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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Mijn onderwerp voor veiligheidsadviezen gaat dit maal over telefonische dreigingen. Een 
voorbeeld hiervan betreft het bedrijf “Klussersteam”. KBO-PCOB waarschuwt hiervoor op de 
website waarvan hier een verkorte versie. 

Onlangs waarschuwde de ACM voor het bedrijf Klussersteam. 
Klussersteam is een bedrijf dat consumenten telefonisch een 
abonnement op klussen en reparaties aan huis verkoopt. De  
ACM ontving via haar consumentenloket ConsuWijzer de af-
gelopen weken meldingen over het bedrijf.  

Klussersteam benadert consumenten telefonisch voor een 
abonnement op klussen en reparaties aan huis voor 325 euro per jaar. De regels schrijven voor 
dat Klussersteam het aanbod voor deze dienst schriftelijk moet bevestigen aan de consument. 
Pas als de consument de overeenkomst weer ondertekend retour stuurt naar het bedrijf is er 
sprake van een overeenkomst. Is dit niet gebeurd, dan is er geen overeenkomst tot stand 
gekomen en hoeft de consument niet te betalen. Consumenten die een rekening ontvangen 
zonder dat er een overeenkomst tot stand is gekomen, kunnen op ConsuWijzer.nl lezen wat ze 
kunnen doen:   

Betaal de rekening niet, ook niet wanneer het bedrijf dreigt 
met hoge kosten, deurwaarders of andere maatregelen. Laat 
het bedrijf aantonen dat sprake is van een schriftelijke 
overeenkomst; een overeenkomst is alleen geldig als deze 
schriftelijk ondertekend is. Hang de telefoon op wanneer het 
bedrijf u blijft lastig vallen. Negeer brieven of e-mails. Vaak 
houden ze na verloop van tijd vanzelf op.     Meld onterechte rekeningen bij Consuwijzer. 

Op 1 november ben ik met Siem van Loon van PCOB Zuidplas naar een themadag in Huissen 
geweest met als onderwerp “Grenzeloos leven”. Zo’n 240 aanwezigen konden na een inleiding 

van emeritus hoogleraar gezondheidszorg Ivan 
Wolffers, die al jaren met een levensbedreigende 
ziekte leeft, kiezen uit 8 workshops, die alle in het 
teken van het overlijden stonden. Wij hebben in de 
ochtend gekozen voor: “in dialoog over van betekenis 
tot het einde” waar ons gevraagd werd hoe wij over 
ons eigen einde dachten. Een zeer persoonlijke vraag, 
die in een kleine setting bespreekbaar gemaakt werd. 
In de middag was er een tweede workshop met als 
titel “De ervaring van een voltooid leven” verzorgd 
door Els van Wijngaarden: een universitair docent en 
onderzoeker, die al sinds 2012 onderzoek doet naar 
ouderen die willen sterven. Zij heeft daar een boek 

over geschreven. Het blijkt, dat er soms maar kleine dingen nodig zijn om de stervenswens 
flink uit te stellen. De dag werd afgesloten door Claartje de Kruiff, een predikant met als 
levensvervulling de zoektocht naar zin en betekenis en het begeleiden van anderen daarbij. 
Tijdens onze laatste bestuursvergadering bleek dat onze secretaris Irene Vasterman ’s middags 
ook naar deze themadag is geweest. Misschien is dit een onderwerp voor een zinvolle middag 
met elkaar. Wij horen dat graag van u.     vervolg: zie pagina 2.    



In de afgelopen periode heeft Josephine Kox ons te kennen gegeven, dat ze haar werkzaam-
heden voor ons als KBO om gezondheidsredenen wil beëindigen. Wij willen haar op een later 
tijdstip natuurlijk bedanken en in het zonnetje zetten. Dit betekent wel, dat u verderop in de 
nieuwsbrief een vacaturebank zult aantreffen.  

Op uitnodiging van PCOB Zuidplas zijn we op 14 november 
naar een themamiddag over veiligheid geweest. 
Vertegenwoordigers van de Rabobank gaven uitleg over 
onderwerpen als veilig bankieren en volmachten voor 
mantelzorgers. Na de pauze gaven twee politieagenten 
voorlichting over weerbaarheid tegen “babbeltrucs”. Er was 
volop gelegenheid tot het stellen van vragen. Het was een 
zeer goed bezochte en als nuttig ervaren middag. 

Op het moment, dat ik dit schrijf, bereid ik mij voor op  een 
bijeenkomst met de gemeenteraad van de gemeente 
Zuidplas, die vanavond plaats vindt met als onderwerp ‘de 
ouderenzorg’. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter,   

Marcel de Groot  

 

Van de penningmeester 
Na enige activiteit van mijn zijde druppelen de laatste contributiebetalingen voor 2018 gelukkig nog 
binnen. Het is altijd mooi voor een penningmeester als de 
begrote contributie is ontvangen. 
Langzamerhand kijk ik alweer vooruit naar 2019. Velen hebben 
mij een machtiging gegeven om de contributie te innen en 
vanzelfsprekend ga ik daar zonder een tegenreactie van uw 
zijde voor 2019 weer gebruik van maken. Mocht u nog geen 
machtiging hebben afgegeven, dan vindt u in de Nieuwsbrief 
van januari 2019 een formulier om daar verandering in te 
brengen, als u dat wenst.  
Mocht u uw lidmaatschap voor 2019 op willen zeggen, (wat wij 
natuurlijk niet hopen, ) dan moet u dat doen vóór 24 december 2018. Anders bent u verplicht om de 
contributie voor 2019 alsnog te betalen, omdat wij dan ook de afdracht voor u aan de landelijke KBO-
PCOB moeten betalen. 

Sjaak Zuidwijk, T 0180-313625, E zuidwi@telfort.nl 
 

 

Onze KBO Vacaturebank  
Op het ogenblik zoeken we: 
1. Een vrijwilliger voor het actueel houden van ons ledenbestand “KBO-leden” en het bijhouden van het “Lief- en 

leedgebeuren”. Dit is te doen door iemand, die zich thuis voelt op een pc en daarbij ondersteuning kan krijgen 
vanuit ons bestuur. Deze taak vraagt niet meer dan een uur per maand. 

2. Een vrijwilliger voor het regelen van het verdelen van de KBO-PCOB magazines voor de bezorgers en het 
bijvoegen van de Nieuwsbrief. Dit vraagt een woensdagochtend per maand en wordt voorlopig ondersteund 
door andere vrijwilligers. 

3. Een vrijwilliger voor de bezorging van de magazines in de wijk “de Velden”. Dit vraagt een dagdeel per maand. 
4. Een vrijwilliger voor de bezorging van de magazines in de wijk “Dorrestein”. Dit vraagt een dagdeel per maand. 

Als u een van deze taken op u wilt nemen, laat het ons dan weten. U kunt onze contactgegevens vinden op het 
informatieblad achter in de nieuwsbrief of u kunt het ook laten weten na de kerkdienst. 
Alvast van harte bedankt. 
Marcel de Groot  
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‘Wacht Hem op met een naambordje’  

Stel je voor dat Jezus landt op Rotterdam-Airport en dat je Hem moet afhalen. Hoe herken je 
Hem? En Hij jou?  

In de aankomsthal in de luchthaven op Rotterdam-Airport wachten altijd mensen met een 

bordje in de hand. Daarop in grote letters de naam van 
een persoon of van een groep. Familieleden of vrienden 
hebben zulke bordjes niet nodig. Ze herkennen elkaar 

al van ver en beginnen meteen te zwaaien. 
Taxichauffeurs, reisorganisatoren of hulpdiensten 
hebben ze wel nodig. Ze kennen hun reizigers nog niet. 

Wie iemand moet afhalen die hij niet kent, is blij 
wanneer die zijn naam herkent en op hem afkomt.  

En wie aankomt in een vreemd land of in een ongekende luchthaven, is opgelucht zijn naam te 

zien en iemand die hem verwacht. Het bordje met de naam maakt dat onbekenden elkaar de 
hand kunnen schudden, de reiziger en de gastheer.  
Binnenkort begint de advent. Advent betekent niet ‘het komt’ maar ‘Hij komt’ en dat is een 

groot verschil. 
‘Hij komt’ gaat in de advent over niemand minder dan Jezus. Stel je even voor dat Jezus zou 

landen op Rotterdam-Airport en dat wij Hem moesten afhalen. Hoe zouden wij Hem herkennen 
in de massa? Hoe zou Hij ons herkennen? Ik ben niet zeker dat wij Hem zouden herkennen. In 
welk type mens zou Hij aankomen? Blank of zwart? Iemand met of zonder boord en das? Een 

reiziger met veel of weinig bagage? Een stille of een luidruchtige persoon?  
Hoe zouden wij kunnen weten dat Hij het is? We zouden lang staan twijfelen, indien Hij niet zelf 
op ons toekwam, op ons bordje met zijn naam erop.  

En omgekeerd, hoe zou Jezus kunnen weten dat wij op Hem staan te wachten? Hoe zou Hij 
kunnen weten wie thuis voor Hem een kamer en een maaltijd heeft klaargemaakt, indien wij 
niet een bordje voor Hem opstaken met daarop zijn naam? Advent is niet zomaar rondkijken of 

gadeslaan. Het is uitkijken met een bordje in de hand, daarop de naam van Hem die we 
verwachten. ‘Jezus’ in dit geval. 
Tot de dag van vandaag trekt Jezus als reiziger of als vreemdeling door deze wereld. 

Hij heeft geen vaderland, geen vast adres. Hij 
verblijft waar Hij welkom is en reist vervolgens 
verder. Hij laat zich afhalen door wie Hem ge-

negen zijn en Hem verwachten. Hij vergezelt 
hen naar hun huis, zit bij hen aan tafel, luistert 
naar hen en praat met hen. Hij laat een aan-

denken achter en belt hen later nog eens op. 
Meer heeft Hij niet nodig. Zo trekt Jezus draden 
door deze wereld en weeft Hij aan een netwerk 

van verbinding. 

Hoe kan Jezus weten waar Hij welkom is? 

Durven wij een bordje met zijn naam erop omhoog te houden? Het is niet zo gemakkelijk voor 

ons om die stap te zetten. We willen graag Kerstmis vieren, maar durven onszelf niet zo goed 
te verbinden met de naam van Jezus. We houden ons bordje met zijn naam liever verborgen, 
onder een dikke winterjas. Zo werkt het echter niet. 

Wie Jezus met Kerstmis wil ontvangen, moet Hem eerst persoonlijk gaan afhalen, bescheiden 
en toch zichtbaar. 

Dat is werk voor de advent.  
Gelezen door Irene Vasterman op http://www.logia.nu/artikelen/  

en een beetje aangepast naar onze regio.  

 

http://www.logia.nu/artikelen/
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KBO KERSTVIERING donderdag 20 december 2018 
De kerstviering van de KBO staat dit jaar op donderdag 20 december 2018 op het 
programma.  

Met een gezellig samenzijn, een mooi kerstverhaal, een drankje en een broodmaaltijd, 
sluiten wij dit verenigingsjaar met elkaar af.  
 

Vanaf 13.30 uur ontvangen wij u met koffie of thee met iets lekkers.  
Om 14.00 uur start de middag met een mooi kerstverhaal door pastor Rita Schoolenberg.  

Daarna volgt een aperitief en de broodmaaltijd.  
De middag wordt om circa 17:00 uur afgesloten. 
 

De kerstviering is voor leden gratis (m.u.v. de drankjes) en introducees betalen € 3,=.  
De drankjes kosten € 1,= per stuk. 

Aanmelden uiterlijk 16 december is voor leden en introducees verplicht i.v.m. de inkoop 
en de voorbereidingen.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sjaak Zuidwijk, of bellen 0180-313625, of mailen naar 

zuidwi@telfort.nl onder vermelding van uw eigen naam en de naam van uw introducee. 

 

 

KBO NIEUWJAARSBIJEENKOMST  
op donderdag 17 januari 2019  
 

Het bestuur van de KBO Nieuwerkerk aan den IJssel 
heeft besloten om in januari wegens succes wederom een 
Nieuwjaarsbijeenkomst te organiseren en wel op de 3e 

donderdag in januari. Het is geen Nieuwjaarsreceptie 
maar een Nieuwjaarsbijeenkomst. Wij hebben wethouder 

Daan de Haas bereid gevonden om een korte lezing te 
houden over het nieuwe gemeentehuis.   
 

Programma  

Vanaf 14.00 uur ontvangen wij u met koffie of thee met 
iets lekkers.  

Aanvang van het middagprogramma om ± 14.30 uur. We 
bieden u graag een glaasje bubbels aan – om samen met 
de wethouder – te proosten op het nieuwe jaar. We wensen elkaar goede gezondheid, 

Gods’ Zegen, voorspoed en geluk in het nieuwe jaar.  
Aansluitend zal wethouder Daan de Haas een korte lezing houden.  
 

Na afloop van de lezing is de bar open voor drankjes tegen € 1,= per drankje en zetten 
wij de gezellige middag voort. Er kan eventueel gekaart worden of een ander spelletje 

worden gespeeld. Uiteraard kunt u ook blijven om met elkaar te praten onder het genot 
van een hapje en een drankje en krijgt u de gelegenheid mensen te ontmoeten.  
De middag wordt om circa 17:00 uur afgesloten. 
 

Aanmelden uiterlijk 13 januari is verplicht i.v.m. de inkoop en de voorbereidingen.  
U kunt zich hiervoor aanmelden bij Sjaak Zuidwijk, of bellen 0180-313625, of mailen naar 

zuidwi@telfort.nl onder vermelding van uw naam en telefoonnummer. 
 

mailto:zuidwi@telfort.nl
mailto:zuidwi@telfort.nl


INSTUIF
KERST
KOM
NAAR DE

8 DECEMBER 2018
13.00 TOT 16.00 UUR
ST. JOSEPHKERK
KERKLAAN 20
N‘KERK A/D IJSSEL
M.M.V. DIVERSE KOREN
& MUZIEKGROEPJES

DEURCOLLECTE VOOR
GEMIVA-SVG GROEP

GRATIS ENTREE 
KERSTSTUKJES / WINTERSE HAPJES
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KERSTVIERING donderdag 13 december 2018 
 

De kerstviering m.m.v. het Dianthuskoor o.l.v. Anne Tio en Mieke Tom zal op donderdag 
13 december plaatsvinden in de recreatiezaal in Dianthus.  

Er wordt een afwisselend programma geboden met samenzang, kooruitvoeringen, een 
kerstlezing, -gedicht en –verhaal, pianospel, een drankje en dat alles in een gezellig 
samenzijn.  

Vanaf 19:00 uur is de ontvangst met koffie of thee met iets lekkers.  
Aanvang van het programma is om 19:30 uur. De toegang is gratis.  

 

Uitnodiging oecumenische Ouderenkerstmiddag in de Ringvaartkerk  
op vrijdag 14 december 2018   
 

Ouderen van de St. Josephkerk en de Protestantse Kerk te Nieuwerkerk aan den IJssel 
worden van harte uitgenodigd voor de jaarlijkse kerstmiddag. 

Deze middag wordt gehouden op vrijdag 14 december a.s. in de Ringvaartkerk aan de 
Ringvaartlaan 16. 

Vanaf 15.00 uur zijn de deuren open; het is fijn als u op tijd aanwezig bent. 
Wij beginnen om 15.30 uur met een viering, aansluitend willen wij u een feestelijke 
broodmaaltijd aanbieden. 

In verband met een beperkt aantal zitplaatsen verzoeken wij u om u telefonisch of per 
e-mail u op te geven. 

Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt u dit dan a.u.b. bij  aanmelding doorgeven. 
U kunt zich aanmelden t/m 4 december a.s. bij: 
Sonja van Oosten e-mail: sonjavanoosten@gmail.com 

 tel. (0180) 31 59 34 
Antoinette Hoogendoorn e-mail: ghoogendoorn@ziggo.nl 

 tel. (0180) 31 65 84 
Mieke Verhoeff e-mail: hansmiekev@gmail.com 
 tel. (0180) 31 41 56 

Magda Leeuwenburgh e-mail magda.leeuwenburgh@hotmail.nl 
 tel. (0180) 31 98 69 

 

KERSTUITVOERING VAN CAMERATA maandag 17 december 2018 
De kerstuitvoering van Camerata o.l.v. Anne Tio m.m.v. Patrick Oude Essink en Peter van 
der Zee (met een piano fluit duet) en samenzang zal plaatsvinden op maandag 17 decem-

ber, inloop 19:30 uur, aanvang 20:00 uur in de recreatiezaal in Dianthus. Toegang gratis.  
 

 

Vooraankondiging van de interkerkelijke Kerstmiddag 2018 op tweede 
kerstdag in de Ringvaartkerk – woensdag 26 december  
Het was een prachtig gezamenlijk gebeuren in ons dorp vorig jaar. Wij hopen dat het ons 

ook dit jaar zal lukken om op de middag van de tweede kerstdag een kerstmiddag te 
organiseren. We mogen dit jaar gebruik maken van de Ringvaartkerk. Het thema van de 
gezamenlijke kerstbijeenkomst wordt ‘Een warm welkom’. Iedereen is welkom.  

Nadere informatie vindt u later in Hart van Holland en uw eigen kerkblad.  
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Spreuk van de maand 

Om vrede in de wereld te hebben, 
moeten de volken in vrede leven. 

Om tussen de volken vrede te hebben, 

moeten de steden niet tegen elkaar opstaan. 
Om vrede in de steden te hebben, 
moeten de buren elkaar verstaan. 

Om vrede tussen de buren te hebben, 
moet er vrede heersen in huis. 

Om thuis vrede te hebben, 
moet je hem vinden in je eigen hart 

 

Lao Tse( 604 - 507 v Chr) 

Chinese filosoof en stichter van het Taoïsme 
 

 

LIEF EN LEED   
Kroon-verjaardagen    

80 jaar  

8-11-2018 Mevrouw E.M. Eekelaar-Mooijman  

28-11-2018 Mevrouw A.A.´t Hart  

 

  

Overleden 

17-11-2018 mevrouw M.W. (Riet) van der Knaap-Tanke (89 jaar)   
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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. 2 
(februari) mag u rond 29 
januari 2019 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 10 januari 2019.  

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  
 

VACATURE   

 

    

 
Verschijningsdata 2019:  

Feb.nr. op 29 januari  
Maart nr. op 26 februari   
April nr. op 26 maart  
Mei nr. op 30 april  
Juni nr. op 28 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 

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

