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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

De vakantietijd is weer voorbij. In de hoop, dat  u genoten heeft van het mooie weer, wil ik de wens uit-

spreken, dat u weer uitgerust en verkwikt uw levensweg kunt vervolgen. Graag wil ik nu uw aandacht 

vragen voor het thema veiligheid. In het laatste KBO-PCOB magazine stond een verkeerstest. Afgelopen 15 

jaar is 40% van alle verkeersregels veranderd. Om die reden heb ik de vragen in het magazine bekeken. Al 

snel kwam ik tot de conclusie, dat ik als weggebruiker niet alle antwoorden zelf kon bedenken. Dit was voor 

mij aanleiding om het advies in het magazine op te volgen. 

“Wilt u meer kennis testen?”  

Ga dan naar WWW.VVN.NL/OPFRISCURSUS”. Het was voor 

mij geruststellend, dat ik de meeste vragen wel goed kon 

beantwoorden. Toch vond ik het prettig om de goede antwoorden te krijgen op de vragen, die ik niet juist 

beantwoordde. Op die manier voel ik me weer een stuk zekerder in het verkeer. Vooral de regels voor de e-

bike en de scootmobiel zijn de moeite waard om aandacht te geven. 

Op de website van KBO-PCOB staat een artikel, dat aandacht vraagt voor een onderzoek van de consumen-

tenbond. Het gaat over leveren van goede en veilige zorg door de thuiszorgorganisaties. Aan de hand van 

een 50-tal inspectierapporten werd aangetoond dat 48 thuiszorgorganisaties in gebreke bleven. Directeur 

KBO-PCOB Manon Vanderkaa is van mening dat “Senioren moeten kunnen bouwen op betrouwbare en 

deskundige thuiszorg, zonder enige twijfel over de kwaliteit.” Als u zelf niet tevreden bent over de zorg, is 

het misschien goed om er eens met een ouderenadviseur over te praten. 

KBO-PCOB laat weten, dat ze een actie van “het nationale ouderenfonds” 

bijzonder waardeert. Het gaat over een portretteerwedstrijd van ouderen door 

basisschoolleerlingen om jong en oud op een creatieve manier te verbinden. Een 

vakkundige jury beoordeelt de portretten en zet de winnende school in het 

zonnetje. In het najaar van 2018 vindt het project voor de achtste keer plaats. 

Misschien wordt u dit jaar benaderd om hier aan mee te werken. 

De komende tijd gaan we verder met onze gesprekken met PCOB-Zuidplas en hopen de voorgenomen 

samenwerking in een overeenkomst vast te leggen. We zijn er van overtuigd, dat we gezamenlijk 

waardevolle activiteiten kunnen hebben. 

Inmiddels is er door de gemeente Zuidplas een tweede bijeenkomst “Woonvisie Zuidplas” gehouden. Met 

de resultaten gaat de gemeente nu aan de slag. Middels de SVO zullen wij als ouderenbonden alle ontwik-

kelingen zo nauwgezet mogelijk volgen. Overleg met de gemeente gaat steeds belangrijker worden door de 

omgevingswet, die in 2021 van kracht wordt. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot 

 

http://www.vvn.nl/OPFRISCURSUS
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Van de organisatie VIER HET LEVEN ontvingen wij het programma dat 

zij de ouderen aanbiedt van september tot en met november van dit 

jaar. In dit overzicht staan 24 evenementen en activiteiten die allemaal 

in onze regio plaatsvinden.  

Het gaat dan om bijvoorbeeld theater-, muziek- en cabaretprogramma’s 

in Isala Theater in Capelle aan den IJssel. Maar ook film, ballet, toneel, 

musical, opera/operette, museumbezoek en een show. Het is te veel om 

in deze Nieuwsbrief in zijn geheel op te nemen. Daarom verwijzen wij u graag naar de 

website van Vier het Leven: www.4hetleven.nl, waar u alle informatie kunt vinden.  

Gaat u een keer met mee? Zij sturen u graag vrijblijvend het programma toe met een 

uitgebreid aanbod aan voorstellingen in uw regio. U kunt het welkomstpakket aanvragen 
via info@4hetleven.nl of telefonisch op werkdagen van 9:00 tot 18:00 uur op telefoon-
nummer 035-5245156.   U kunt zich per arrangement inschrijven.  

Een arrangement bestaat uit entreebewijs, 2 consumpties, begeleiding en 
vervoer.  Zij reserveren de beste plaatsen voor u. 

U wordt van begin tot einde vergezeld door een van de gastvrouwen/gastheren en u bent 
in gezelschap van andere ouderen. Maakt u gebruik van een rolstoel of rollator? Geen 

probleem, laat het vooraf even weten. 
Stichting Vier het Leven, Energieweg 8, 1271 ED Huizen 
T: 035 524 51 56 (landelijke reserveringsnummer)  

Gezellige ontmoetingsmiddag op de 3e donderdag  

De temperatuur op donderdag 19 juli was behoorlijk gestegen en mis-

schien wel daardoor kwam een aantal leden van de KBO naar de spel-
lenmiddag in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk om in de 

koelte van het kerkgebouw gezellig samen te zijn. Nu was het gebouw 
niet héél erg koel, maar voorzitter 
en penningmeester gingen op pad 

en kwamen met een doos vol 
ijsjes terug. Dat was smullen en 

zo werd het een genoeglijke middag met deelnemers 
aan 2 sjoelbakken, een kaarttafel en een verfrissende 
traktatie.  
 

Spreuk van de maand 
 

 

"Ik praat vaak 
tegen mezelf en 

dan lachen we 
allebei." 

 
 

 

LIEF EN LEED 
 

Kroon-verjaardagen    

90 jaar  

11-08-2018 mevrouw  
A.M.C. Bosch-van Diemen  

85 jaar  

1-08-2018 de heer S. Kok  
 
80 jaar  

10-07-2018 mevrouw M.A. Roelofs-Ruigrok  
 
60 jarig huwelijk  
3-07-2018 T.W.J. Witberg en M.H. Witberg-le Maitre   

 

http://www.4hetleven.nl/
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MODEDAG VANDER KLOOSTER MODE IN 

BOSKOOP donderdag 11 oktober 2018 

Op 3 mei jl. mochten leden van KBO Nieuwerkerk en PCOB Zuidplas zich verheugen op een mode-

dag bij Vander Klooster Mode in Boskoop. Ons gezelschap werd ontvangen met koffie en iets 

lekkers, waarna wij een modeshow met lente- en zomermode kregen voorgeschoteld (zie Nieuws-

brief juni 2018), een lunch en een afsluitend drankje. Vanwege het jubileum van Vander Klooster 

Mode was deze dag gratis.  

Er waren zo veel positieve reacties van de deelnemende dames dat 

wij dit groepsuitje opnieuw aanbieden en wel op donderdag 11 

oktober a.s. Wij mogen dan de mode van de komende herfst- en 

wintercollectie zien, voelen, passen en kopen.  

Vertrek rond 09:45, ontvangst 10:30 uur - het dagprogramma duurt 

tot ±  15:00-15:15 uur. Minimaal 25 deelnemers. Een volledig 

verzorgde dag in het distributiecentrum aan de Boskoopseweg 4 in 

Boskoop.  

De dag zelf kost € 5 per persoon naast het vervoer 

(benzinekosten) met eigen auto’s (± € 2).  
 

Dit modehuis heeft kleding die men niet in de winkels kan vinden 

omdat die zich richten op jongelui of op een oudere klant met een 

stevige portemonnee. Vander Klooster Mode brengt juist kleding in 

het middensegment. Sportief en draagbaar. Alles wat de 50 plusser 

van deze tijd wil.  

Na 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. 

Voor een impressie zie: https://www.vdklmode.nl/modeshows  

 U kunt zich aanmelden bij het KBO 

afdelingsbestuur Nieuwerkerk aan den IJssel per e-mail: kbo.nieuwerkerk@gmail.com of 

telefonisch: Irene Vasterman, tel. 06-13745920 vóór dinsdag 4 september 2018 

 Opstapplaatsen zullen worden bekendgemaakt aan de aangemelde personen  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) – vervolg  

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) bewaakt de invoering van de nieuwe wet. Begin 2018 ging 
een voorlichtingscampagne van start. Doel van de campagne ‘Privacy gaat iedereen wat aan’ is 
om mensen bewuster te maken van hun privacy-rechten en biedt organisaties hulp bij de naleving 
van de wet. 

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing voor alle 

bedrijven en organisaties die gegevens van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook KBO-

PCOB verwerkt persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en voor u als lid 

datgene te doen waarvoor u lid bent geworden. In het zgn. Privacy protocol geven wij antwoord op 

de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door KBO-PCOB. KBO-PCOB 

heeft ook een Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming die naleving van de wet- en regelgeving 

coördineert.  

Het privacy protocol en alle andere informatie die beschikbaar is over de AVG kunt u terugvinden op 

de website www.kbo-pcob.nl/avg 
 

Uit de Nieuwsbrief KBO-PCOB:  

Privacyprotocol  

De manier waarop KBO-PCOB omgaat met privacy en persoonsgegevens is beschreven in een privacy protocol. 

Afdelingen zijn niet verplicht om een eigen privacy protocol op te stellen, zij kunnen verwijzen naar het privacy 

protocol van KBO-PCOB.  

https://www.vdklmode.nl/modeshows
mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
http://www.kbo-pcob.nl/avg
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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. 10 
(oktober) mag u rond 25 sep-
tember 2018 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 13 september  
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:  

 
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 

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

