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Beste PCOB-ers
De laatste nieuwsbrief voor de
zomerperiode, dan is het weer bijtanken
en inspiratie opdoen voor na de
zomerperiode. Even de “dop” op de pen
om tot rust te komen.
De start van de zomermaand, na een zeer
nat en kil Pinksterweekeinde, geef je het
gevoel van “zomer”. Officieel is de zomer
op 21 juni begonnen en hoe!
Voortzetting van het mooie zomerweer
met zomerse temperaturen. De eerste
dagen met tropische temperaturen van
dertig graden zijn reeds geregistreerd.
We hopen natuurlijk dat de
zomermaanden bij uitstek juli en augustus
ons ook dat zomerweer voorschotelen.
Aangename temperaturen, veel zon en
ook wel eens een buitje tegen.
Je merkt in je omgeving dat er veel
mensen reeds op vakantie zijn (geweest).
Zeker voor hen die niet aan tijden zijn
gebonden is het zeker de moeite waard
om de drukte te mijden.
Hoewel je niet vrolijk wordt van al die
verhalen in de media over het
vliegverkeer. Na 2 jaar corona mogen we
weer (bijna) overal naar toe. En dat is te

merken aan de vliegbestemmingen, drukte
op de vliegvelden. Er wordt ingegrepen op
het aantal vliegbewegingen op Schiphol.
Annuleringen zijn aan de orde van de dag.
Teleurstellingen voor hen die uitzien naar
een reeds geboekte vakantiebestemming.
Als senior denk ik dan blijf lekker in eigen
land. Als je de mogelijkheid nog hebt om
er op uit te gaan, boek een arrangement
van een hotelketen of een bungalowpark.
Fietsen mee (of ter plaatse huren) en
trappen maar in een bosrijke omgeving,
aan de kust of een weids landschap.
Zo kent het zomerweer twee kanten:
Voor de vakantiegangers en de horeca
volop zon, hoge temperaturen en weinig
tot geen regen.
Voor de land- en tuinbouw aangename
temperaturen, zon en regen. Immers het
waterniveau is dermate laag dat regen
gewenst is.
Dit zijn tegenstrijdige belangen, die
moeilijk verenigbaar zijn. Het is een
kwestie van accepteren, niet te veel
mopperen en in goede harmonie omgaan
met de omstandigheden.
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beweging om onze blik te verruimen
buiten de dorpsgrenzen van
Lansingerland. Indien dit niet meer
mogelijk is worden door Welzijn
Lansingerland activiteiten georganiseerd
om elkaar te ontmoeten. In de plaatselijke
media wordt dit aangegeven.
In ieder geval zoek elkaar eens op, drink
gezellig een kopje koffie op een terras in
het centrum van Berkel en Rodenrijs of
een ontmoetingscentrum in één van de
kernen.
Wanneer je her en der door Lansingerland
fietst of loopt zie je veel vlaggen met
schooltassen er aan. Geslaagd!
Misschien zijn er bij u kleinkinderen die
geslaagd zijn. Dat doet je dan deugd
wanneer zij aan opa en oma trots hun
diploma laten zien! Weer een fase
afgesloten op de voorliggende levensweg.
Mogelijk de start van een baan in de
maatschappij of nieuwe studiefase in het
hoger beroepsonderwijs of universiteit.
Ja wij zien het aan onze kleinkinderen,
een andere tijd dan in onze “jonge” jaren.
Voor de politiek is het nog geen vakantie.
Op de agenda staan nog punten die de
nodige spanning(en) kunnen opleveren.
Te denken valt aan de stikstofcrisis.
De gepresenteerde voorstellen van het
kabinet vallen niet goed bij de boeren.
Veel verzet bij de boeren, die hun
bedrijven aanmerkelijk zien krimpen of
zelfs tot stoppen zijn genoodzaakt. Zelfs
bij politieke partijen en hun achterban
lopen de gemoederen hierover flink op.
Het is een moeilijk dilemma: natuur versus
economie. Maar de maatregelen zijn nodig
om de woningbouw aan te wakkeren.
En zo hebben we nog een
hoofdpijndossier, het klimaatakkoord en
de daarbij behorende
energieproblematiek. Door de
oorlogssituatie in Oekraïne en de sancties
tegen Rusland zijn er problemen met de
levering van gas en olie. Hoge

energiekosten brengen huishoudens in
financiële problemen. Aan het kabinet is
gevraagd om financiële tegemoetkoming
voor minima en bijstandsgerechtigden.
En dan de nodige gesprekken om tot de
begroting van 2023 te komen. Iedere
minister heeft zijn wensenlijstje en wil
graag scoren. Maar eensgezindheid
uitstralen en ook openheid laten zien om
gezamenlijk tot oplossingen te komen.
Ook in de plaatselijke politiek zijn een
viertal partijen er in geslaagd om tot een
coalitieakkoord te komen. Achter de
schermen is door de beoogde partijen
Wij Lansingerland, Leefbaar 3B, D66 en
CU onder leiding van oud- burgemeester
van Vliet vanaf de verkiezingen (18 maart)
tot eind mei gewerkt om tot
overeenstemming te komen.
Op 2 juni jl. zijn de vier wethouders
beëdigd. Het akkoord met de titel: “Samen
Verantwoord Verder” heeft de intentie om
met elk beleidsvoornemen in een zo vroeg
mogelijk stadium op een laagdrempelige
manier input uit de samenleving op te
halen en er dan in de gemeenteraad mee
aan de slag te gaan. Meedenken is het
motto.
De oppositiepartijen CDA en VVD (buiten
de coalitiegesprekken gehouden) zijn
kritisch over het coalitieakkoord op
hoofdlijnen.
Zijn de door het COL opgestelde doelen
voor het ouderenbeleid ook verwoord in
het coalitieakkoord? Het COL zal de
uitvoering door het college op de voet
volgen.
Voor de sportliefhebbers heeft de
sportzomer weer een aantal mooie
wedstrijden.
Te beginnen met het EK- voetbal voor
dames. Nederland is titelverdediger, nu
onder leiding van een andere coach.
Wordt het een prolongatie van de titel?
Volg het toernooi op de TV.
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Tour de France. Je zou denken een
wielerronde in Frankrijk, maar dit jaar
worden er vier landen aangedaan. De start
is in Kopenhagen.
Driemaal is scheepsrecht, zal de
Nederlandse wielerploeg Jumbo-Visma nu
de eindoverwinning behalen? Dit keer
geen echte Nederlandse toppers, maar
het blijft een spektakel om naar te kijken.
Het tennistoernooi van Wimbledon is in
haar soort een aansprekend toernooi.
Zullen de aankomende talenten van
Nederland, van der Zandschulp en
Griekspoor hun mannetje staan en zich
ver in het toernooi slaan?
Een mooie sportzomer toegewenst!
Ongeacht of we de komende periode op
reis gaan of dat we thuis blijven, laat u
vergezellen met een Gids die uw leven
leidt. Weet u omgeven door God, die onze
Gids is in alle tijden en op alle wegen.
De woorden van Lied 416 uit het
Liedboek geven dit als volgt weer:
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Jou nabij op al je wegen
Met zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
Bij gevaar, in bange tijden,
Over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn:
In zijn liefde je bewaren,
In de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.
Ga met God en Hij zal met je zijn,
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
In zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

ALGEMENE BERICHTEN
Uit de nieuwsbrief van KBO Berkel en
Rodenrijs is onderstaand artikel
overgenomen in de PCOB nieuwsbrief.
UITBETALING EXTRA
ENERGIETOESLAG VOOR LAGERE
INKOMENS
De prijzen van energie zijn de afgelopen
maanden hard gestegen en stijgen op
termijn nog steeds.
Voor huishoudens met een laag inkomen
is er een extra tegemoetkoming:
de eenmalige energietoeslag van
€ 800,00 per huishouden.
De gemeente betaalt deze toeslag uit.
Met dit extra geld kunnen zij (een deel
van) de energiekosten betalen.
UITBETALING ENERGIETOESLAG
Ontvangt u een uitkering van de
gemeente?
Dan wordt de energietoeslag eind april,
tegelijkertijd met uw uitkering, op uw
rekening gestort.
Ontvangt u geen uitkering van de
gemeente en valt u onder de
onderstaande voorwaarden?
Dan kunt u de energietoeslag vanaf 1 juni
aanvragen.
Voorwaarden voor het ontvangen van
de energietoeslag
● u woont in de gemeente Lansingerland
● u bent 21 jaar of ouder
● u hebt geen recht op studiefinanciering
● u heeft een (gezamenlijk) inkomen tot
120 % van het sociaal minimum
(zie hieronder)
● u bent niet dakloos of thuisloos
● u verblijft niet in een instelling
(verpleeghuis)
● uw vermogen (b.v. spaargeld of een
koophuis) telt niet mee.
U ontvangt één uitbetaling van de
energietoeslag per huishouden.
Inkomenstabel per 1 januari 2022,
120 % van het sociaal minimum
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Alleenstaand vanaf AOW
€ 1.382,89
Alleenstaande ouder vanaf AOW
€ 1.685,24
Gehuwd/samenwonend vanaf AOW
€ 1.872,49

Ga voor meer informatie naar de website
van de gemeente: www.lansingerland.nl of
neem telefonisch contact op met de
gemeente. Bereikbaar op maandag t/m
vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur op
tel. nr. 010-800 40 00.

BIJEENKOMSTEN
PCOB Berkel en Rodenrijs

Op 9 juni jl. was er een grote
belangstelling voor de presentatie over het
verhaal van de orgelzolders in de
Breepleinkerk te Rotterdam- Zuid.
Anja Matser sprak op innemende wijze
over dit onderduikadres in de
Breepleinkerk. Zij begon haar presentatie
met de volgende aanhef:
Op de twee zolders schuin boven het orgel
zaten drie Joodse echtparen
ondergedoken. Wat begon als een tijdelijk
onderkomen van zes weken werd een
onderduik van drie jaren.
Het verhaal van de Breepleinkerk is een
verhaal van moed, hoop en vertrouwen,
een verhaal vol wonderen….. zo werd er
een kerngezonde baby geboren en tijdens
de razzia, drie weken voor de bevrijding,
werden de onderduikers niet gevonden..
Het verhaal, zo vertelde Anja Matser,
begint in mei 1942 en eindigt drie jaar later
als Nederland wordt bevrijd van de Duitse
bezetting.
Meer dan 1000 dagen verblijven drie
Joodse echtparen op de kleine zolders
aan weerszijden van het imposante orgel:
Rebecca en Maurice Kool- Andriessen,
Meijer en Ida Kool- Groenteman en Chaim
en Fifi de Zoete- Polak. In januari 1944
komt er een zevende onderduiker bij als
baby Emile wordt geboren, zoon van
Rebecca en Maurice. Bijzonder dat er in
“gevangenschap” een baby wordt
geboren. Dankzij de Surinaamse oogarts
dr. Leo Leshley, die zich ontpopt als
verloskundige en samen met de
domineesvrouw van de Breepleinkerk

helpt bij de geboorte van de baby. En niet
te vergeten de talloze anoniem gebleven
Rotterdammers, die alles wisten wat zich
op de orgelzolders afspeelde, en die
zorgen voor voedsel en voedselbonnen.
Het getuigt van heldenmoed en hulp om
mensenlevens te redden.
Ademloos werd geluisterd naar het
verhaal door Anja Matser verteld.
Zo vertelde ze dat de baby Emile het
overgrote deel van de tijd in de
kosterswoning verblijft, waar zijn moeder
zo vaak als mogelijk bij hem is. Maar ja
een baby is niet geheim te houden.
Het huilen of kraaien van plezier, de
waslijn die vol hangt zijn zichtbare en
hoorbare tekenen. Daar werd de volgende
oplossing voor bedacht. Annie de dochter
van de koster komt na de grote razzia van
10 en 11 november 1944 inwonen bij haar
ouders samen met haar man en de zeven
maanden oude baby. Dit als dekmantel
voor de kleine Emile.
En zo kwam er een einde aan 1000 dagen
onderduiken.
5 mei 1945, Nederland is bevrijd. Op 6 mei
sluiten de onderduikers voor de laatste
keer de luiken van de zolders om er nooit
meer terug te keren.
Allen overleven de oorlog dankzij de hulp
van de kostersfamilie en het gezin van de
dominee. Ook dankzij de Surinaamse
oogarts en de talloze anonieme
Rotterdammers.
Een waar verhaal op een voortreffelijke
wijze vertelt door Anja Matser. Allen waren
er van onder de indruk.
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is een boek verschenen, geschreven door
Anja Matser. Via internet te bestellen
www.orgelzolders.nl
De eerstvolgende bijeenkomst staat
gepland op:
● 8 september 2022: een diapresentatie
van een fietstocht door Canada door de
heer Jan van der Ent.
Fietsen van “Coast to Coast” met als
startpunt Vancouver in mei 2010. Door de
Rockey Mountains. Redelijk weer maar
tegen wind! Na twee dagen kruiste de
eerste beer mijn pad. De wegen in de
Rockey Mountains zijn niet zo steil, maar
wel lang. Op de Kicking Horse Pass had ik
sneeuw. Aangekomen in Alberta was het
koud met een straffe oostenwind. Zelfs op
de grens van Saskatchewan sneeuw.
Op de prairies komt de wind altijd voor
80% uit het oosten. De wegen zijn
eindeloos! Maar ik heb er genoten, vooral
van de rust en de gesprekken. Men heeft
hier nog tijd. Bij de grens van Ontario
veranderde het weer. Het werd warmer en
de wind draaide naar het westen. Volgens
Jan van der Ent een prachtige reis, veel
gezien en beleefd. Door dia’s te laten zien
laat hij ons deelnemen aan zijn fietstocht
in Canada. Wij hoeven niet te trappen en
kunnen van onze zitplaats meegenieten
van de flora en fauna in Canada.
Tijdstip: 14.00- ca. 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!
LET OP DE GEWIJZIGDE
AANVANGSTIJD!!

PCOB- Bergschenhoek
Op donderdag 9 juni was mevrouw Anja
Matser onze gast in zalencentrum
“Rehoboth” in Berkel om een presentatie
te geven met de titel:
“De Orgelzolders, Onderduikers in de
Rotterdamse Breepleinkerk”.
Drie Joodse echtparen verbergen zich
bijna drie jaar lang op de orgelzolders van
een protestantse kerk. De koster, de
dominee en hun gezinnen zorgen voor de
onderduikers. Het jongste echtpaar krijgt
een kind. Een Surinaamse oogarts ontpopt
zich als gynaecoloog, en samen met een
Nederlandse verzetsvrouw helpt hij de
baby ter wereld brengen. Allen overleven
de Tweede Wereldoorlog.
Wie verzint zo’n onwaarschijnlijk verhaal?
Niemand. Dat hoeft niet, het is echt
gebeurd. Dit boeiende en aangrijpende
verhaal is ons die middag door Anja
verteld, begeleid met vele beelden en
foto’s. Zij is theoloog en kent de
Breepleinkerk goed. Zij preekt er
regelmatig en bovendien gidst zij groepen
geïnteresseerden naar de bijzondere
Orgelzolders.
Een bezoek aan de Breepleinkerk is zeker
de moeite waard om deze plek te bekijken
waar dit indrukwekkende gebeuren heeft
plaatsgevonden.
Voor onze volgende middagbijeenkomst
kijken we over de zomervakantie heen.
Besloten is om vanaf september de
bijeenkomsten te laten aanvangen om
14:00 i.p.v. 14:30 uur.
Wij nodigen u daarom van harte uit voor
de eerstvolgende middagbijeenkomst op:
Donderdag 8 september om 14:00 tot
circa 16:30 uur in zalencentrum
“Rehoboth” in Berkel en Rodenrijs.
Onder de rubriek bijeenkomsten PCOBBerkel en Rodenrijs kunt u meer lezen
over het onderwerp dat deze middag
centraal zal staan.
Alle PCOB-leden uit Bergschenhoek
worden samen met de leden uit Berkel en
Bleiswijk voor deze middag uitgenodigd.
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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.
Tenslotte wensen wij u een goede
zomervakantie toe. Een goede reis als u
deze zomer op stap gaat en een
behouden thuiskomst. Blijft u thuis? Geniet
dan van de rust. We zien elkaar graag
weer in goede gezondheid terug.

woningbrand strafrechtelijk vervolgbaar; je
bent aansprakelijk voor de gevolgen.
Elke rookmelder is goed
De brandweer geeft aan dat elke
rookmelder die je in Nederland koopt
goedgekeurd is. Er is wel verschil in
kwaliteit maar, liever een goedkope, dan
helemaal geen rookmelder aldus de
brandweer.
En mocht het zelf niet lukken om er een op
te hangen, dan valt er hulp te regelen.
Het rookmelderteam, een vrijwilligersteam
vanuit de Nederlandse Brandwonden
Stichting die in heel Nederland
rookmelders kan ophangen kan u wellicht
helpen.
Voor meer informatie over rookmelders,
het rookmelderteam en (brand)veiligheid
op www. rookmelders.nl
Bij warm weer enkele tips

OVERIG PCOB- NIEUWS
Let op Babbeltrucs
Rookmeldercontrole!
De politie waarschuwt voor babbeltrucs
van criminelen die beweren te komen
controleren of je wel rookmelders hebt
hangen. Vanaf 1 juli 2022 is een
rookmelder op elke etage van je woning
wettelijk verplicht. Dat gegeven wordt
gebruikt om een woning binnen te komen
om vervolgens op zoek te gaan naar geld
en waardevolle spullen. Als er mensen
aan de deur komen om op rookmelders te
controleren, bel dan meteen 112 want dat
is sowieso foute boel. Brandweer, politie of
andere instanties controleren namelijk
niet.
Het is de eigen verantwoordelijkheid om te
zorgen dat er op elke verdieping van het
huis een rookmelder hangt. Ook wanneer
je de woning aan iemand anders verhuurt.
Doe je dit niet? Dan ben je na een

De afgelopen jaren hebben we steeds te
maken gehad met records in het weer. We
kunnen er niet om heen dat het klimaat
structureel aan het veranderen is en er
zullen steeds meer hete zomers komen.
Blijf de hitte daarom de baas!
Praktische tips
Om u goed te wapenen tegen de warmte
geeft KBO-PCOB een aantal praktische
tips over wat u kunt doen als het (te) warm
wordt:
● drink voldoende water, ook als u geen
dorst heeft.
● vermijd alcohol.
● vermijd inspanning: vooral tijdens de
warmste uren van de dag (11 tot 15
uur).
● blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de
warmste uren van de dag (11 tot 15 uur)
of in ieder geval in de schaduw.
● draag een hoed, zonnebril en lichte
kleding.
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koele handdoek in uw nek, neem een
koele douche of bad. Een voetenbadje
geeft doorgaans veel verkoeling.
● laat de zonwering zakken of doe de
gordijnen dicht van de kamers die veel
zon krijgen.
● doe de ramen dicht als het buiten
warmer is dan binnen (overdag) en zet
ze open als het buiten koeler is
(’s-nachts en vroeg in de morgen).
● draag bij voorkeur katoenen kleding.
Kunststof kleding neemt nauwelijks
vocht op en veroorzaakt vaak een
benauwd gevoel.
● voor automobilisten die een lange rit
maken: neem water en een
(lichtgekleurde) paraplu
tegen de zon mee.
Let op elkaar
Ons belangrijkste advies: zie om naar
elkaar! Bezoek tijdens de warme dagen
een oudere in uw omgeving.
Kijk of er voldoende gedronken wordt en
of er genoeg verkoeling is.

Tot slot
Dit is weer het actuele nieuws voor PCOB
Lansingerland. De plaatselijke commissies
wensen u een goede zomertijd toe en tot
ziens op de bijeenkomst op
8 september 2022.
Let op het gewijzigde aanvangstijdstip:
14.00 uur !!
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

