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Beste PCOB-ers 

 

Na een rustige periode, het was voor de 

PCOB ook vakantietijd, heb ik mij weer 

aan het “pennen” gezet. We staan weer 

voor een nieuw seizoen van de 

plaatselijke PCOB Berkel en Rodenrijs. 

Achter de schermen is door de plaatselijke 

commissie gewerkt aan de invulling van 

de ontmoetingsmiddagen. Ook de 

reiscommissie heeft op verzoek van de 

commissie aan plannen gewerkt om een 

najaarsreis te organiseren. Nu het na drie 

jaar weer mogelijk is willen we weer op 

stap gaan. U leest elders in de nieuwsbrief 

wanneer, waar naar toe en de kosten. 

Wat een fantastische zomertijd beleven 

we. Juli en augustus zijn top 

zomermaanden geweest. Vele perioden 

met zomerse temperaturen (boven de  

25 graden), met in de tweede week van 

augustus tropische waarden van  

30 graden. Dus was er sprake van een 

hittegolf. Onder deze omstandigheden nog 

verkoeling zoeken in je huis valt niet mee. 

De ventilatoren en airco’s waren niet aan 

te slepen. 

Voor velen, met name ouderen, was het te 

warm. Via de media, televisie en bladen, 

werd voortdurend gezegd om voldoende 

te drinken. Je niet al te veel inspannen en 

verblijf zoveel mogelijk in koele vertrekken. 

Voor menig strandliefhebber en zeker ook 

vakantiegangers was het een genot dit 

prachtige zomerweer. 

Maar het heeft ook een keerzijde, de 

droogte. De land- en tuinbouw, met name 

de akkerbouw, ondervinden veel schade 

door de droogte. Gewassen verdrogen, 

geen groei, minder opbrengsten, enz.  

Ook de scheepvaart ondervindt hinder ten 

gevolge van de lage waterstand in de 

rivieren. Dit alles werkt door in de 

economie en uiteindelijk betaalt de 

consument een hogere rekening. 

Ten gevolge van deze 

klimaatomstandigheden in geheel Europa 

en ook elders in de wereld is de natuur 

flink in beweging, zoals bosbranden, 

scheuren in gletsjers, aardverschuivingen, 

smeltend ijs in Antarctica.  

De klimaatakkoorden van Parijs (2015) 

staan onder druk en zullen eind dit jaar 

geëvalueerd worden. Voor de 

meteorologen en klimaatdeskundigen stof 

tot nadenken. Ten gevolge van deze  
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extremen geeft het wereldwijd de nodige 

zorgen omtrent de klimaatveranderingen. 

 

Aan sportiviteit heeft het de afgelopen 

maanden niet ontbroken. Het EK- voetbal 

voor dames begon hoopvol in de 

groepswedstrijden. Maar daarna in de 

volgende ronde uitgeschakeld.  

Als Europees kampioen teleurstellend, 

maar toch een overwinning met een 

Nederlands tintje, bondscoach van 

Engeland (Sarina Wiegman) werd 

opnieuw Europees kampioen. 

De Tour de France was succesvol voor 

de Nederlandse ploeg Jumbo Visma.  

Met de eindoverwinning en drie truien 

(geel, groen en de bollen) alsmede zes 

etappeoverwinningen een top prestatie. 

Overigens wel met een Deense winnaar. 

 

Politiek gezien is september een 

belangrijke maand. De derde dinsdag in 

september, Prinsjesdag, presenteert het 

kabinet haar plannen voor het komende 

parlementaire jaar. 

Na het zomerreces (3e week augustus) 

zijn de besprekingen gestart over de 

begroting 2023. Nu de inflatie cijfers 

torenhoog zijn (meer dan 10%) en de 

prijsstijgingen voor de consument steeds 

toenemen, is de druk op het kabinet groot 

om daar iets aan te doen. Meer dan een 

miljoen huishoudens zijn of komen in 

moeilijkheden door de prijsverhogingen 

voor levensonderhoud, en zeker ook de 

prijzen voor energie. Tezamen met de 

spanningen in de wereld ten gevolge van 

onder andere de oorlog in Oekraïne en de 

boycot van gas en olie uit Rusland breken 

er onzekere tijden aan. 

En dan nog de nodige andere crisis die op 

dit moment alles vraagt van het kabinet 

om met oplossingen te komen.  

De stikstofcrisis vraagt om ingrijpende 

maatregelen, maar ook het bieden van 

perspectief voor de boeren. Er is een 

diepe vertrouwenscrisis, hoe daar uit te 

komen vraagt om wederzijds begrip voor 

elkaar. 

 

 

Regering doe een handreiking aan de 

minima in de samenleving,  

de middenstand, de ondernemende sector 

(agrariërs, tuinbouw, horeca). We zullen 

met elkaar door deze tijden heen moeten, 

maar geef een ieder een vooruitzicht ter 

ondersteuning in hun levensonderhoud. 

De seniorenorganisaties gaan ook 

veelvuldig in overleg met de politiek om 

hun zorgen te uiten over de 

ontwikkelingen in de samenleving. Zie ook 

het artikel over het pensioendebat elders 

in de nieuwsbrief. 

 

Voor allen die 

regeringsverantwoordelijkheid dragen 

bidden we om wijsheid en inzicht om de 

juiste beslissingen te nemen. Laten zij zich 

leiden door de grote Leidsman  

Jezus Christus om aan Zijn hand een weg 

te vinden voor de complexiteit van de 

huidige vraagstukken, zowel in eigen land 

als in de wereld.  

 

Nu de avonden weer korter gaan worden, 

kun je genieten van een mooie avond in 

het najaar. De ondergaande zon aan het 

strand, een wandeling in het bos, een 

overpeinzing op een bankje. Zo maar wat 

gedachten. 

De dichter Jaap Zijlstra heeft hierover het 

volgende gedicht geschreven: 

 

De avond 

 

De avond is een mooi seizoen. 

Dan kun je luisteren en bidden. 

Dan kun je dwaze dingen doen, 

een dagboek schrijven, peinzen, fluisteren. 

 

De avond is een mooi seizoen. 

Dan kun je minstrelen en zingen. 

Dan kun je zachte dingen doen, 

neuriën, slapen, geluk uitdelen. 

 

De avond is een mooi seizoen. 

Dan kun je dichten en verdwalen. 

Dan kun je verre dingen doen, 

dromen, zwerven, de zee zien lichten. 



                     -3- 

 

De avond is een mooi seizoen, 

een klimaat van vertrouwen, een soort 

najaar. 

En wat je zo graag zou willen doen, 

doe het nu, voor het ochtendgrauwen. 

                                                          

 

ALGEMENE BERICHTEN 

 

PCOB Najaarsreis 13 september 2022 

naar Rotterdam 

Na een lange periode, in verband met de 

coronapandemie, hebben we weer 

opdracht van het bestuur gekregen om 

een najaarsreis te organiseren. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

Vertrekplaatsen: 

Vanuit Berkel en Rodenrijs, achterzijde 

Muller bij laadstation (schuin tegenover 

Rehoboth) vertrek om 09.00 uur 

Bergschenhoek, Hervormde Kerk, 

Kerkstraat, om 09.15 uur 

Bleiswijk, Basisschool Anne Frank, 

Lijsterlaan om 09.35 uur  

Reisdoel: 

We gaan deze dag naar Rotterdam. 

Om 10.00 uur aankomst bij uitspanning de 

Nagtegaal in het Kralingse Bos,  

voor 1x koffie met gebak. 

Aansluitend rijden wij via een route door 

Rotterdam naar de Markthal. 

Hier kunnen wij uitstappen en een 

kwartiertje een rondje lopen. 

Wel als hier voldoende animo en 

voldoende tijd voor is. 

Daarna rijden we naar de 

Pannenkoekenboot voor een rondvaart 

van 1.5 uur. 

We kunnen dan onbeperkt pannenkoeken 

eten met 1 consumptie erbij. 

 

Na de boottocht rijden we een uitgebreide 

route naar en over de 2e Maasvlakte. 

In de bus krijgt u van ons nog een pakje 

drinken. 

Verwachte thuiskomst zal rond 

17.00/17.30 uur zijn. 

Voor deze dagtocht betaald u € 55,00 

per persoon. 

Dit is inclusief een fooi voor de 

chauffeur. 

Met een minimum van 50 personen. 

Het is een reis voor mobiele ouderen,  

u moet dus zelf kunnen lopen,  

een rollator is geen probleem. 

Let op: Opgeven bij de reiscommissie 

en betaling vóór 1 september !! 

Anneke Metselaar:  

Telefoon: 010 5212767 

Hanny de Jong:  

Telefoon: 010 5120113 bgg 0627294273. 

Tevens is dit mobilenummer te bereiken 

op de dag zelf. 

Als u zich heeft opgegeven bij de 

reiscommissie en het bedrag is 

overgemaakt op rekening NL65RABO 

0156 0233 85 t.n.v. PCOB Lansingerland 

onder vermelding van najaarsreis en 

woonplaats waar u woont dan is uw 

inschrijving definitief. 

Bij annulering vindt er geen restitutie 

van het betaalde bedrag plaats. 

Het is wel mogelijk dat een eventuele 

vervanger, dan uw plaats inneemt. 

Ook gasten zijn hartelijk welkom. Wel met 

die regel dat als de bus vol is dat de  leden 

dan voorgaan. 

Dus snel opgeven gezien de korte tijd 

want VOL is VOL!! 
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We hopen met elkaar weer op een 

gezellige dag. 

Namens de reiscommissie, 

Anneke Metselaar en Hanny de Jong. 

 

 

 

 

BIJEENKOMSTEN 

PCOB Berkel en Rodenrijs 

 

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 

 

In de afgelopen vakantiemaanden heeft u 

mogelijk kunnen genieten van rust en 

ontspanning.  Op een locatie ver weg of 

dichtbij, in buitenland, in Nederland of 

misschien bent u thuis gebleven. Hopelijk 

kunt u terugkijken op een goede tijd, 

waarin u nieuwe energie heeft gekregen.  

Na deze vakantieperiode pakken wij als 

PCOB de draad ook weer op. 

De middagbijeenkomsten starten weer 

in september. Besloten is om dan 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. 

Deze middag staat een diapresentatie van 

een fietstocht door Canada op het 

programma, gegeven door de heer  

Jan van der Ent. Onder de rubriek 

bijeenkomsten PCOB-Berkel en Rodenrijs 

kunt u meer lezen over dit onderwerp.  

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.  
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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 zien elkaar graag weer in goede 

gezondheid terug. 

 

 

OVERIG PCOB- NIEUWS 

 

Aanbieden petitie en pensioendebat in 

Tweede Kamer 

 

Op 6 september biedt de 

Seniorencoalitie (waar KBO-PCOB deel 

van uitmaakt),  

’s-middags om half twee, de petitie 

“Pas de pensioenwet aan” aan de 

voorzitter van de vaste 

Kamercommissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en de 

pensioenwoordvoerders in de Tweede 

Kamer. De week daarna debatteert de 

Tweede Kamer voor de eerste keer over 

het wetsvoorstel. 

 

De komende weken zal via spotjes op alle 

regionale zenders nog uitgebreid aandacht 

aan de petitie worden geschonken, zodat 

het aantal handtekeningen nog verder 

oploopt (inmiddels reeds meer dan 

50.000). 

Heeft u zelf nog niet getekend? Doe dat 

dan alsnog! Via de website  

www.kbo-pcob.nl is dat mogelijk. 

 

Debat 

De week na het aanbieden van de petitie 

debatteert de Tweede Kamer voor de 

eerste keer over het wetsvoorstel.  

Dat gebeurt in een zogenaamd 

“wetgevingsoverleg”. Dat debat is 

openbaar en dus voor iedereen 

toegankelijk. 

Dat biedt een mooie gelegenheid om onze 

volksvertegenwoordigers te laten zien hoe 

senioren denken over de nieuwe wet.  

 

 

 

Als u in de gelegenheid bent, kom dan 

vooral naar Den Haag. KBO-PCOB is er 

ook! 

 

Het debat op 12 september begint om 

10.00 uur en staat gepland tot 17.00 uur.  

Plaats van handeling is het tijdelijk 

Tweede Kamergebouw 

(Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag; pal 

naast Den Haag CS). Van tevoren 

aanmelden is niet nodig. Wel dient u een 

legitimatiebewijs mee te nemen. Het is 

overigens niet nodig het hele debat bij te 

wonen (maar dat mag natuurlijk wel). 

 

De Seniorencoalitie roept hierbij senioren 

op om het debat luister bij te zetten door 

ook aanwezig te zijn. 

 

Met de PCOB naar de 50PlusBeurs 

 

Na corona is hij eindelijk weer terug: de 

50PlusBeurs!! 

Al jarenlang ’s-werelds grootste 

evenement voor actieve plussers met  

550 stands boordevol informatie, 

entertainment en aanbiedingen.  

Met workshops, presentaties en vele 

optredens op podia met muziek, 

modeshows en theater. 

OGEN EN OREN TEKORT! 

De 50PlusBeurs brengt vele stands met 

thema’s als Vakantie, Wonen, Vrije Tijd, 

Mode & Beauty en Gezondheid. 

Probeer e-bikes op het fietsplein, geniet 

van modeshows en optredens, krijg advies 

over beleggen en schenkrecht, test uw 

fitheid, volg leerzame presentaties en 

actieve workshops. 

Maak het mee, u komt ogen en oren 

tekort! 

BIJZONDERE ONTMOETINGEN 

Ontmoet schrijvers, artiesten en 

personalities. Geniet van festival-acts, 

muziek, theater, dans en shows. 

Ontdek het Plus Podium met o.a.  

Mr. Frank Visser, televisie-icoon Ivo Niehe, 

maar ook onze eigen directeur Ingrid Rep. 
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De 28e editie van de 50PlusBeurs is van 

13 t/m 17 september 2022 in de 

Jaarbeurs te Utrecht.  

Open van 10.00-17.00 uur. 

Bestel uw entree-ticket met voordeel via: 

www.50plusbeurs.nl/KP22 

De prijzen voor KBO en PCOB leden zijn: 

Entree 50PlusBeurs:  € 7,50  (normale 

prijs € 20,00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tot slot 
 
Dit is weer het actuele nieuws voor PCOB 
Lansingerland. De plaatselijke commissies 
staan weer gereed om u een nieuw PCOB 
seizoen aan te bieden met diverse 
activiteiten. Dus kom op  8 september 
2022 naar de afdelingsbijeenkomst. 
Let op het gewijzigde aanvangstijdstip:  
14.00 uur !! 
 
Vergeet niet uw opgave te doen vóór  
1 september voor de najaarsreis op  
13 september a.s. !! 
 
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 
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