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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

In de hoop, dat u een bezielend Pinkster-
feest heeft mogen ervaren, ben ik mij 
ervan bewust dat de oorspronkelijke 
periode van rust tegenwoordig beperkt is 
tot één dag. Toch wil ik u een Pinkster-
groet doen toekomen en u de wijsheid 
van de Heilige Geest toe wensen. 

Graag wil ik u ook wijzen op de interes-
sante aanbiedingen van de KBO-PCOB. 
Naast de al bekende aanbiedingen van de 
voordelige ziektekostenverzekering en de 
voordelige energie zijn er ook nieuwe 
aanbiedingen zoals de 10  korting op 

de prijs van de maaltijdservice van 
Apetito voor het geval u geen zin meer 
heeft om zelf te koken. 

Als u met vragen zit op het gebied van wonen, zorg, welzijn, gezondheid, juridische zaken of pensioen 
kunt u vanaf 1 juni bellen met de Service-, Juristen en Pensioentelefoon van de KBO-PCOB. Het nieuwe 
nummer is 030 3400655 en vervangt het oude (dure) 0900-nummer. 

Nieuw is ook de datingsite van KBO-PCOB, die al in het vorige magazine is aangekondigd. Ze is op inter-
net te vinden als https://www.50plusmatch.nl met gratis inschrijving en een week gratis lidmaatschap. 

Onder tussen blijft de KBO-PCOB actief in de politiek. Deze week was er bericht van de minister van 
volksgezondheid Hugo de Jonge. Bij overgang van de Zorgverzekeringswet naar de Wet Langdurige zorg 
verdwijnt de zorgval: als de mensen een indicatie krijgen voor een verpleeghuis, krijgen ze thuis minder 
zorg. Dit wil minister de Jonge opheffen. Ook is hij op zoek naar een oplossing voor de eigen bijdrage 
voor Wlz-zorg. Dit vraagt om een wetswijziging zegt de minister. 

Voor onze eigen vereniging kan ik u melden, dat er een gesprek is geweest met het bestuur van PCOB-
Zuidplas met als doel om te gaan samenwerken. Inmiddels hebben we hiertoe besloten en we zullen 
een samenwerkingsovereenkomst afsluiten op basis van een “model samenwerkingsovereenkomst” 
van KBO-PCOB. Belangrijk hierin is dat onze eigen identiteit blijft bestaan. 

Op het gebied van de plaatselijke politiek houden we de vinger aan de pols en zullen we deze week de 
bijeenkomst “Woonvisie Zuidplas“ bijwonen. Eerder hebben we al andere bijeenkomsten bijgewoond 
met onderwerpen als eenzaamheid in de gemeente, privacy van onze leden en het sociaal domein 
waarbij de gemeente samenwerkt met Capelle aan den  IJssel en Krimpen aan den IJssel. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot.   

 

https://www.50plusmatch.nl/
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Spreuk van de maand 

 
 

Wie smaak vindt in het 

lezen van goede boeken, 
is bij machte om de 

eenzaamheid te dragen, 
waar dan ook en met 

groot gemak. 

Gandhi 

 

 

LIEF EN LEED 
 

 
Kroon-verjaardagen    
 
 

90 jaar  

27-05-2018 de heer W. Petterson  

 
85 jaar  

18-05-2018 de heer J. Bot  
 
80 jaar  

02-05-2018 de heer A.A. van Weelde  
 

  
 

Feest van de Geest – High Tea op donderdag 17 mei 2018  
De derde donderdag van de maand is al jaren gereserveerd voor de activiteiten- en spellen- 
middag van de KBO. Maar niet in de maand mei van dit jaar.  

Zoals u heeft kunnen lezen, vond dit jaar tussen Hemelvaart en 
Pinksteren weer het Feest van de Geest plaats met diverse 

activiteiten in de St. Josephkerk.  
Om de vaste bezoekers van de spellenmiddag toch in de 
gelegenheid te stellen op die middag bij elkaar te komen, is in 

overleg met de organisatie afgesproken een High Tea te 
organiseren waar iedereen – na aanmelding – van harte 

welkom was.  
De aankondiging stond ook in de vorige Nieuwsbrief en menig 
KBO-lid was van de partij. Het werd een erg gezellige middag 

met vierentwintig deelnemers en een groep vrijwilligers die het 
alle gasten naar de zin maakte met meer dan voldoende lekkere 

hapjes.  
Gasten en vrijwilligers hebben genoten van het samenzijn op 
deze middag en de uitgebreide High Tea in de 

Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk.  
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KBO en PCOB naar Boskoop voor de Vander Klooster Modedag  

Op donderdag 3 mei vertrokken twintig enthousiaste dames van de KBO en 

PCOB carpoolend met eigen auto’s richting Boskoop.  

Ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum van Vander Klooster Mode werden 

dit jaar feestelijke modedagen georganiseerd. De datum was gereserveerd, 
maar er werd wel gerekend op een minimum aantal deelnemers.  

KBO vroeg PCOB en zo kon het uitje doorgang vinden.  

In Boskoop aangekomen werden we verwelkomd door de heer Vander 
Klooster en ladyspeaker Inge. We werden getrakteerd op koffie met een petit fours met het 

cijfer 40 er op. Terwijl we zaten te genieten, werd er uitleg gegeven over het programma 
en het verloop van deze geheel verzorgde dag. Na de koffie werden we uitgenodigd in de 
showroom.  

Samen met een groep dames uit Alphen aan de Rijn konden we de 

nieuwste collectie bekijken die door 3 charmante modellen werd 
geshowd. Dat ging heel gemoedelijk en jurken, jasjes, blouses en 
verdere kledingstukken konden van dichtbij bekeken, gevoeld en 

gekeurd worden.  

Na de modeshow was het tijd voor een lunch 

met lekker belegde broodjes, krentenbollen en 
koffie of thee.  

Na de lunch werden de groepen uit Alphen en 
Nieuwerkerk gesplitst. De ene groep mocht 

bingo spelen en de andere groep ging naar de 
winkel en paskamers. Na een uurtje werd er 

gewisseld. Bij de bingo waren leuke prijsjes te 
winnen en de hoofdprijs was een cadeaubon 
van Vander Klooster Mode die natuurlijk 

meteen besteed kon worden.  

Er werd gepast, aan vriendinnen geshowd, gewisseld en uiteindelijk 
werd door een aantal dames besloten tot aankoop van een of meer-
dere kledingstukken.  

Ter afsluiting van deze mode-

dag kregen we een glaasje advocaat met slag-
room waarna de terugreis kon worden ingezet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Door een ongeluk op de A12 liep het verkeer richting Nieuwerkerk ook vast bij het Aqua-
duct in Gouda, waardoor enkele dames pas tegen half 7 thuis waren. Maar de reactie van 
de KBO- en PCOB-dames was vol lof.  

Het was voor herhaling vatbaar.  
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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. 6 
(juni) mag u rond 26 juni  2018 
verwachten. Kopij voor dat 
nummer s.v.p. inleveren vóór 
14 juni 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:  

Juni nr. op 29 mei  
Juli/aug nr. op 26 juni  
Sept. nr. op 21 augustus  
Okt.nr. op 25 september  
Nov. nr. op 23 oktober  
Dec/jan.nr. op 4 december  

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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