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Van de voorzitter  
Beste KBO-leden, 
Op het moment dat u dit leest, is de herfst al weer begonnen en de troonrede is alweer een week gele-
den uitgesproken. Voor mij betekent dat ik op dit moment nog niet weet, wat er beloofd gaat worden 
voor het komend jaar. Het lijkt erop dat de pensioenen gekort gaan worden. Onze KBO-PCOB directeur 
mevrouw Vanderkaa is verontwaardigd: “een derde van de senioren is nu al financieel kwetsbaar, dit kan 
zo niet langer. Tien jaar koopkrachtdaling op een rij. Dit kan het kabinet niet langer laten gebeuren.” 
Mensen zijn uitgegaan van een waardevast pensioen. Er is de afgelopen 10 jaar tussen de 10 en 12,5 % 
aan koopkracht ingeleverd. Marieke Blom, hoofdeconoom van ING noemt wat mogelijke oplossingen. Als 
het kabinet wat wil doen voor alle ouderen zou de AOW verhoogd kunnen worden. Een andere optie is 
om naar de belastingen te kijken via de ouderenkorting. 
Een ander probleem dat de KBO-PCOB wil aanpakken, is de rijbewijskeuring. Via een speciaal hulppunt 
kunnen senioren zich melden. Op dit moment heeft minister Grapperhaus gereageerd met de medede-
ling dat er geen pardon is voor de oudere, die wacht op de 
keuring voor het rijbewijs. Dit terwijl er bekend is, dat er te 
weinig keuringsartsen beschikbaar zijn. 
Hulppunt lange wachttijd CBR   
Dreigt u in de knel te komen bij het verlengen van uw 
rijbewijs? Bent u tijdig gestart met de procedure en het 
insturen van uw gezondheidsverklaring en wacht u al langer 
dan zes maanden? Dan kan KBO-PCOB u wellicht helpen door 
uw situatie onder de aandacht te brengen bij het CBR. U kunt 
een formulier vinden op de website van KBO-PCOB als u kiest voor “Hulppunt lange wachttijd CBR”. Door 
het formulier in te vullen, maakt u uw kwestie kenbaar bij KBO-PCOB. Wij vragen het CBR om de 
procedure te versnellen. Het CBR is blij met deze hulp.  
Yeps  
Dit is een afkorting van young elderly persons en wordt door Trouw vertaald als “vitale ouderen”. In een 
artikel van Hans Marijnissen en Marten van de Wier wordt deze groep ouderen beschreven. In opdracht 
van Trouw heeft I &O Research een groot onderzoek gedaan naar de nieuwe “Derde levensfase”. 
Vroeger bestond deze niet: als de mensen eenmaal pensioen kregen, leefden zij nog  5 jaar, hun gezond-
heid werd snel slechter. Tegenwoordig duurt het nog ongeveer 15 jaar totdat de mensen zorgafhankelijk 
worden. Wat vervolgens geconstateerd wordt, is ontkenning van deze feiten. Zij zien zichzelf liever niet 
als oud. Dat is herkenbaar maar ook naïef. Yeps erkennen massaal dat hun woning niet leeftijdsbestendig 
is maar een meerderheid onderneemt geen actie om daar iets aan te doen. Omdat er straks een groot 
tekort is aan zorg, gaan ze op een gegeven moment flink hun neus stoten. Velen zien als oplossing het 
“verzorgingshuis” voor minder complexe zorg, maar deze instellingen zijn de laatste jaren bijna allemaal 
verdwenen. De overheid zou moeten zorgen, dat er weer een vorm van een verzorgingshuis komt. De 
Raad voor Volksgezondheid en Samenleving komt deze maand met een advies aan het kabinet over deze 
levensfase. 
Afgelopen maand hebben we met het SVO voor het eerst mogen vergaderen in het nieuwe gemeente-
huis. Onderwerpen waren onder meer het sociaal domein en de wens om met diverse gesprekspartners 
te praten zoals de Adviesraad en Welzijn Zuidplas. 
Een hartelijke groet van uw voorzitter, 
Marcel de Groot  
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Spreuk van de maand  
oktober 

 

“Als veelheid met eenheid niet 

samen kon gaan, 
Dan kon er nooit eenheid van 

velen bestaan." 
 

Gelezen in museum Ons Verleden in Zevenhuizen  

LIEF EN LEED    
Kroon-verjaardagen   

80 jaar  

24-10-2019 de heer A.G. Bek  
 

Jacques Roelofs, onze oud penningmees-

ter, is gevallen en heeft zijn bekken gebroken. Voorlopig is hij - 

na een korte ziekenhuisopname - opgenomen in Rijckehove. 

Wij wensen hem en Riet veel sterkte toe.   

 

Open brief aan onze adverteerders 

Het bestuur van KBO Nieuwerkerk aan den IJssel dankt de adverteerders die ook dit jaar 
weer een bijdrage leveren aan de kosten van het drukken van de Nieuwsbrief. 

In volgorde van publicatie zijn dat: 

 Rabobank vestiging Nieuwerkerk a/d IJssel 

 De Zevenster in Zevenhuizen 
 Restaurant Perron 

 Reijm BV 
 Grit Optiek Nieuwerkerk 
 Fysiotherapie Raadhuisplein 

 Groentehal “De Zuidplas” 
 Inloophuis Koffie En  Zo 

 Van der Valk Hotel Rotterdam -  Nieuwerkerk 
 Aad & Marijke mode in Moordrecht  
 Gewoon Dichtbij, inloophuis en dagbesteding 

 Sereen Uitvaarbegeleiding 
 Tandprothetische Praktijk “Hagen” BV 

 Van der Spek uitvaart 
  

Zonder hen, en de volle medewerking van onze drukker HR & Partners, zou dit blad niet 
maandelijks kunnen verschijnen. Zo kunnen we onze leden op de hoogte houden van 

nieuwtjes, wetenswaardigheden en de gezellige uitjes die wij voor hen organiseren. 

Bestuur van de KBO  

Afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  
 

OV Chipkaart voorlichtingsbijeenkomst donderdag 26 september 2019 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangekondigd, zal een deskundige voorlichting komen geven 

over het gebruik van de OV-chipkaart tijdens het reizen in bus, tram, trein en metro. Indien u 
geen gebruik meer kunt – of mag – maken van de auto, dan is het Openbaar Vervoer een 
goede optie om je te verplaatsen. Het is goed geregeld in Nederland... maar, dan moet men 

nog wel eerst even het gebruik van de OV Chipkaart onder de knie krijgen.  
De heer J.A. Meerpoel komt informatie geven over (het reizen met) OV-chipkaarten en zal 

vragen hieromtrent beantwoorden.  
Programma:  
Inloop  13:30 uur  

Aanvang  14:00 uur  
Locatie   Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk.  

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. De bijeenkomst duurt ongeveer een uur.  
Na afloop zijn we op de gebruikelijke manier nog even samen voor een drankje (€ 1 per stuk)  

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

mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
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Verslag van het uitje naar Kinderdijk op donderdag 22 augustus 2019 

Het lang geplande uitje naar Kinderdijk - dat door de hittegolf op 25 juli verschoven moest worden 

– kon op donderdag 22 augustus toch doorgang vinden.  

De auto’s konden achter elkaar geparkeerd worden dicht bij de kassa en het restaurantje voor een 

kopje koffie en uitleg van het programma.  

 

Na de koffie liep het gezelschap over een nieuwe brug 

naar de filmzaal waar we op krukjes plaats namen om 

de uitleg over Kinderdijk te beleven. Ronddraaiend op 

krukjes kregen we via 6 beeldschermen informatie 

over het ontstaan van Kinderdijk en waarom het die 

naam had. We werden toegesproken door acteurs en 

het leek of die met elkaar spraken.   

 

 

 

 

 

Na de film liepen we naar de Expositie in het Wisboomgemaal waar we de molens in een maquette 

konden bedienen en de wieken op de wind zetten. Er was daar ook een winkeltje en de penning-

meester kocht er servetten die we bij het volgende uitje konden gebruiken. In hetzelfde gebouw 

was de machinekamer die bezichtigd kon worden.  

Vervolgens liep het gezelschap weer terug over de brug 

naar de aanlegsteiger van de 

rondvaartboot. We troffen het met 

het weer en lekker in het zonnetje 

luisterden we naar de gids die uitleg 

gaf over de verschillende molens 

waar we langs voeren. De rondvaart 

duurde een half uur.  

 

 

 

 

Bij terugkomst was het tijd voor de 

lunch. Met de auto’s reden we naar Hotel 

Restaurant Kinderdijk waar we de lunch 

‘van de molenaar’ gebruikten. Op een 

enkele boterham na gingen alle borden 

leeg en werd er nog even nagetafeld. 

Daarna ging iedereen weer naar de auto’s 

en tevreden over dit uitje vertrokken we 

op weg naar Nieuwerkerk. 
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Verslag van het uitje naar Ons Verleden, Zevenhuizen op donderdag 29 augustus  

Een week na het uitje naar Kinderdijk konden de leden van de KBO Nieuwerkerk op donderdag 29 

augustus terecht bij Oudheidkamer Historisch Centrum “Ons Verleden” van de Stichting Oud 

Zevenhuizen-Moerkapelle aan de Tweemanspolder 15 in Zevenhuizen, ook wel het ‘Museum’ 

genoemd. Het vervoer ging weer met eigen auto’s en we beleefden een interessante ochtend met 

afsluitende lunch.  

De ontvangst was allerhartelijkst door voorzitter Pieter van der Steen en Wim Melis en een team 

van vrijwilligers: Arie, Cilia, Gerard en Jan. In de gezellige koffiehoek kregen we koffie met een 

stroopwafel. Hiervan genietend kregen we uitleg en nadere informatie over het Museum en ont-

staan van deze oudheidkamer door voorzitter Pieter.  

Iedere laatste zaterdagmiddag van de maand is het Historisch Centrum open tussen 13:30-16:00 

uur en kan men er ook terecht voor vragen met betrekking tot de genealogie (familiekunde, stam-

boom). In totaal helpen 40 vrijwilligers in verschillende werkgroepen met het reilen en zeilen. 

Historische onderwerpen en wetenswaardigheden over vroeger tijden worden verzameld want zoals 

te lezen staat op de website: “t’ geen men zoekt is te krijgen, maar dat men verwaarloost 

ontsnapt”.  

Het museum op de begane grond is ingedeeld in aparte themahoeken 

over landbouw, veeteelt, scholen, bedrijven, huishouden en nog veel 

meer. Jaarlijks zijn er wisselende tentoonstellingen. Momenteel loopt 
de tentoonstelling ‘Het Rode Kruis in vroeger dagen’ nog.  

Op de foto links een maquette van Jachthuis “Jolly Duck” dat 'bekend' 

is uit de Tweede Wereldoorlog. De naam is ontleend aan de in dit 

jachthuis in Zevenhuizen (nu Rijksmonument) ondergedoken boord-

schutter van het gevechtsvliegtuig met die naam.   

Dit jaar en de komende maanden zijn er in het hele land veel herdenkingen aan 75 jaar bevrijding 

van de Tweede Wereldoorlog. Er is een deel ingeruimd voor dit thema. Hier wordt 

met name herinnerd aan het neergestorte vliegtuig op grondgebied van Zevenhui-

zen. De piloot wist zich in veiligheid te brengen met zijn parachute en werd door 

mensen uit de omgeving geholpen. Hij had een gebroken been en moest naar het 

ziekenhuis. Daar werd hij door de Duitsers gevangen genomen. Een aantal jaar 

geleden heeft deze piloot de oudheidkamer bezocht en kon hij toen zelf zien wat er 

van de tentoongestelde motor van zijn vliegtuig was overgebleven.  

Op de foto is de Amerikaanse piloot te zien: Henry L. Ayres, geboren op 19-1-1920, 

piloot van de Thunderbolt die in Zevenhuizen is neergestort op 8 juli 1943.  

 

Na een tweede kop koffie kregen we op de 1e etage – bereikbaar met een 

stoellift – een film over de Molenviergang en uitgebreide uitleg. Vroeger 

werd een gemaal een ‘watermaschien’ genoemd. Voordien werden de 

molens ingezet. Die worden nu verhuurd aan molenaars. Het is te veel om 

hier uitgebreider te vertellen. Op de website is veel informatie te vinden 

met name ook over dorpsgeschiedenissen en het ontstaan van de dorpen 

Zevenhuizen, Moerkapelle, Oud Verlaat en de geschiedenis van alle dor-

pen in Zuidplas.  
http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/  

 

 

Na de film kon de expositie op de 1e 

etage nog bekeken worden tot Lyda 

Labbaci, die voor de catering heeft 

gezorgd, het sein gaf dat iedereen 

aan tafel kon. We genoten van een 

heerlijke lunch en het samen zijn. 

Hierna ging iedereen tevreden en 

voldaan weer naar huis.  

 

 

Jachthuis “Jolly Duck”

http://www.oudzevenhuizenmoerkapelle.nl/
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ACTIVITEITEN in OKTOBER 

 

Dag van de Ouderen – dinsdag 1 oktober 2019  

Op deze Internationale Dag van de Ouderen bieden wij u een 

groepsuitje aan naar de meezingmiddag ‘Hits van Toen’ in 

Avifauna. U kunt er genieten van de vele herkenbare hits van 

vroeger door volkszanger Marco de Hollander. 

Programma Hits van Toen (€ 32,00 per persoon)  

12:00 uur  Ontvangst met welkomstdrankje  

12:30 uur  Voorgerecht: tomatensoep  

12:45-13:15 Hits van Toen met Marco de Hollander  

13:15 uur  Hoofdgerecht: varkensschnitzel met roomsaus, 

seizoensgroenten en gebakken aardappelen. 

Inclusief drankje naar keuze.  

14:00-15:00 Hits van Toen met Marco de Hollander  

Aanmelden  bij Sjaak Zuidwijk 0180-313625 of per e-mail: 
kbo.nieuwerkerk@gmail.com uiterlijk zondag 29 september  

Dit uitje wordt met eigen vervoer gedaan. U kunt aangeven of 

u zelf vervoer heeft en mensen mee kunt nemen.  

 
 

 

Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober 2019 

Het bestuur van de KBO afdeling Nieuwerkerk heeft in de vorige Nieuwsbrief aangekondigd meer 

informatie te geven over een te organiseren activiteit in de Week tegen Eenzaamheid. Zoals u 

hierboven kunt lezen is er op dinsdag een mogelijkheid deel te nemen aan een uitje. 

In deze week wordt door de Sint Christoffelparochie een Contactdag voor Ouderen georganiseerd 

op donderdag 3 oktober 2019 in de Sint Paulus’ Bekering in Capelle aan den IJssel.  

Op de volgende pagina in deze Nieuwsbrief vindt u de uitnodiging van de Sint Christoffelparochie 

met het programma van deze Ouderencontactdag op donderdag 3 oktober en informatie over 

aanmelden (vóór 26 september).  

 
 

 
Lezing Zicht op verminderd zicht wordt verplaatst naar 7 november 2019 

Zie voor meer informatie pagina 7 waar de november activiteiten staan vermeld.  

 
 

 

 

 

Modedag Boskoop donderdag 31 oktober 2019  

Samen met de dames van de PCOB gaan we op donderdag 31 oktober a.s. weer een modeshow 

beleven bij Vander Klooster Mode, deze keer met de modellen van de herfst en komende winter.  

Ook deze keer gaan we weer met eigen auto’s.  

We vertrekken om 09:30 uur.  

De toegang tot de modeshow bedraag € 5 + benzinekosten voor de meerijders € 2,50 euro.  

Deze dag is incl. koffie/thee, modeshow, lunch en ter afsluiting een advocaatje met slagroom! 

Wij hebben uw aanmelding uiterlijk zondag 20 oktober nodig om e.e.a. te communiceren met de 

PCOB en met het modehuis.  

Aanmelden bij secretaris Irene Vasterman via e-mail (kbo.nieuwerkerk@gmail.com) of 

telefonisch: 06-13745920.  

 

 

 

mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com


 

 

ONTMOETINGSDAG VOOR OUDEREN 

 
Op 3 oktober 2019 in de Sint Paulus Bekering 

Merellaan 352 Capelle aan den IJssel 

Thema: Aandacht voor elkaar 

Programma 

10.00 uur ontvangst met koffie/thee 
10.30 uur Inleiding thema en gelegenheid tot het stellen van vragen 
11.30 uur borreltijd 
12.15 uur lunch 
13.30 uur Eucharistieviering o.l.v. de pastores 
14.30 uur kopje thee met versnapering 
15.00 uur afsluiting van de dag 

 

Als u wilt deelnemen aan deze dag kunt u zich telefonisch of persoonlijk opgeven 

bij de telefoonpost of het secretariaat van uw locatie: 

Open Hof 010 – 455 10 67 
St. Caecilia 010 – 420 16 52 
St. Paulus’ Bekering 010 – 450 23 54 
St. Joseph 0180 – 31 22 63 
H. Maria Koningin 0180 – 51 89 54 (contactgroep) 
St. Jozef 0180 – 79 45 29 

 

Zet deze dag vast in uw agenda! Wij zullen er weer een fijne dag van maken. 

Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt u dit dan a.u.b. doorgeven bij de 

aanmelding? 

Tot ziens op donderdag 3 oktober.  (Graag vóór 26 september aanmelden.) 

Werkgroep Ouderencontact, 

Mimi Vloermans  

- 6 - 
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Informatie “Zicht op verminderd Zicht” verplaatst naar donderdag 7 november  

De informatiebijeenkomst Zicht op verminderd zicht hebben wij door omstandigheden moeten 

verplaatsen naar donderdag 7 november 2019. 

De middag wordt georganiseerd in samenwerking met het Iris Huys Gouda (dé specialist in hulp-

middelen voor slechtzienden) en ons eigen lid mevrouw Fiet Rodenburg als ervaringsdeskundige.  

De heer Edwin Prosman komt uitleg geven over visuele beperkingen en houdt een presentatie over 

en toepassing van hulpmiddelen bij visuele beperkingen.  
Het gaat niet om hoeveel procent je ziet. Het gaat om hoeveel procent je leeft.  

Programma:  

13:30 uur  Inloop met koffie en verse Goudse stroopwafel 

14:00 uur  Aanvang van de presentatie  

Locatie   Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk, Kerklaan 20   

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.  

Voor iedereen is een Goody bag van het Iris Huys beschikbaar 

Aanmelden uiterlijk zondag 3 november bij Sjaak Zuidwijk 0180-313625 of per e-mail: 

kbo.nieuwerkerk@gmail.com zodat er voor voldoende stroopwafels en Goody bags gezorgd kan 

worden.  

Na afloop is er tijd om nog even samen te zijn met een drankje (€ 1 per stuk)  

 

 

Lotgenotencontact voor partners van mensen met dementie ook op dinsdag 12 
november a.s.  

Het volgende lotgenotencontact voor partners van mensen met dementie wordt op dinsdag 12 

november gehouden. Het gaat om het ontmoeten van elkaar, het uitwisselen van ervaringen en 

van elkaar ideeën op doen hoe zaken aan te pakken. Per keer kiezen we een thema waar kort bij 

stil wordt gestaan.  

Als er andere vragen spelen, mogen die uiteraard ook aan de orde komen. Wij nodigen u uit om 

hierbij aanwezig te zijn. 
 

Steunpunt mantelzorg van Welzijn Zuidplas organiseert deze bijeenkomsten ongeveer om de twee 

maanden. Kunt u er deze keer niet bij zijn en wilt u de nieuwe datum weten, laat het dan even weten 

dan geef ik deze aan u door.  

Dit kan via hetty@welzijnzuidplas.nl of via 0180-310050 (inspreken is voldoende) 

We zien uit naar een gezellige ontmoeting met elkaar. Graag tot dinsdag 12 november! 

 

Ontmoeting dinsdag 12 november a.s.  

Tijd van 13.30 uur tot 15.00 uur 

Meidoorn 1A  

Nieuwerkerk aan de IJssel 

 

VOORAANKONDIGING - Uitje naar De Autostal op 14 of 28 november 2019  
Het bestuur is bezig een uitje te organiseren naar Museumgarage De Autostal, waar een historisch 

en nostalgisch stukje Nederland bewaard is gebleven. Het museum geeft een vrijwel compleet 

beeld van het leven in begin 1900 waar de dagelijkse gang van zaken uit die tijd is weergegeven. 

De dorpswinkel, een woonkamer met bedstee, kleding en diverse gebruiksartikelen zijn – naast een 

bonte verzameling aan auto’s en motoren - te bezichtigen. Er is ook een prachtige collectie fototoe-

stellen, telefoons en radio’s samengesteld. Meer informatie komt in de volgende Nieuwsbrief.  

 

VOORAANKONDIGING – ALV 19 maart 2020 – Rooster van aftreden  
In de bestuursvergaderingen is al vaker gesproken over het opnieuw instellen van een rooster van 

aftreden. Dit rooster zal van kracht worden bij de Algemene Ledenvergadering van volgend jaar.  

Het lukt niet meer alle taken die inmiddels op de schouders van het bestuur liggen, voldoende en 

naar aller tevredenheid uit te voeren. Ik wil een aantal taken afstoten/overdragen.  

Bij de ALV-2019 is geconstateerd dat het bestuur uit 3 personen bestaat maar dat er werk is voor 

10 mensen. Er zijn geen reacties gekomen op het verzoek om zich aan te melden voor een functie 

of voor vrijwilligerswerk voor de KBO afdeling.  

We hopen op uitbreiding van het bestuur en het vrijwilligersteam van onze afdeling.  

 

Irene Vasterman, secretaris KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  

mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
mailto:hetty@welzijnzuidplas.nl
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Stichting Vier het Leven  
 

Het is tijd om vooruit te kijken naar wat het nieuwe theaterseizoen te bieden 

heeft en kaarten te bestellen. Echter, niet elke theater- of museumliefhebber is 

in staat om zelfstandig naar een activiteit te gaan. Een groeiend aantal ouderen 

ziet op tegen het zelf organiseren van een middag of avond uit. Het alleen gaan 

of het regelen van tickets en vervoer blijkt soms lastig. Stichting Vier het Leven 

heeft de oplossing voor ouderen (65+) die zich hierin herkennen. 

 

Bij Vier het Leven worden de ouderen thuis opgehaald door een vrijwilliger van Vier het Leven die 

de hele middag/avond gezellig mee uit gaat. Gezamenlijk met andere gasten gaan zij naar het 

theater, filmhuis of museum, waar eerst een kopje koffie of thee wordt gedronken in de foyer of 

het restaurant. Hier ontmoet men vaak ook andere groepjes gasten en vrijwilligers van Vier het 

Leven wat enorm gezellig is. Vervolgens geniet iedereen van een voorstelling, een film of 

rondleiding door het museum. In de pauze of na afloop drinkt men samen een wijntje of wat fris en 

aan het einde van het uitstapje wordt iedereen door dezelfde vrijwilliger weer veilig thuis gebracht. 

Geïnteresseerden kunnen het programmaboekje kosteloos aanvragen via 035–5245156 of kijken 

op www.4hetleven.nl. U hoeft geen lid te zijn of te worden van Vier het Leven. Op deze manier 

hopen wij zoveel mogelijk mensen te informeren over het initiatief van Vier het Leven en u de 

gelegenheid te geven om mee uit te gaan.  

In de vorige Nieuwsbrief publiceerden wij de eerste 12 activiteiten, tot en met de Muziektheater-

voorstelling op dinsdag 29 oktober 2019.  

Hieronder treft u het vervolg en laatste deel van het programma aan. 

 

13. Dit is Capelle aan den IJssel - Marcel van 

Roosmalen e.a. Cabaret 

Bestaat er zoiets als dé Nederlandse volksaard? Met 

frisse tegenzin gaan de mannen door heel het land op 

onderzoek uit. Als Fotograaf des Vaderlands zoekt Jan 

Dirk van der Burg naar wat er zo typisch Capelle is. 

NRC-columnist Marcel van Roosmalen deelt op geheel 

eigen wijze zijn ervaringen met de stad. En Radio 1-

presentator en Slimste Mens Roelof de Vries staaft aan 

de hand van harde feiten en triviale weetjes hoe hoog 

Capelle scoort op zijn ‘Nederlandmeter’. Ook het 

optreden van een lokale artiest en interviews met 

plaatselijke bekendheden dragen bij aan de uitslag. 
Vrijdag 1 november 2019 - 20:15 uur –  

Isala Theater - Capelle aan den IJssel 39,75 Euro 

 

14. Weet Je Nog Wel 2: Een koffer vol met liedjes - Maaike Widdershoven, Tony Neef en 

Ruud Bos - Muziek 

Met liedjes uit het Nederlands cultureel erfgoed die nooit vergeten mogen worden. En voordat 

iedereen denkt: Oubollig? Truttig? Nee, dat is het niet. Het trio laat alle opsmuk los in een knus 

programma waarin Tony, Maaike en Ruud totaal zichzelf zijn. Met parels van onder anderen Frans 

Halsema, Robert Long, Gerard Cox, Adèle Bloemendaal en Toon Hermans. Natuurlijk ontbreekt 

onze gelauwerde maestro Ruud Bos zelf ook niet. Wist u dat hij dit seizoen zestig jaar in het vak 

zit? 
Zondag 3 november 2019 - 15:00 uur –  

Isala Theater - Capelle aan den IJssel 39,00 Euro 

  

http://www.4hetleven.nl/
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15. Film - Film 

Ontdek de magie van het witte doek, ga met ons mee en laat u in ontspannen sfeer meeslepen 

door de verhalen, de sfeer, de muziek en de acteurs van speciaal door het Isala Theater 

geselecteerde kwaliteitsfilms uit binnen- of buitenland. Gezellig samen genieten van een kopje 

koffie vooraf en een prachtige film. 
Dinsdag 5 november 2019 - 13:30 uur –  

Isala Theater - Capelle aan den IJssel 20,00 Euro 

 

16. Het Nationale Theater: The children - Antoinee Jelgersma, Stefan de Walle en Sylvia 

Poorta - Toneel 

Welke wereld laten we na voor onze kinderen? Een tsunami heeft een nucleaire centrale geraakt en 

er lekt radioactief materiaal naar buiten. Hazel en Robin werkten tot hun pensioen als kernfysici  in 

de centrale. Op een dag staat hun oud-collega Rose voor de deur. Ze doet een verpletterend 

voorstel. Regisseur Eric de Vroedt brengt het prijswinnende stuk van de Engelse schrijfster Lucy 

Kirkwood nu naar het Nederlandse theater. Het is een grimmig en grappig conversatiestuk met 

vlijmscherpe dialogen. | regie: Eric de Vroedt | tekst: Lucy Kirkwood | vertaling: Rik van den Bos  
Dinsdag 12 november 2019 - 20:15 uur –  

Isala Theater - Capelle aan den IJssel 31,00 Euro 

 

17. List, Shaffy & Piaf - Renée van Wegberg e.a. - Muziek 

Renée van Wegberg wordt omringd door topmuzikanten en -zangers en samen brengen zij het 

mooiste uit het repertoire van Liesbeth List, Ramses Shaffy en Edith Piaf. Maar ook Jacques Brel, 

Frank Boeijen, Charles Aznavour en zelfs Toon Hermans en Annie M.G. Schmidt komen aan bod. 

Liesbeth List heeft op haar rijke repertoire immers ook prachtige nummers van hen staan. Renée 

won vorig jaar de Musical Award voor beste vrouwelijke hoofdrol voor haar rol als Liesbeth List. 

Billy Maluw, Job Greuter, Berry Janssen, André van Damme e.a. 
Zaterdag 16 november 2019 - 20:15 uur –  

Isala Theater - Capelle aan den IJssel 46,50 Euro 

 

18. Magic of Georgia - The Royal Naonal Ballet Company Show 

Dé danssensatie uit de Kaukasus. Het gezelschap uit de hoofdstad Tbilisi is na een reeks van 

tournees over de hele wereld eindelijk in Nederland te bewonderen. Georgische folklore en 

klassieke dans worden schijnbaar moeiteloos met indrukwekkende zwaardgevechten en acrobatiek 

gecombineerd. Met meer dan tien kostuumwisselingen komen alle traditionele stijlen uit de 

Kaukasus aan bod en komt het roemruchte verleden van het trotse Georgië met zijn vermaarde 

koningen en koninginnen weer tot leven. | choreografie: Gela Potskhishvili 

Zondag 17 november 2019 - 15:00 uur –  

Isala Theater - Capelle aan den IJssel 50,00 Euro 

 

19. Herbewerking Figaro, barbier van Sevilla - Ibérica de Danza - Dans 

Naar aanleiding van het 25 jarig jubileum van Ibérica de Danza vond in maart in Madrid de 

première plaats van deze uitbundige productie. In deze herbewerking van het origineel van 

Beaumarchais’ Figaro bevinden we ons in een tijdloze ruimte van abstracte steden die ons 

herinneren aan Madrid, Sevilla en Wenen. De choreografieën zetten de muziek op bijzondere wijze 

kracht bij en zorgen voor een show die u meeneemt naar een kleurrijke wereld vol dans en 

emoties. | Choreografie: Manuel Segovia | Regie: Ignacio Garcia | Muziek van: Mozart, Rossini, 

Bocherini en het Ibérica Ensemble 

Dinsdag 19 november 2019 - 20:15 uur - Isala Theater - Capelle aan den IJssel 44,75 Euro 
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20. Vaarwel 2019 - Sjaak Bral - Cabaret 

Waar tijd haar greep verloren heeft, weet niemand 

meer hoe laat men leeft. Gelukkig is daar Sjaak Bral. 

Duider van het jaar. Al drieëntwintig jaar. Deze 

humorist heeft ons al die jaren geholpen om het oude 

af te sluiten zodat we het nieuwe kunnen omarmen. 

En dat blijft hij doen ‘totdat ik met gestrekte oorlellen 

lig’. Vandaar: Vaarwel 2019. ‘Bral brengt humor met 

een geweldige charme.’ (de Volkskrant) 
Vrijdag 29 november 2019 - 20:15 uur –  

Isala Theater - Capelle aan den IJssel 38,00 Euro 

 

21. Mozart, Brahms, Schumann - Elysium 

Amsterdam Klassiek 

Elise Besemer, viool Shin Sihan, viool Elisa K. Tavenier, altviool Boris Nedialkov, cello Sung-Eun 

Bae, klarinet Klarinetkwintet (klarinet, 2 violen, 1 alt en 1 cello) Programma Wolfgang Amadeus 

Mozart: Klarinetkwintet in A gr, K581 Johannes Brahms: Klarinetkwintet in b kl, Op. 115 Robert 

Schumann: Fantasiestücke, op. 73 

Zaterdag 30 november 2019 - 20:00 uur –  

IJsseldijkkerk - Krimpen aan den IJssel 24,50 Euro 

 

22. Musical Meets Opera, Corinna Niemeyer, Simone Kleinsma en anderen (RPHO) - 

Muziek 

Rol de loper uit voor Simone Kleinsma en Hila Fahima, knip de lessenaarverlichting aan voor het 

orkest en maak ruim baan voor dirigent Corinna Niemeyer: de vierde editie van Musical Meets 

Opera komt eraan. Met als thema Night and Day brengt het programma het beste van twee 

werelden samen: van Mozarts aria voor de Koningin van de Nacht tot het zonovergoten ‘Brand New 

Day’ uit de musical The Wiz. 

Zaterdag 14 december 2019 - 20:15 uur –  

De Doelen - Rotterdam 50,85 Euro 

 

 

 



 
 

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 (oktober) mag u rond 29 
oktober 2019 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 17 oktober 
2019.  

Penningmeester: 
Sjaak Zuidwijk  
Pr. Alexanderlaan 98  
2912 AM  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-313625  
penningmeesterkbonieuwerkerk@gmail.com   

 

 

   

 

KBO afdeling Nieuwerkerk aan 
den IJssel jaarcontributie 2019  
* € 22,= alleenstaand  
* € 37,= 2 pers. zelfde adres 
 

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

Ledenadministratie  
Eric van Nierop   
Mozartstraat 26,  
2912 XJ Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-318436 
eric@van-nierop.nl 

 

Verschijningsdata 2019:  
 
November nr. op 29 oktober 
December 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:penningmeesterkbonieuwerkerk@gmail.
https://maps.google.com/maps?q=Mozartstraat%2026%2C%20%2C%202912XJ%2C%20Nieuwerkerk%20aan%20den%20IJssel&hl=nl&authuser=2
https://maps.google.com/maps?q=Mozartstraat%2026%2C%20%2C%202912XJ%2C%20Nieuwerkerk%20aan%20den%20IJssel&hl=nl&authuser=2
mailto:eric@van-nierop.nl
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