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Beste PCOB-ers

 

Wanneer u de nieuwsbrief ontvangt dan 

schrijven we al weer maart, de 

lentemaand! We hebben juist begin 

februari een weekje vorst achter de rug. In 

de nacht en vroege ochtend matige vorst 

en overdag temperaturen rond de nul 

graden. Ook wat betreft neerslag was er 

voornamelijk in het oosten en zuiden van 

het land sneeuw gevallen. Zo worden we 

toch bepaald bij de winterperiode. Buiten 

deze week is het overigens lenteachtig 

weer met milde temperaturen en vrij 

zonnig. Ook niet erg stormachtig weer, dat 

is wel eens anders in februari. 

Zo werden we begin februari bepaald bij 

de watersnoodramp in 1953, nu 70 jaar 

geleden. Via documentaires op de TV 

kwam de ramp opnieuw bij ons binnen. 

Dan realiseren we ons hoe erg het 

geweest moet zijn in dat deel van 

Nederland. Het geweld van het water en 

de storm, de krachten die op de dijken 

beukten. Daarna zie je ook wat voor 

bescherming dit teweeg heeft gebracht. 

De Deltawerken, het paradepaardje op 

civieltechnisch gebied. 

Al is het hier dan geen winter, vele 

wintersportliefhebbers trekken eind 

februari naar de wintersportgebieden. 

Hopelijk is daar voldoende sneeuw om te 

skiën en te snowboarden.  

De voorjaarsvakantie is een aangename 

sportieve onderbreking voor vele 

gezinnen. 

 

We kijken vooruit, de lente dient zich 

reeds aan. Dat is te zien aan de bloeiende 

sneeuwklokjes, krokussen, narcissen.  

Ook diverse heesters tonen hun knoppen 

zoals de  forsythia en magnolia. 

Ook in de dierenwereld is er volop leven. 

Bij de belevenisboerderij zijn inmiddels 

honderden lammeren geboren.  

De paddentrek is ook al op gang 

gekomen. De vogels tsjilpen al vroeg in de 

morgen en laten zich zien bij de 

nestkastjes. Zo ontwaakt het nieuwe leven 

in de lentemaand. 

Aan het eind van de maand (26 maart) 

zetten we de klok één uur vooruit en gaat 

de zomertijd in. Ja, zo gaat het in de 

cyclus van de tijden, we sluiten een  
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donkere periode af en gaan hopelijk een 

lange zonnige periode tegemoet. 

 

In de tweede week van februari werd de 

wereld opgeschrikt door een ontstellende, 

angstaanjagende en verwoestende 

aardbevingsramp in Turkije en Syrië.  

En nog steeds is het onrustig in het gebied 

want opnieuw zijn er weer zware 

aardbevingen geweest.  

Vele tienduizenden slachtoffers en 

honderdduizenden gewonden. Families 

die diep getroffen zijn door het overlijden 

van vele familieleden, vaak uit één gezin. 

De beelden op TV zijn schrijnend en 

hartverscheurend. Diep respect voor het 

inzettings- en doorzettingsvermogen van 

de reddingsteams. 

De landelijke hulpactie op giro 555 die op 

15 februari werd gehouden toont de 

daadkracht en vrijgevigheid van het 

Nederlandse volk aan met een opbrengst 

op dát moment van  

€ 88.000.000,00. 

Maar inmiddels is de oorlog in Oekraïne 

één jaar aan de gang (24 februari). 

Misschien staan we er direct niet zo meer 

bij stil, maar toch…… Een nieuw offensief 

dat is aangekondigd zal opnieuw veel 

strijd opleveren met vele slachtoffers. 

Wanneer zal het vrede zijn is een bekende 

regel van een lied uit het Liedboek. Laat 

die vraag spoedig beantwoord worden. 

 

In deze maand zijn er weer verkiezingen. 

Op 15 maart a.s. kunnen we onze stem 

uitbrengen voor de Provinciale Staten en 

de Waterschappen. 

Misschien denkt u dat interesseert me niet 

zo, maar het is toch belangrijk. Immers 

door de Provinciale Staten wordt de 

Eerste Kamer gekozen. De samenstelling 

daarvan is belangrijk voor de 

regeringspartijen. Wel of geen 

meerderheid in de Eerste Kamer. 

Zo als het er nu naar uitziet zijn “nieuwe” 

partijen als BBB en JA21 in opmars. En 

hoe pakt de samenwerking Groen Links 

met de PvdA uit? 

 

 

Voor de huidige regering is het spannend 

hoe de verkiezingen verlopen. Ook heeft 

het gevolgen voor met name de klimaat- 

en stikstofcrisis. Want de Provinciale 

Staten zijn nauw betrokken bij het 

oplossen van de stikstofcrisis. Daarom is 

het van belang om te gaan stemmen. Uw 

stem doet er toe! 

 

Ook is de veertigdagentijd ingegaan. Een 

periode waarin we toeleven naar het 

hoogste feest in de kerk, naar Pasen. 

Deze tijd is bedoeld om ons te bezinnen, 

te vasten, tijd en aandacht te nemen voor 

God en de naaste. Hoe doen we dat? 

Door in ons dagelijks leven stil te staan bij 

het lijden en sterven van Jezus Christus. 

En daar zijn vele vormen voor. 

Zoals uit de bijbel lezen om Jezus te 

volgen op zijn lijdensweg. In ons drukke 

bestaan een moment van stilte nemen om 

tot inkeer en schuldbelijdenis te komen. 

Een concert bezoeken of thuis luisteren 

naar een CD met de Mattheus Passion. 

Een museum bezoeken waar schilderijen 

zijn tentoongesteld over het lijden en 

sterven van Jezus. Een kerk of een 

kathedraal inlopen waar de kruisweg in 

diverse stadia is afgebeeld en dat eindigt 

op de heuvel Golgotha. 

Zo zullen we op de bijeenkomst in maart 

a.s. ook de weg zien en horen die Jezus 

vanaf zijn geboorte tot aan het kruis op 

Golgotha is gegaan. 

Laten we in deze veertigdagentijd stilstaan 

bij hetgeen Jezus Christus voor ons 

mensen heeft gedaan. Bespot en gehoond 

is Hij door de diepste diepten 

heengegaan, ja zelfs door Zijn Vader 

verlaten. Door dit alles mogen wij als 

verloste zondaars leven. Moge we een 

bezinningsvolle en ingetogen 

veertigdagentijd ondervinden. 

 

De lijdenstijd omvat de gehele periode van 

deze nieuwsbrief. 

Een lied om in stilte te overdenken in deze 

tijd is lied 163 uit de Liedbundel 

Hemelhoog. 
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Als ik mijn ogen sluit 

 

Als ik mijn ogen sluit    

en denk aan Golgotha,   

dan lijkt het net of ik    

daar op die heuvel sta.   

Ik zie het houten kruis,   

zie wat de mensen doen,   

dat Jezus sterven moet, 

want dat gebeurde toen. 

   

Ik doe mijn ogen dicht 

en vouw mijn handen stil; 

ik bid met heel mijn hart 

 

 

 

Ik hoor opnieuw zijn stem  

die roept: “Het is volbracht!” 

en daarna wordt het stil, 

’t is donker als de nacht. 

Toen stief Hij aan het kruis, 

toen was de pijn voorbij. 

O, ik weet meer dan ooit: 

dat Hij dit deed voor mij. 

 

 

 

Wat ik Hem zeggen wil: 

“Hier aan dat houten kruis 

droeg U de straf voor mij. 

Ik had nog nooit een vriend 

die zoveel hield van mij”. 

  

 

ALGEMENE BERICHTEN 

 

PCOB voorjaarsreis voor alle 

afdelingen in Lansingerland 

De reiscommissie heeft weer een 

aantrekkelijke dagtocht georganiseerd op 

woensdag 17 mei a.s. Noteer alvast de 

datum in uw agenda, nadere informatie 

volgt in de nieuwsbrief van april! 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuw lid 

Als nieuw lid van PCOB Lansingerland 

verwelkomen wij: 

Kern Berkel en Rodenrijs 

Mevrouw A. Boeter-Kooijman, 

Molenwerfstraat 17, Berkel en Rodenrijs

 

 

Belastingservice         

  Lansingerland      
 

 

Hulp bij het invullen van uw 

belastingaangifte inkomstenbelasting 

2022 en aanvraag doen van toeslagen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de maand maart/april moeten weer de 

aangiften voor de inkomstenbelasting 

worden ingevuld. Met de slogan:  “leuker 

kunnen we het niet maken, wel 

gemakkelijker” zetten zoals voorgaande 

jaren de Ouderenbonden in Lansingerland 

zich ook dit jaar weer in bij het verlenen  
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van hulp voor het invullen van 

aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2022 

en het doen van aanvragen voor zorg- en 

huurtoeslagen. 

PCOB en KBO leden, die na een training 

weer bijgeschoold zijn in de laatste 

ontwikkelingen van de wijzigingen in de 

belastingwetgeving, zetten zich er weer 

voor in. 

Wilt u gebruik maken van deze service 

dan is de werkwijze als volgt: 

1. Heeft u in voorgaande jaren reeds 
hulp gehad, dan kunt u contact 
opnemen met de hulpverlener die 
het ook vorig jaar voor u heeft 
gedaan. Laat vroegtijdig (na het 
lezen van dit artikel) weten of u 
gebruik wilt maken van onze 
belastingservice en bel uw 
belastinginvuller!!  
De belastinginvuller vraagt dan een 

machtigingscode voor u aan. U 

krijgt thuis een   brief van de 

Belastingdienst, waarin de code 

staat. Deze moet u aan uw    

belastinginvuller geven. 

    

2. Vraagt u voor het eerst hulp aan 

neem dan direct contact op met de 

belastinginvuller en doe uw 

verzoek tot hulp. 

3. De belastinginvuller maakt een 

afspraak en verzorgt uw aangifte. 

4. U ontvangt een “print” van de 

aangifte. 

5. Ter dekking van de kosten betaalt 

u de hulpverlener een bedrag van 

minimaal € 15,00.   

De belastingservice is bestemd voor ouderen. 

Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt: 

tot € 35.000,- per jaar voor alleenstaanden en  

tot € 50.000,- per jaar voor 

gehuwden/samenwonenden. Geen vermogen 

in Box 3 boven het heffingsvrije vermogen 

(en dat is € 50.650,- voor alleenstaanden en  

 

 

€ 101.300,- voor gehuwden/ samen- 

wonenden). 

Bij twijfel over uw inkomen en de hoogte van 

uw vermogen neem contact op met uw 

belastinginvuller. Onze invullers 

ondersteunen alleen bij het doen van 

eenvoudige aangiften. De eenvoudige 

aangifte omvat alleen Box 1 en Box 3.   

Samenvattend: 

De belastinginvuller van de 

Belastingservice PCOB Lansingerland 

komt vanaf 1 maart in actie maar het is 

belangrijk om zo snel mogelijk – vanaf 

nu –  contact op te nemen met  

onderstaande belastinginvuller, ook 

vanwege de aanvraag voor een 

machtigingscode!! 

Namens de PCOB Lansingerland is de 

volgende invuller ook nu weer 

beschikbaar:  

Floris Kool, Ranonkelpad 11 

2651 KZ Berkel en Rodenrijs 

010- 511 76 42  of  06 24 61 75 69 

email: floriskool11@gmail.com 

 

ENERGIE TOESLAG  2022 

Nog altijd is dit onderwerp actueel, 

vandaar dat we het opnieuw onder de 

aandacht van de leden brengen. 

De energietoeslag is in de loop van 2022 

in het leven geroepen, als reactie op de 

fors gestegen energie prijzen. Deze 

regeling zal ook in 2023 van kracht zijn, 

bevestigt de  Rijksoverheid. 

De energietoeslag is in 2022 stapsgewijs 

gestegen naar ongeveer € 1.300,00 en in 

2023 geldt datzelfde bedrag. Het is één 

van de kabinetsmaatregelen om de 

koopkracht toch op peil te houden, 

ondanks de hoge energieprijzen. 

 

mailto:floriskool11@gmail.com
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Daarnaast is er een prijsplafond voor 

energieprijzen en gaat de zorgtoeslag 

omhoog. 

Een grote groep Nederlanders komt in 

aanmerking voor de energietoeslag. Maar 

lang niet iedereen uit deze groep heeft 

daadwerkelijk een aanvraag gedaan. 

Daarom brengen we dit onderwerp 

nogmaals onder uw aandacht. 

De energietoeslag 2022 varieert van         

€ 800,00  ( voor huishoudens tussen 

120% en 140% van de geldende 

bijstandsnorm) tot € 1.300,00 ( voor 

huishoudens  tot 120% van de geldende 

bijstandsnorm) Met dit extra geld wordt 

een deel van de stijgende energiekosten 

gecompenseerd. U kunt de energietoeslag 

altijd aanvragen. U komt echter alleen in 

aanmerking als u drie maanden voor uw 

aanvraag een inkomen tot 140% van de 

bijstandsnorm ontving. 

De normen voor pensioengerechtigden 

zijn als volgt:                                                                              

Alleenstaande of alleenstaande ouder, 

die niet samenwonend is met 1 of meer 

volwassenen: 

120 % - netto € 1.397,26 per maand 

140 % - netto € 1.630,15 per maand 

Gehuwden: 

120 % - netto €1.892,81 per maand 

140% - netto € 2.208,25 per maand 

 

De energietoeslag over het jaar 2022 

kan nog worden aangevraagd t/m 30 

april 2023 

Denkt u recht te hebben op de 

energietoeslag of twijfelt u? Heeft u hulp 

nodig bij het aanvragen/invullen van het 

formulier voor de energietoeslag? 

U kunt gratis hulp krijgen bij het invullen 

door vrijwilligers van SamenDoen. 

 

Dit kan op:  

dinsdagochtend van  10.00 uur tot 12.00 

uur in de Bibliotheek Oostland in Berkel en 

Rodenrijs. Voor een afspraak op deze 

locatie kunt u bellen naar 010- 3101012 of 

een mail sturen naar:  

inloop@spreekuursamendoen.nl 

of: 

donderdagochtend van 09.00 uur tot 10.30 

uur in De Stander, Wilhelminastraat 1 in 

Bergschenhoek. Voor een afspraak op 

deze locatie kunt u bellen naar 010-

5225545 of een mail sturen naar:    

inloop@spreekuursamendoen.nl 

Wat neemt u mee 

- Uw netto-inkomen van de laatste 3 

maanden ( afschriften van de bank) 

- Uw BSN- nummer en DigiD 

inlogcode 

- Identiteitsbewijs 

- Betaalpas 

- Een A4-enveloppe. 

Van de documenten hebben de 

vrijwilligers kopieën  nodig. 

Zij helpen u daarmee. 

 

Nieuw afvalbeleid in de gemeente 

Lansingerland  

 

Het nieuwe afvalbeleid dat per 1 januari jl. 

is ingegaan, houden de inwoners van 

Lansingerland nogal bezig. Uit de 

ingezonden reacties van lezers in de 

plaatselijke weekbladen blijkt dat men 

kritisch is op het nieuwe 

afvalinzamelingssysteem Diftar. Ook de 

ouderenbonden zijn door de leden 

benaderd over het Diftar afvalsysteem. De 

senioren in de senior appartementen 

ervaren de wijziging erg negatief. 

De invoering van Diftar leidt niet tot minder 

afval.  

Zo wordt opgemerkt op dat alleen het 

restafval ergens anders terecht komt: de  

mailto:inloop@spreekuursamendoen.nl
mailto:inloop@spreekuursamendoen.nl
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PMD zak; de GFT of papier container; in 

een niet afgesloten ondergrondse 

container; openbare afvalbakken of het 

wordt zwerfafval. Het kan leiden tot 

afkeuring van ingezamelde PMD en GFT. 

Uw ongenoegen over het nieuwe 

afvalbeleid kunt u kenbaar maken op een 

vragenlijst die de gemeente Lansingerland 

op de website heeft geplaatst: 

www.lansingerland.nl  

Ook de politieke partijen zijn verdeeld over 

Diftar. Zo heeft het CDA een meldpunt  

 

 

 

schoon Lansingerland in het leven 

geroepen. Op de website van het CDA, 

www.cdalansingerland.nl kunnen klachten 

worden achtergelaten. Het CDA verzamelt 

de klachten en zal deze neerleggen bij de 

verantwoordelijke wethouder. 

Het is belangrijk om uw klachten kenbaar 

te maken. Een brede opinie onder de 

inwoners van Lansingerland versterkt de 

mening over het nieuwe afvalbeleid. 

Hoe ervaart u als senior dit nieuwe 

afvalbeleid? Geef een reactie op 

bovenstaande websites.

 

Gezamenlijke bijeenkomst van de KBO 

afdelingen en PCOB Lansingerland op 

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 Berkelse afdeling nodigt alle leden van 
KBO-PCOB uit voor een gezellige en 
leerzame (culturele) bijeenkomst in 
Parochiezaal Willem Huygensz. en wel op 
zaterdag 29 april 2023. Aanvang 14.00 
uur. Zaal open 13.30uur. 

 

 

 

 

Het thema is  “Tussen Rotte en Schie” . 
U geniet van een interessante presentatie 
en film van de “ Historische Vereniging 
Berkel en 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-collega’s uit 
Lansingerland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lansingerland.nl/
http://www.cdalansingerland.nl/
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BIJEENKOMSTEN 

 

 

PCOB Berkel en Rodenrijs 

 

Terugblik bijeenkomst 9 februari 2023 

 

 
 

 

 

Alle leden van PCOB Lansingerland waren 

uitgenodigd om op 9 februari bij elkaar te 

komen voor de maandelijkse 

middagbijeenkomst. Zoals gebruikelijk op 

de tweede donderdagmiddag in de maand 

in zalencentrum “Rehoboth” in Berkel en 

Rodenrijs 

De middag werd geopend door de 

voorzitter Henk Oosterwijk met het lezen 

van Psalm 103 gevolgd door een 

overdenking. In deze psalm van David 

staat de lofprijzing aan de Here om zijn 

genade centraal. We mogen zegeningen 

en goede gaven van God ontvangen, 

maar worden ook geconfronteerd met 

teleurstellingen. Het is zaak om daar ook 

goed mee om te gaan. We weten dat 

Jezus zorgt voor kwijtschelding en 

vrijspraak door het lijden en sterven  

van Jezus. Henk eindigt de overdenking 

met de verzen van Joh. de Heer: lied 256 

“Tel Uw Zegeningen”  en gaat voor in 

gebed.  

Vervolgens krijgt de heer Rob van Eck het 

woord, die vanmiddag te gast is. Hij 

verzorgt deze middag een schitterende 

digitale presentatie met de titel 

“Wereldwonderen 7”. Zijn  

presentatie behelst voor de pauze de 7 

klassieke wereldwonderen en na de pauze 

7 nieuwe Wereldwonderen  

 

Van de klassieke wereldwonderen bestaat 

er nog slechts één; de andere zes zijn 

verwoest en verdwenen; alleen de 

Egyptische “Piramide van Cheops” bij 

Cairo bestaat nog. Deze piramide stamt uit 

2500 v.Chr. en bestaat uit diverse ruimten, 

waaronder de koningskamer met 

sarcofaag.  

De andere verdwenen wereldwonderen 

passeren de revue, zoals de “Vuurtoren 

van Pharos” bij Alexandrië uit 300 v.Chr., 

die zorgde voor een lichtbundel voor de 

scheepvaart, de “Hangende tuinen van 

Babylon”, nabij het huidige Bagdad, uit 

600 v.Chr. en de “Kolossus van Rhodes” 

in het oude Griekenland.  

De laatste drie klassieke wonderen met 

elk zijn bijzondere kenmerken zijn de 

“Tempel van Artemis” in Turkije, in Efese, 

waar de apostel Paulus op een van zijn 

zendingsreizen het evangelie bracht. 

Vervolgens het “Beeld van Zeus”, in 

Olympia, een 12 meter hoog beeld van 

goud en ivoor, uit 200 v.Chr. ter ere aan 

de oppergod Zeus. Tenslotte het 

“Mausoleum Halicarnassus” bij het huidige 

Bodrum, een 45 meter hoog beeld voor 

koning Mausoles. Veelal wereldwonderen 

die door aardbevingen en branden zijn 

verdwenen.  

 

De lijst nieuwe wereldwonderen is 

ontstaan in het jaar 2000. Hiervoor zijn 

door de Zwitser Bernard Weber meerdere 

objecten verzameld, waaruit gekozen kon 

worden.  
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Tot deze wonderen behoort  de “Chichén 

Itzà in Mexico”, die door Maya’s rond 800 

is gebouwd. Deze tempel bestaat uit 18 

niveaus, omdat de Maya kalander uit 18 

maanden bestond.  

De “Cristo Redentor” is bekend als het 

beroemde Jezusbeeld in Brazilië in Rio de 

Janeiro. Het beeld werd in 1931 

opgeleverd, is 38 meter hoog en staat op 

een berg van 710 meter. Het beeld is in 

eerste instantie in Frankrijk gemaakt en in 

brokken van zo’n 16 ton naar Rio 

gebracht.  

Als derde wonder wordt het beroemde 

“Colosseum” in Rome genoemd. Daar zat 

in de Romeinse tijd keizer Nero gevechten 

te aanschouwen tussen mensen en dieren 

en gladiatoren voor ruim 50.000 

toeschouwers. 

Een eveneens bekend  wereldwonder is 

de “Chinese muur”, een duizenden 

kilometers lange muur, destijds ter 

bescherming tegen vijandige legers en 

volken. Het grootste deel van de muur is 

gebouwd tijdens de Ming-dynastie (1368-

1644) en is voorzien van vele wachttorens. 

Voor de meesten van ons wat minder 

bekend is het vijfde wereldwonder, de 

“Machu Picchu” in Peru, die stamt uit de 

12de eeuw. Deze Peruaanse Inca-stad was 

tevens een koninklijk buitenverblijf met 

religieuze Inca doeleinden. 

Weer meer bekend voor ons is het 

wereldwonder “Petra” in Jordanië, 

gebouwd door de Nabateeërs, ongeveer in 

de 1ste eeuw voor Chr. Zij bouwden in de 

rotsen een uitgehouwen stad. Zo ontstond 

een drukke handelsstad totdat ook daar 

een aardbeving een groot deel verwoestte. 

Deze plaats wordt tegenwoordig ook door 

veel toeristen bezocht.  

Het 7de en laatste wereldwonder is de “Tja 

Mahal” in India. Dit mausoleum is in 1653 

voltooid en gemaakt van wit marmer in 

een hindoeïstische en islamitische 

bouwstijl. 

 

Tenslotte kunnen we deze middag 

terugkijken op een boeiende en heel  

 

 

leerzame presentatie. Met behulp van 

prachtige beelden en video’s hebben we 

een uitvoerige uiteenzetting gekregen van 

deze wereldwonderen. Nadat door een 

van de commissieleden de middag was 

afgesloten met een passend gedicht 

keerden we weer huiswaarts.   

 

Bijeenkomsten 

 

De eerstvolgende  bijeenkomst staat 

gepland voor: 

 

●     9 maart 2023:  een presentatie met 

als titel: “Uit het dagboek van Maria” 

door de heer Peter Stam. 

       Het is een presentatie over het leven 

       van Jezus gezien door de ogen van 

       Maria.  

       Hoe beleeft zij de geboorte van haar 

       kind, zijn leven en sterven en 

       opstanding.  

       Daar loopt de presentatie op uit. 

       Je zult maar Maria heten en op 

       trouwen staan en dan onverwacht 

       een engel op bezoek krijgen met een 

       boodschap van God. Een boodschap 

       die haar leven op zijn kop zet.  

       We volgen Jezus op zijn levensweg 

       en dat eindigt aan het kruis op 

       Golgotha. Als volwassen mens heeft 

       Jezus de pijn van de wereld aan den 

       lijve meegemaakt. 

       Zo komen alle levensfasen van Jezus 

       aan de orde. Juist in de lijdenstijd 

       krijgt het lijden, sterven en de 

       opstanding van de Heer alle 

       aandacht.  

  

Tijdstip: 14.00- ca.16.30 uur in 

zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen 

van harte welkom en ook gasten zijn 

eveneens welkom. Ook de leden uit 

Bergschenhoek en Bleiswijk worden 

hartelijk uitgenodigd om de bijeenkomst te 

bezoeken. 

 

 

             



           -9- 

PCOB- Bergschenhoek 

Op 9 februari konden wij elkaar weer 

ontmoeten tijdens onze 

middagbijeenkomst op de tweede 

donderdag in de maand in zalencentrum 

‘Rehoboth” in Berkel en Rodenrijs. Die 

middag was de heer Rob van Eck te gast 

en verzorgde een schitterende digitale 

presentatie over de 7 Wereldwonderen. 

Voor de pauze betrof het de 7 klassieke 

en na de pauze de 7 nieuwe 

wereldwonderen. Het was een boeiende 

en leerzame presentatie. Van deze 

middagbijeenkomst vindt u elders in de 

nieuwsbrief meer informatie onder de 

rubriek “Terugblik bijeenkomst 9 februari 

2023”. 

Met veel genoegen en plezier kunnen we 

terugkijken op deze middagbijeenkomst en 

maken u attent op de volgende 

middagbijeenkomst, die in het teken zal 

staan van het leven van Jezus.  

De heer Peter Stam is bereid gevonden 

deze middag voor ons te verzorgen. 

Wij nodigen u daarom van harte uit voor 

onze eerstvolgende middagbijeenkomst 

op:  

Donderdag 9 maart vanaf 14:00 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 

Rodenrijs 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 zien elkaar graag weer in goede 

gezondheid terug en hopen op een goede 

opkomst.  

 

 

OVERIG PCOB- NIEUWS 

Noodfonds Energie komt met 

Desktopversie 

Het Noodfonds wordt sinds de lancering 

door veel huishoudens gevonden maar 

een aanvraag doen is lastig. Ook omdat 

het alleen maar kan via een app op een 

smartphone. 

Het Noodfonds is in gesprek met 

verschillende organisaties, waaronder 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB, om te 

kijken hoe de aanvraag vriendelijker 

ingericht kan worden. 

Om het aanvraagproces toegankelijker te 

maken en te voorzien in behoeften van de 

verschillende doelgroepen, wordt er 

gewerkt aan de lancering van een 

desktopversie van de aanvraag. Hierdoor 

kunnen mensen ook zonder smartphone 

en app een aanvraag indienen. Naar 

verwachting zal de desktopversie 

beschikbaar zijn vanaf eind februari. 

De aanvraag kon in eerste instantie 

worden ingediend tot eind maart. Het 

Noodfonds heeft de indientermijn 

opgerekt. Nu is aanvragen mogelijk tot 30 

april 2023 zodat er ook ruimte is voor 

mensen die via de desktop willen 

aanvragen. 

Voor meer informatie en antwoorden op 
veel gestelde vragen, verwijzen we naar 
de website: noodfondsenergie.nl . Er kan 
contact worden opgenomen via het 
telefoonnummer 085-0881111 of via e-
mail op info@noodfondsenergie.nl. 

https://www.noodfondsenergie.nl/
mailto:info@noodfondsenergie.nl
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KBO-PCOB wil herstelplan-plus voor 

publieke sector 

 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB is het 
met de FNV eens dat er een herstelplan 
voor de publieke sector moet komen. Dit 
zegt KBO-PCOB directeur Ingrid Rep in 
een eerste reactie op het SER-advies 
‘Waardevol werk: publieke dienstverlening 
onder druk’. Er is zelfs méér nodig: een 
herstelplan-plus moet cruciale sectoren 
zoals de zorg op gang houden en senioren 
helpen om het beste uit zichzelf te blijven 
halen. 

De afgelopen tijd wordt steeds meer 
zichtbaar dat Nederland vastloopt. Soms 
gebeurt dat letterlijk, zoals vorig jaar op 
Schiphol. Dramatischer nog is het als de 
zorg steeds verder vastloopt door 
personeelstekorten en te complexe 
manieren van organiseren. Met de 
ingetreden en steeds meer 
voortschrijdende vergrijzing is het dan ook 
niet 5 voor 12, maar als 5 over 12. 

Een herstelplan voor de publieke sector is 
hard nodig, maar “het gaat wat mij betreft 
niet alleen om herstel van wat er was of 
had moeten zijn, maar ook om nieuwe 
manieren om senioren te ondersteunen en 
de ruimte en middelen te geven om hun 
ervaring en competenties te kunnen  

 

 

 

 

 

 

blijven benutten.”, aldus Ingrid Rep. KBO-
PCOB denkt voor zo’n ‘herstelplan-plus’ 
voor de publieke sector onder andere aan 
seniorenvriendelijke e-health en 
beschikbaarheid van betere combinaties 
van wonen en zorg. Daarnaast wil de 
seniorenorganisatie meer inspanningen (in 
overleg met oudere werknemers en 
zzp’ers) die ervoor zorgen dat ook 50-
plussers de kans krijgen en benutten om 
zich te blijven scholen en ontwikkelen. 

De SER doet aanbevelingen in het 
advies Waardevol werk: publieke 
dienstverlening onder druk. 

 

Tot slot 
 
Dit is weer het actuele nieuws voor PCOB 
Lansingerland. Kom naar de 
afdelingsbijeenkomsten. Wij begroeten u 
graag! Dus tot 9 maart 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

 
 
 

 
 

 

 

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2023/arbeidsmarktkrapte-publieke-sectoren.pdf?la=nl&hash=1AC2405F04EC64ED9FC9FFE159DD5B3C
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/adviezen/2023/arbeidsmarktkrapte-publieke-sectoren.pdf?la=nl&hash=1AC2405F04EC64ED9FC9FFE159DD5B3C

