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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Op het moment, dat u deze nieuwsbrief onder ogen krijgt, is de 
vasten inmiddels al weer 14 dagen bezig. Vasten , een tijd van 
bezinning heeft het landelijk KBO-PCOB-bestuur er toe doen 
besluiten om een oproep te doen. Christenen vasten van ouds-
her ter voorbereiding van het paasfeest. Het bestuur roept op 
om 40 dagen geen alcohol te drinken en vindt dit in deze tijd 
een moderne vorm  van vasten. IK ben benieuwd hoeveel van u zich hierbij aangesloten hebben. U 
moest zich dan wel met computer, smartphone of tablet aanmelden op www.40dagengeendruppel.nl  
of bellen met de servicetelefoon.  

Tijdens de laatste vergaderingen van SVO  (Samenwerkings-Verband Ouderenbelangen) is er onder 
meer gesproken over het keukentafelgesprek met de gemeente dat gehouden wordt zodra u gebruik 
gaat maken van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Deze wet regelt bijvoorbeeld de 
huishoudelijke hulp maar ook andere ondersteuning die beschikbaar wordt gesteld. We bereiken 
allemaal een moment, dat we hulp nodig hebben en het dus niet meer alleen kunnen. Het valt meestal 
moeilijk om dit toe te moeten geven. Gelukkig is het mogelijk u voor te bereiden op het keukentafel-
gesprek en u hoeft dit niet alleen te doen. U kunt ook gebruik maken van een onafhankelijke ouderen-
adviseur.  

Als u met de computer op internet gaat kijken, vindt u daar informatie over het keukentafelgesprek. U 
kunt dit natuurlijk ook aan een kennis vragen, die met een computer kan omgaan en dan gezamenlijk 
de informatie opvragen door keukentafelgesprek in te tikken bij “Google” of ”Microsoft Edge”.  Dan 
vindt u allerlei instanties, die informatie verstrekken en die u duidelijk maken hoe zo’n keukentafelge-
sprek verloopt. 

Als u in het bezit bent van een tablet of smartphone kunt u in de smartstore ( de programmawinkel ) 
handige hulp vinden zodra u om keukentafelgesprek vraagt. Er zijn dan twee Apps (programma’s ) te 
vinden, die hulp bieden: een app die informatie geeft over het gesprek, dat u met de gemeente moet 
aangaan en een tweede app van het CAK, die duidelijk kan maken wat de eigen bijdrage is die u dan 
moet gaan betalen. 

Aan de inhoud van dit stukje merkt u eigenlijk al, dat ik een pleidooi houd om toch met een computer 
of een tablet of een smartphone te leren omgaan. Of in ieder geval te begrijpen, dat u die informatie 
kan vragen aan iedereen die een computer, tablet of smartphone heeft en zich dan kan voorbereiden 
op het  keukentafelgesprek. 

Ten slotte hoop ik u te ontmoeten op onze spelletjesmiddag of op de aanstaande algemene ledenver-
gadering. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter,  

Marcel de Groot 
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Van de penningmeester 

Meer dan de helft van de leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun contributie voor 

2017 via een incasso te betalen. De meeste betalingen zijn in de eerste helft van februari geïnd. 

Daarnaast hebben velen hun bijdrage zelf overgemaakt. Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn, 

dan het vriendelijke verzoek om uw betaling vóór 1 maart te doen. Op de laatste bladzijde van deze 
Nieuwsbrief vindt u daarover de benodigde gegevens. Sjaak Zuidwijk.  

Uitnodiging voor de ALV 2018 KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  

Wij nodigen alle betalende leden van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel uit voor de ALV.  

In onderstaand artikel staat het programma voor de ALV 2018. De agenda is nog in behandeling 

maar zal uitgereikt worden.   

Indien u lid bent van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel en deze Algemene Ledenverga-

dering in de St. Joseph wil bijwonen maar slecht ter been bent, dan kunt u dit bij uw aanmelding 

aangeven en kan er voor vervoer gezorgd worden.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging (nadere informatie tijdens de ALV en in volgende Nieuwsbrief) 

GROEPSUITJE MODEDAG VANDER KLOOSTER MODE IN BOSKOOP (3 mei) 

Al bijna 40 jaar organiseert de firma Vander Klooster Mode haar modeshows en verkopen door het hele 

land. Heel veel dames werden vaste klanten omdat dit modehuis kleding heeft die men niet in de win-

kels kan vinden omdat die zich richten op jongelui of op een oudere klant met een stevige portemon-

nee. Vander Klooster Mode brengt juist kleding in het middensegment. Sportief en draagbaar. Alles 

wat de 50 plusser van deze tijd wil.  

Sinds het voorjaar van 2017 hebben ze hun activiteiten uitgebreid met een georganiseerde dag voor 

grote groepen. Leden van een KBO, de ANBO en de Vrouwen van Nu. Deze activiteit bevat een volle-

dig verzorgde dag in het distributiecentrum aan de Boskoopseweg 4 in Boskoop. 

Na een verbouwing en aanpassing van de winkel hebben zij nu de perfecte ruimte gecreëerd om 

gasten te ontvangen en een modeshow te organiseren. Inclusief koffie en gebak. Alle ingrediënten zijn 

aanwezig om er een geweldige dag uit van te maken. Tussen de middag is er gelegenheid voor een 

kleine lunch en ’s middags is er een rondleiding door het distributiecentrum en het atelier. Uiteraard is 

er voor de dames gelegenheid om de geshowde kleding te passen en te kopen. 

Graag legt het KBO bestuur dit groepsuitje voor aan onze leden: Vertrek rond 09:45, ontvangst 10:30 

uur - het dagprogramma duurt tot ±  15:00-15:15 uur. Minimaal aantal 25 personen. De dag zelf kost 

op zich niets alleen het vervoer wordt berekend (bus of benzinekosten eigen auto’s).  

Wij horen graag of u interesse heeft. Voor een impressie zie: https://www.vdklmode.nl/groepsuitje 
 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING KBO - AFDELING NIEUWERKERK a/d IJSSEL  

Donderdag 15 maart 2018 – locatie: Ontmoetingsruimte St. Josephkerk, Kerklaan 20  

Programma 

13.30 uur  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers.  

14.00 uur  Algemene Leden Vergadering 

15.15 uur Pauze  

15.45 uur  Gelegenheid voor een spelletje sjoelen   

16.15 uur  Drankje en gelegenheid om met elkaar te praten  

17.00 uur Chinees buffet  

18.15 uur  Afsluiting  

De toegang tot de ALV en aansluitende maaltijd is gratis voor leden (m.u.v. de drankjes). 

Introducees die de intentie hebben lid te worden, zijn van harte welkom op de ALV en betalen 

€ 10,00 voor entree en buffet, plus de drankjes à € 1,= per stuk.  

Aanmelden verplicht vóór zondag 11 maart bij de penningmeester. Dit kan via e-mail: 

zuidwi@telfort.nl of via telefoonnummer: 0180-313625.  

LET OP !!  
De maandelijkse activiteitenmiddag zal i.v.m. de ALV op 15 maart géén doorgang vinden. 
Inloop voor de ALV is vanaf ± 13.30 uur.  
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Spreuk van de maand 

"Het is verstandiger 

een klein lampje aan 

te steken dan te 

klagen dat het zo 

donker is." 
 

            LIEF EN LEED 
 

Kroon-verjaardag    
 

85 jaar  
 

24-1-2018 mevrouw P.A.Ostermann-Bos 

  
Overleden 

23-01-2018 mevrouw H.T.J.M. Vorstenbosch-de Beijer  

Geslaagde KBO Nieuwjaarsbijeenkomst  
Op donderdag 18 januari organiseerde de KBO een eerste activiteitenmiddag in het nieuwe jaar. In de voorbije 
weken waren er al genoeg nieuwjaarsrecepties dus werd gekozen voor een combinatie-evenement. Met een 

toespraak opende voorzitter Marcel de Groot de middag.  
Daarna werd het glas met bubbels geheven en een toast 
uitgesproken voor goede gezondheid en welzijn in het nieuwe 
jaar. In korte tijd 
werden de spellen-
tafels neergezet en 
kon men klaverjassen, 
rummikub en mikado 

spelen maar de sjoelbak was duidelijk favoriet.  
 
 
Regelmatig werd rondgegaan met schalen 
met lekkere hapjes.  Het was een geslaagde 
middag.  
Het is de bedoeling dat de op de 3e donder-
dag van de maand de spellenmiddag weer 
nieuw leven wordt ingeblazen.  
U bent van harte welkom voor een praatje en 
een spelletje.  
 
o-o-o 
 

 
Luxe bootcruise, woensdag 13 juni 2018, 10-17.30  
Juist voordat de kopij voor deze Nieuwsbrief was verwerkt, ontvingen wij 

informatie over een cruise die door de PCOB-Zuidplas i.s.m. Rederij Fortuna 

wordt georganiseerd. KBO-Nieuwerkerk is uitgenodigd om met 25 KBO-

leden mee te varen met het luxe partyschip Marlina met beneden- en bovendek. We maken een vaartocht rond het 

eiland van IJsselmonde. De vaarroute telt maar liefst 8 rivieren of wateren; 3 havens, 9 bruggen en 21 plaatsen. De 

PCOB meldt dat we volop kunnen genieten bij het zien van zoveel moois met natuurlijk de skyline van Rotterdam, de 

SS Rotterdam, de Kuip, het Noordereiland met historisch Hulstkamp gebouw enz.  

U wordt welkom geheten met koffie en gebak en geniet van een uitgebreide warme lunch aan boord. ‘s Middags 

sluiten we af met een ijsdessert.  Vertrek 10.00 uur vanaf de steiger aan het Vuykterrein, Vuykpark 1, Capelle a/d 

IJssel. De boot ligt daar vanaf 9.00 uur. Het partyschip is ook toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen.  

 Kosten : € 45.- en voor niet-leden € 55.-  De UitBusPlús is gereserveerd op 13 juni voor degene die niet zelf-

standig naar Capelle kunnen komen. U wordt thuis opgehaald en thuis gebracht.  Kosten p.p. € 4.-  

 Informatie en aanmelden [naam, adres, tel nummer], ook voor de UitBusPlus, bij Sjaak Zuidwijk, tel 0180 313625 

of mail naar zuidwi@telfort.nl  U krijgt meteen uw volgorde nummer van inschrijving.   Uw reservering is defini-

tief na betaling op:  NL76 RABO 0345 2771 71 t.n.v.  KBO Nieuwerkerk onder vermelding van :  ‘vaartocht’ en uw 

volgorde nummer.  Laatste mogelijkheid tot aanmelden is donderdag 31 mei a.s.  

mailto:zuidwi@telfort.
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INFORMATIE  
Voorzitter:  
Marcel de Groot  
Gouwe 27  
2911 GA  Nieuwerkerk aan den IJssel 
tel. 0180 - 312939    
voorzitterkbonieuwerkerk@gmail.com  

 

     

Graag willen we contact met u. 

Heeft u het behoeftepeilings-

formulier al ingeleverd? 

Dit kunt u nog steeds inleveren. 

Secretaris: 
Irene Vasterman   
Valkendaal 41   
2914 RK  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 06-13745920  
kbo.nieuwerkerk@gmail.com  

 

 

De volgende Nieuwsbrief nr. 4 
(april) mag u rond 27 maart  
2018 verwachten. Kopij voor 
dat nummer s.v.p. inleveren 
vóór 16 maart 2018.  

Penningmeester: 
Sjaak Zuidwijk  
Pr. Alexanderlaan 98  
2912 AM  Nieuwerkerk aan den 
IJssel  
tel. 0180-313625  
zuidwi@telfort.nl     
 

 

   

 

KBO afdeling Nieuwerkerk aan 
den IJssel jaarcontributie 2018  
* € 22,= alleenstaand  
* € 37,= 2 pers. zelfde adres 
 

bankrekeningnummer    
NL76 RABO 0345 2771 71  
t.n.v.  KBO afdeling 
Nieuwerkerk aan den IJssel 

Ledenadministratie en coördinator 
bezorging Magazine en Nieuwsbrief:  
Josephine Kox   
Deensestraat 5   
2912 TA  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-332075   
leden.kbonieuwerkerk@gmail.com  

 

    

 

Verschijningsdata 2018:  

Jan/feb-nr. op 23 januari  
Maart nr. op 20 februari  
April nr. op 27 maart  
Mei nr. op 24 april  
Juni nr. op 29 mei  
  

HUBA  
(Hulp bij Belasting Aangifte/Administratie) 
Toon de Kort  
Linge 69   
2911 EJ Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-314212 
toondekort@outlook.com 

 

    

 

Toon de Kort en Rennie 
Valentijn kunnen u dit jaar 
(weer) hulp verlenen bij het 
invullen van uw belastingbiljet.  
 

HUBA  
(Hulp bij Belasting Aangifte/Administratie) 
Rennie Valentijn 
Bospolderstraat 38  
2912 PD  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-332121 
r.valentijn@ziggo.nl  

 

 

Rennie Valentijn en Toon de 
Kort kunnen u dit jaar (weer) 
hulp verlenen bij het invullen 
van uw belastingbiljet  
 

Meld uw e-mail adres aan ons. U krijgt de Nieuwsbrief dan ook in kleur via de mail en bent nog sneller op de hoogte van het 
nieuws in uw KBO afdeling. Aanmelden kan via e-mail adres: kbo.nieuwerkerk@gmail.com 
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