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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Vorige keer heb ik uw aandacht gevraagd voor veiligheid in het verkeer. Deze 
keer wil ik uw aandacht vragen voor brandveiligheid. Uit onderzoeken blijkt, dat 
senioren vaker slachtoffers van branden zijn. Bankstellen en matrassen worden 
genoemd als risicofactoren omdat ze snel in brand vliegen en veel rookontwikke-
ling veroorzaken. Als men zich beter wil beveiligen, is het goed om brandmelders op strategische plekken 
aan te brengen. Goede plekken zijn op het plafond in de keuken of bij een trap op het plafond in de buurt 
van het trapgat. Als u goed ter been bent, kunt u zich dan op tijd in veiligheid brengen. Beseft u wel, dat het 
brandalarm ook afgaat als u de batterij moet vervangen. Brandmelders kunt u kopen bij een bouwmarkt.  

In het nieuws was aandacht  voor het achterblijven van de inkomens, terwijl de zorgverzekering en de 
energie volgend jaar duurder worden. Een op de tien senioren hebben het afgelopen jaar moeten afzien 
van medische zorg of verzorging vanwege de eigen bijdrage, het meest van tandheelkundige hulp, de fysio-
therapeut, aanschaf van medicijnen in de apotheek en huishoudelijke hulp, maar ook maagbeschermers, 

een nieuwe bril en orthopedische schoenen. Tevens werd er vermeld, dat een op 
de zes senioren geen huurtoeslag en een op de tien senioren geen zorgtoeslag 
hebben aangevraagd. Vaak zijn dit mensen die al op leeftijd zijn of hun partner 
onlangs verloren hebben. Inmiddels is Prinsjesdag achter de rug maar zeker lijkt, 
dat de pensioenen voorlopig niet meestijgen met de inflatie. Ook de groep 
senioren tussen 55 en 67 jaar raakt steeds vaker in de problemen. KBO-PCOB 

deelt uw zorg en blijft aandacht vragen voor de positie van de senioren in ons land. 

In de periode van 27 september tot 6 oktober wordt de Week tegen de Eenzaamheid gehouden. Dit is een 
initiatief van de “Coalitie Erbij”, een samenwerkingsverband van allerlei sociale organisaties. In de gemeen-
te Zuidplas neemt onder anderen de PCOB en ons KBO daar aan deel. Verdere informatie hierover vindt u 
verder op in de Nieuwsbrief en in “Hart van Holland”. 

Op Twitter kwam ik een artikel tegen over meerdere Eindhovenaren, die in de zomer een periode geen 
huishoudelijke zorg hebben gekregen, terwijl zij daarvoor wel een eigen bijdrage hebben betaald. Het gaat 
om een vakantieperiode van drie weken waarin cliënten  geen huishoudelijke hulp in het kader van de 
WMO hebben gekregen. De gemeente Eindhoven is van mening, dat de afgesproken vakantieregeling 
tussen gemeente en zorgaanbieders niet hoeft te worden gecompenseerd. De cliënten hebben dus effectief 
minder thuiszorg gekregen en zijn daarover niet geïnformeerd. Het KBO-bestuur wil graag geïnformeerd 

worden indien zoiets ook bij onze gemeente is voorgekomen. Laat u het ons weten?  

De komende periode zullen wij als KBO en/of PCOB-KBO-SAZ weer overleg plegen met de gemeente 
Zuidplas. Onderwerpen hierbij zijn het Integraal Beleidsplan Sociaal Domein 2019-2023 en de WMO. Er zal 
ook een gesprek plaats vinden met een werkgroep van de gemeenteraad over de ouderenzorg en de oude-
renzorg in de toekomst. Ook zullen we middels het SVO weer verder gaan met het aandacht vragen aan de 
gemeente Zuidplas voor de vijf speerpunten van KBO-PCOB: inkomen voor ouderen, wonen en zorg, veilige 
gemeente, stimulering digitale vaardigheid en zingeving. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot  
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Spreuk van de maand 

‘Herfst !  

Dan zal ik zelf maar 

het zonnetje in huis 

zijn....’ 

 

LIEF EN LEED   
Kroon-verjaardagen    

80 jaar  

7-09-2018 de heer A.A.M. Kox   

85 jaar  

29-08-2018 de heer L. van de Heuvel  

90 jaar  

21-09-2018 de heer J.A. Wolters  

 

Wij ontvingen onderstaand persbericht van Mannenkoor Nieuwerkerk a/d IJssel.  
Het koor moet helaas na 25 jaar stoppen en daarmee komt ook een einde aan zijn repertoire: 'Zang uit de synagoge'. 

Het 5e lustrum wordt niettemin feestelijk gevierd met 'Een avond in joodse stijl' op donderdagavond 18 oktober a.s. 
 

 

   Mannenkoor Nieuwerkerk ad IJssel  
Pr & voorlichting: Aart Prinsen 

Parallelweg Zuid 40, 2914 LG Nieuwerkerk a/d IJssel, 0180-313329 

 pr@mannenkoor-nieuwerkerk.nl  www.mannenkoor-nieuwerkerk.nl 

________________________________________________________________________________________________ 
P e r s b e r i c h t 

Adieu ‘synagoge-zang’ vanuit Nieuwerkerk 

Mannenkoor onderweg in de laatste etappe - na 25 jaar volgt de afsluiting - wél feestelijk!  
  

Mannenkoor Nieuwerkerk maakt zich gereed voor de laatste etappe. Dit najaar worden nog 

kerkdiensten ondersteund in Rotterdam, Barendrecht en Krimpen a/d IJssel. Daarna volgt 

op donderdagavond 18 oktober het slot van 25 jaar synagoge-zang vanuit Nieuwerkerk.  

Pogingen om tot ‘een doorstart’ te komen gaven geen perspectief. Daarom moest het bestuur van het 

koor besluiten dat de viering van het vijfde lustrum tevens het einde van een opmerkelijk tijdperk zal 

zijn. Aan uitnodigingen bestond en bestaat geen gebrek. Maar vergrijzing speelt het koor parten, ter-

wijl de komst van nieuwe leden uitblijft. Dat brengt de kwaliteit in gevaar. 

Het was sowieso een wonder dat het koor onder leiding van Gerard Lange zijn missie 25 jaar lang kon 

volbrengen. Tijdens - naar schatting - zo’n 150 bijeenkomsten werden velen in contact gebracht met 

de joodse traditie van waaruit het christendom is voortgekomen. Van meet af aan werd het koor ge-

steund door de joodse gemeenschap.  

Avond in joodse stijl 

De feestelijke afsluiting - het 5e lustrum - vindt plaats op donderdag 18 oktober a.s. om 20:00 uur in 

De Lichtkring in Nieuwerkerk a/d IJssel. Het belooft een verrassende ‘Avond in joodse stijl’ te worden. 

Uiteraard neemt het koor de religieuze zang voor zijn rekening. Daarnaast zorgt het ‘Trio Wilde Eend’ 

(Vilde Katshke) voor de jiddische component met een ‘vertelconcert’. Klezmermuziek vormt de omlijs-

ting van een typisch joods verhaal, gebracht door meesterverteller en klarinettist Gottfrid van Eck. 

Ongetwijfeld neemt ook ‘de zaal’ deel in dit slotakkoord van een projectkoor met leden vanuit de wijde 

regio tot ver daarbuiten. 
 

Terugblik met uitzending gemist   
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/446179/Herbestemming.html  
Herinnert u zich het uitje naar Dordrecht nog? We gingen o.a. met de Waterbus naar Villa 
Augustus. Voor de leden die aan dit reisje hebben deelgenomen, is de aflevering van 

Herbestemming van zondag 2 september een mooie aanvulling met veel informatie over 
het gebouw waar we destijds geluncht hebben. Dit item laat u in 10 minuten heel veel 
interessante achtergrondinformatie zien.  
Met bovenstaande link kunt u het programma opstarten. Na ± 15 minuten start het item 
over Dordrecht. Misschien moeten we het reisje nog eens over doen, want het lijkt er op 
dat we eigenlijk maar de helft van het complex hebben gezien. Laat u mij weten of u 
geïnteresseerd bent in herhaling van dit uitje ? kbo.nieuwerkerk@gmail.com  

 

 

http://www.mannenkoor-nieuwerkerk.nl/
https://www.uitzendinggemist.net/aflevering/446179/Herbestemming.html
mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
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WEEK TEGEN DE EENZAAMHEID van 27 september tot en met 6 oktober 2018 

Onlangs ontving uw bestuur een schrijven van wethouder Daan de Haas van de Gemeente Zuidplas. 

Tijdens de landelijke Week tegen Eenzaamheid (van 27 september t/m 6 oktober) wordt aandacht 

gevraagd voor eenzaamheid, taboedoorbreking, bekendmaking van voorzieningen en zijn er 

activiteiten voor inwoners. Alle organisaties die in deze periode iets organiseren doen dit onder de 

noemer ‘Zuidplas Verbindt’ in een gezamenlijke activiteitenkalender.  

In het kader van de Week tegen de Eenzaamheid organiseert KBO 

Nieuwerkerk de nieuwste film van BBC Earth: One Amazing Day.  

 

Programma: donderdag 4 oktober 2018  

Inloop 14:00 uur met gratis koffie of thee.  

Aanvang ± 14:30 uur start de voorstelling.  

Na afloop gezellig samenzijn met een drankje (€ 1,=) tot 17:00 uur.  

Locatie St. Josephkerk, Kerklaan 20, Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

De toegang is gratis en ook niet-leden zijn welkom.  

 

Aanmelden verplicht uiterlijk zondag 30 september bij KBO 

Nieuwerkerk 0180-313625 Sjaak Zuidwijk of per e-mail: kbo.nieuwerkerk@gmail.com 

 

 

Kortingsbonnen voor vrijwilligers in Zuidplas  

Het Vrijwilligers Informatiepunt (VIP) van Welzijn Zuidplas is een pilot gestart met het aanbie-

den van een kortingsbonnenboekje aan alle vrijwilligers van de gemeente Zuidplas.  

Alle organisaties die met vrijwilligers werken, kunnen deze kortingsbonnenboekjes bestellen. 

Vrijwilligers kunnen de boekjes niet zelf bestellen. Zij kunnen de boekjes alleen ontvangen 

via hun organisatie of vereniging.  

KBO Nieuwerkerk gaat de voor verschillende taken actieve vrijwilligers aanmelden. Het loont dus 

om een specifieke taak als vrijwilliger op u te nemen. Dan denken wij aan bezorging van onze 

Nieuwsbrief met het KBO-PCOB magazine, meewerken aan onze spelletjesmiddagen, helpen bij 

de organisatie van uitjes e.d.  

Wij horen graag van u.  

Bestuur KBO Nieuwerkerk aan den IJssel  
 

PCOB ACTIVITEITEN   

Op de website van de PCOB kunt u een overzicht aan activiteiten vinden. Wij geven u hieronder 

een opsomming van deze activiteiten.  

 Administratieve Hulp  

 Computer Leercentrum  

 Diverse Activiteiten  

 Excursies  

 Fietstochten  

 Hobby, Quilt  

 Schaken en dammen  

 Tekenen en schilderen  

 Wandelen en Nordic walking  bijvoorbeeld wandelen en fietstochten in mooie natuur 

 Zuidplas in beweging  

Als u geïnteresseerd bent in een van die activiteiten kunt u de uitgebreidere informatie op de 
website vinden: http://www.pcob-nieuwerkerk.nl/ 
 

http://www.pcob-nieuwerkerk.nl/
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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. 11 
(november) mag u rond 23 ok-
tober 2018 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 11 oktober  
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:  

 
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 

mailto:voorzitterkbonieuwerkerk@gmail.com
mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
mailto:zuidwi@telfort.nl
mailto:leden.kbonieuwerkerk@gmail.com
mailto:toondekort@outlook.com
mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com

