven 

dat Jezus Christus pleitbezorger voor ons 

is in de hemel. 

 

In onderstaande gedichten lezen we het 

herdenken en gedenken op 4 mei en de 

vrijheid op 5 mei uit het gedicht van Coby 

Poelman- Duisterwinkel.  
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Ruim 75 jaar vrij 

 

De driekleur kleurt de straat in mei, 

halfstok gedenken, zij aan zij, 

elk jaar komen we dichterbij, 

inlevend peinzend, ook voor mij. 

 

Dankbaar voor driekwart eeuw al vrij 

dankzij de helden van voorbij, 

zien we de kruisen op een rij, 

Vader blijft ons ook nu nabij 

 

en tegelijk beseffen wij, 

we zijn niet enkel oorlogsvrij, 

ooit kregen we een schone lei 

dankzij Zijn lijden van voorbij. 

 

De driekleur wuift, het is 5 mei, 

verheugd, vol vreugde danken wij, 

vieren de vrijheid, zij aan Zij 

met wimpels van meervoudig vrij! 

 

De betekenis van Hemelvaart is verwoord 

in een gedicht van Els Hengstman- van 

Olst 

 

De erekroon 

 

Toen de deuren open gingen 

van het Hemels Vaderhuis, 

kwam Hij Die eens geslacht werd 

als Overwinnaar Thuis! 

 

Juichend en met luid applaus 

knielde ieder neer, 

wierpen hun kronen op de grond 

voor de Allerhoogste Heer. 

 

Heilig, heilig, heilig 

riep het engelenkoor, 

grote Koning, Heer der heren 

eindeloos ging het door. 

 

Welkom Thuis, riep de Vader 

kom zet je op de Troon 

en vol trots en liefde 

kreeg Hij de erekroon! 

 

 

 

 

 

 

En opnieuw juichten engelen 

aanbaden Hem met kracht 

en Hij Die op de Troon zit 

komt toe alle eer en macht! 

. 

 

ALGEMENE  BERICHTEN 

 

KBO-PCOB nieuwsbrief 

 

Door het hoofdkantoor van KBO-PCOB 

worden regelmatig nieuwsbrieven naar de 

afdelingen verstuurd. Interessante 

artikelen in deze nieuwsbrieven worden 

opgenomen in de “eigen” lokale 

nieuwsbrieven (onder de rubriek “Overig 

PCOB nieuws”). 

De nieuwsbrieven van KBO-PCOB zijn 

niet alleen bestemd voor bestuurs- en 

commissieleden maar ieder lid kan zich 

hierop gratis abonneren. 

Wanneer u op de hoogte wilt blijven van 

het KBO-PCOB nieuws over bijvoorbeeld 

de voortgang van het federatieproces van 

KBO en PCOB of de pensioenen en de 

gezondheidszorg alsmede KBO-PCOB 

academie, dan kunt u zelf aangeven dat u 

de KBO-PCOB nieuwsbrief wilt ontvangen. 

U kunt zich aanmelden via www.kbo-

pcob.nl/nieuwsbrieven  

     

            

Nieuwe leden 

 
Als nieuwe leden van PCOB 
Lansingerland verwelkomen wij: 
 
Kern Berkel en Rodenrijs:  de heer en 
mevrouw Troost, Raadhuislaan 31 
 
Verhuisbericht de heer Jan Apperloo 
 
In de vorige nieuwsbrief stond een artikel 
over de heer Jan Apperloo. Inmiddels is de 
heer Apperloo verhuisd naar onderstaand 
adres: 
 
 

http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven


           -4- 
J. Apperloo 
De Oranjehoeck 
Afdeling ’t Loo  Kamer 4 
Wilhelminastraat 7 
2661 ET Bergschenhoek 
 
Lief en leed Bergschenhoek 
 
De lief en leed die in Bergschenhoek werd 
gedaan door Nelie Stolk is overgegaan in 
andere (zorgzame)handen, namelijk 
Jannie Oosthoek-Moerman, Koningsvaren 
48 in Bergschenhoek. 
We bedanken Nelie Stolk voor haar 
jarenlange werkzaamheden voor de lief en 
leed commissie Bergschenhoek. 
Lief en leed, dat wil zeggen omzien naar 
de leden van de plaatselijke PCOB.  
In vreugdevolle dagen zoals verjaardagen, 
huwelijksjubilea, maar ook bij zorgelijke en 
verdrietige omstandigheden zoals ziekte 
en overlijden. 
Daarom is de spil van de lief en leed 
commissie een belangrijke functie, die de 
aandacht voor de leden onderhoudt. 
We wensen Jannie Oosthoek veel sterkte 
maar ook plezier in dit mooie werk van de 
PCOB voor lief en leed. 
 
 

BIJEENKOMSTEN 

 

PCOB- Berkel en Rodenrijs 

 

Op 14 april jl. was er weer een goede 

opkomst met 45 leden. Op deze 

bijeenkomst was  

ds. Schipper te gast met een presentatie 

over Passie en Pasen in (op)  zegels 

vertelt. Een presentatie die juist in de 

“Stille Week” toepasselijk was. Ook de 

voorzitter las juist op deze “Witte 

Donderdag” de woorden uit de Bijbel over 

de Pesach maaltijd uit Lukas 22: 7-14. 

Het laatste Avondmaal vóórdat Jezus op 

weg ging naar de Hof van Getsemane. 

Een uitleg van dit gedeelte uit de Bijbel, 

opgenomen in het dagboek “Op de 

hoogte”, geeft aan dat het woord “gereed” 

diverse malen voorkomt. Het Pesachmaal 

is gereedgemaakt, waarbij Jezus met zijn 

leerlingen het laatste Avondmaal viert. 

 

Jezus is gereed, gereed voor de Goede 

Vrijdag. Hij is gereed om als Gods 

Paaslam op Golgotha te hangen. Zo geeft 

Hij zijn leven als losprijs voor velen. En zo 

komen we bij de tekenen van het lijden 

van Jezus die op postzegels zijn 

weergegeven. 

Een beeldpresentatie van postzegels die 

door landen over de hele wereld worden 

uitgegeven. En inderdaad de afbeeldingen 

op de postzegels vertellen het 

lijdensverhaal. Zo wordt getoond Jezus 

met een rode mantel en een doornenkroon 

op zijn hoofd, met het kruis op zijn rug 

(waar Hij onder bezweek) en hangend aan 

het kruis. Je vraagt je af hoe kan dat op 

een postzegel worden weergegeven?  

Wel varieerden de postzegels  nogal in 

afmetingen. Ds. Schipper vertelde dat er 

wereldwijd zo’n 15.000 zegels zijn 

uitgegeven. Wat opviel zijn het meest 

landen uit Oost-Europa en Afrika. 

Suriname bijvoorbeeld kwam veelvuldig 

voor met bijvoorbeeld weergegeven een 

palmtak (Palmpasen), een ezel met Jezus 

daarop (intocht van Jeruzalem), open graf 

waarbij de steen was afgewenteld. 

Nederland heeft zelden dergelijke zegels 

uitgegeven. 

De presentatie werd afgewisseld met het 

zingen van liederen die betrekking hadden 

op het lijden en sterven van Jezus, 

begeleid door een pianist. 

Na de pauze las ds. Schipper een vrij 

vertaalde versie van het Paasevangelie 

met afgewisseld het zingen van liederen 

en op de beamer verschenen steeds 

postzegels die de betreffende gedeelten 

van het Paasevangelie weergaven. 

Een mooie en indrukwekkende presentatie 

in deze “Stille Week” als voorbereiding op 

de Goede Vrijdag en Pasen.  
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De eerstvolgende bijeenkomsten staan 

gepland voor: 

 

●   12 mei 2022: “een wandeling langs 

de waterkant in Rotterdam”. 

Een diaserie gepresenteerd door Chris 

Vennix over mooie stukjes van Rotterdam 

met maritieme geschiedenis. Rotterdam is 

sinds ongeveer 1350 een handels- en 

havenstad met een indrukwekkende en 

turbulente geschiedenis. De vele nog 

bestaande monumentale panden 

herinneren aan deze geschiedenis.  

De wandeling begint bij de oorsprong van 

de Rotte in Moerkapelle en vervolgens 

naar Hillegersberg. Bij Crooswijk stroomt 

de Rotte de stad in en gaat verder langs 

het Oude Noorden naar het hart van de 

stad waar sinds die tijd al havenactiviteiten 

plaatsvonden. Het is een stukje terug in de 

tijd. Wandelen met mooi weer langs de 

waterkant terwijl we op onze stoel kunnen 

blijven zitten. Dat is wat we met deze 

presentatie doen. 

●     9 juni 2022:  een presentatie door 

Anja Matser over het verhaal van de 

orgelzolders in de Breepleinkerk te 

Rotterdam- Zuid, waar onderduikers 

verbleven.  

In 2006 werd in de Breepleinkerk een 

bijzondere ontdekking gedaan. Schuin 

boven het imposante orgel blijken 

onderduikruimten te zijn waar in de 

Tweede Wereldoorlog zeven Joodse 

mensen verborgen zaten. Het waren drie 

Joodse echtparen. Zo dacht de 17- jarige 

Rebecca Andriessen en haar 25- jarige 

verloofde Maurice Kool dat ze bij elkaar 

kunnen blijven als ze getrouwd zijn, dus 

trouwen zij zo snel mogelijk. Ook de 

ouders van Maurice Kool belanden op de 

orgelzolders. Tevens nog een apothekers 

echtpaar. Het jongste echtpaar, Rebecca 

en Maurice, krijgen een kind. Een 

Surinaamse oogarts ontpopt zich als 

gynaecoloog, en samen met een 

Nederlandse verzetsvrouw helpt hij de  

 

baby ter wereld te brengen. Allen 

overleven de Tweede Wereldoorlog. 

Dankzij het Rotterdams verzet is er 

voldoende eten voor alle mensen in de 

schuilplaats. Wie verzint zo’n 

onwaarschijnlijk verhaal? Niemand. Dat 

hoefde niet, het is echt gebeurd. Het zal 

ongetwijfeld een boeiende en emotionele 

presentatie worden. 

Kom naar de bijeenkomst om dit ware 

verhaal aan te horen!!  

Tijdstip: 14.30-16.30 uur in 

zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen 

van harte welkom en breng ook eens een 

gast mee. Ook de leden uit 

Bergschenhoek en Bleiswijk  zijn hartelijk 

welkom! 

 

PCOB- Bergschenhoek 

Op donderdag 14 april was  

ds. A. Schipper onze gast om in de “Stille 

Week” een presentatie te houden met de 

titel “Passie en Pasen in zegels verteld”.  

In de lijdenstijd een heel toepasselijke 

presentatie.  Aan de hand van postzegels 

met afbeeldingen en voorzien van 

toelichting werd het lijden en sterven van 

Christus uitgebeeld. Voor de pauze 

werden postzegels met de afbeeldingen 

van de 14 staties van de kruisweg van 

Jezus getoond. Het betrof hier postzegels 

uit landen vanuit de hele wereld, vooral uit 

landen als Burundi, Suriname, 

Kaaimaneilanden, maar ook Europese 

landen zoals Duitsland. Historische 

afbeeldingen van schilderijen, maar ook 

hedendaagse afbeeldingen. Na de pauze 

werd het lijdensevangelie uit de bijbel 

gelezen voorzien van bijpassende 

postzegels, afgewisseld met het zingen 

van liederen uit de lijdenstijd, begeleid 

door de piano. Al met al een prachtige 

presentatie van beeld en geluid.  

De volgende middagbijeenkomst  van mei 

staat in het teken van mooie stukjes van 

Rotterdam.  
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Op 12 mei 2022 zal een diaserie worden 

gepresenteerd met de titel: 

 “Een wandeling langs de waterkant in 

Rotterdam” door de heer Chris Vennix.   

De wandeling begint bij de oorsprong van 

de Rotte in Moerkapelle en gaat 

vervolgens langs Hillegersberg, Crooswijk, 

het Oude Noorden naar het hart van de 

stad. Ongetwijfeld zullen voor inwoners 

van Lansingerland bekende plekjes 

passeren met mogelijk nostalgische 

herinneringen. Het belooft een boeiende 

middag te worden.  

Wij nodigen u daarom uit voor deze 

bijeenkomst op:  

Donderdag 12 mei om 14:30 tot circa 

16:30 uur in zalencentrum “Rehoboth” 

in Berkel en Rodenrijs.  

Alle PCOB-leden uit Bergschenhoek 

worden samen met de leden uit Berkel en 

Bleiswijk voor deze middag uitgenodigd.   

Beschikt u zelf niet over vervoer naar 

Berkel, probeer dan zo veel mogelijk met 

elkaar mee te rijden. Misschien kunt u 

gebruik maken van de 3B-bus, die u van 

Bergschenhoek naar Berkel brengt.  

Als voor u vervoer dan nog een probleem 

is kunt u zich wenden tot een bestuurslid 

van PCOB-Lansingerland, een plaatselijk 

commissielid of u belt 010-522 55 65.  

Wij proberen voor u een passende 

oplossing te vinden.  

Het bestuur van PCOB-Lansingerland stelt 

het erg op prijs om alle leden de 

gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten 

en te genieten van boeiende sprekers en 

presentaties.  

We hopen op een goede opkomst. 

 

OVERIG  PCOB- NIEUWS 

 

Fietshelm niet alleen verplichten voor 

60-plussers 

 

Het is geen goed idee om het dragen 

van een fietshelm alleen te verplichten 

voor 60-plussers, zo vindt 

seniorenorganisatie KBO-PCOB.  

 

 

Het Instituut voor Wetenschappelijk 

Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 

komt met dit voorstel naar aanleiding 

van nieuwe cijfers van het CBS over het 

aantal verkeersdoden dat in 2021 viel. 

Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB:  

“Door één groep aan te wijzen, werk je 

niet alleen stigmatiserend, maar mis je 

de kans alle fietsongelukken aan te 

pakken”. 

 

Volgens het CBS was de helft van de 

verkeersdoden 60 jaar of ouder en vielen 

deze relatief vaak bij een fietsongeluk. 

 

Gelijke fietsers, gelijke helmen 

KBO-PCOB deelt de zorgen van het 

SWOV dat er relatief veel senioren op de 

fiets onder de verkeersdoden zijn. Ingrid 

Rep, directeur KBO-PCOB: “We zijn dan 

ook niet tegen een advies om de fietshelm 

te dragen, maar wel tegen het idee dat de 

helmplicht alléén 60-plussers zou moeten 

gelden. Op deze wijze krijgen senioren 

weer een beschuldigend vingertje hun 

kant op. Als je het al wil verplichten, dan 

iedereen. Gelijke fietsers, gelijke helmen”. 

 

Meer nodig dan allen fietshelm 

Uit de cijfers van het CBS zou ook blijken 

dat het aantal omgekomen e-bikers stijgt. 

Met name senioren maken gretig gebruik 

van deze elektrische fietsen, omdat dit, 

ondanks eventuele fysieke achteruitgang, 

de mobiliteit vergroot. Ingrid Rep: “Ook als 

je ouder wordt, is blijven bewegen heel 

belangrijk. De elektrische fiets is daar een 

geweldig middel voor.  

E-bikers moeten hun snelheid wel 

aanpassen aan de omstandigheden en 

hun vaardigheden. Je kunt er ongemerkt 

sneller mee dan raadzaam. Je moet je 

daarnaast realiseren dat evenwicht een 

belangrijke rol speelt bij het voorkomen 

van een ongeval. Daar biedt de e-bike nog 

geen oplossing voor. 
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Hobbels 

Ook doet KBO-PCOB een beroep op de 

instanties, zoals gemeenten, die de 

infrastructuur onderhouden. Ingrid Rep: 

“De helm helpt niet om vallen te 

voorkomen. Laten we daarom Nederland 

als fietsland zo geschikt mogelijk maken 

en er voor zorgen dat de fietsers zo min 

mogelijk hobbels tegenkomen. Letterlijk. 

Denk bijvoorbeeld aan het weghalen van 

boomwortels onder het fietspad en het 

leggen van schuine stoepranden”. 

 
 

 
 
 

 
 
Tot slot 
 
Dit is weer het actuele nieuws voor PCOB 
Lansingerland. Kom naar de 
afdelingsbijeenkomst op 12 mei a.s. in 
zalencentrum “Rehoboth” aanvang 
14.30 uur. 
We begroeten u graag!  
  
Heeft u vragen over enig onderwerp? 
Vraag het aan de bestuursleden van 
PCOB Lansingerland of een plaatselijk 
commissielid. 
 
Berkel en Rodenrijs:  
Anton Roodsant       06 26 31 29 10 
Henk Oosterwijk       010-511 52 71 
 
Bergschenhoek: 

         Piet van der Gaag    010-522 55 65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belangrijke telefoonnummers    UITKNIPPEN EN BEWAREN !! 
 

Alarmnummer politie, brandweer, ambulance                                             112 
Politie algemeen (geen spoed)                                                                      0900-8844 
Brandweer algemeen                                                                                     0900-0904 
HAP Huisartsenpost avond en weekend (Bleiswijk)                                   0182-322488 
HAP Huisartsenpost avond en weekend  
(Berkel-Rodenrijs/Bergschenhoek)                                                              010-4669573 
Gemeente Lansingerland                                                                              14010 
Stichting Welzijn Lansingerland                                                                   010-5225545 
Rijbewijskeuring via Regelzorg                                                                    088-2323300 
Rijbewijskeuring via Goedkope keuringen                                                  085-4883616 
Rijbewijskeuring via Gezondheidscentrum Parkzoom, dr. Janson          010-5290315 
Rijbewijskeuring via dr. A. Huijsman, Stevinweg 29 in Bergschenhoek  010-5225255 
Beltax 3B-Hoek                                                                                               010-5216666 
3B-Bus                                                                                                             010-5111794 
Storingsnummer elektriciteit en gas                                                            0800-9009 
Storingsnummer water (Dunea)                                                                    088-3474747 
KBO-PCOB hoofdkantoor Nieuwegein                                                        030-3400600 
 

 

 

 

 


