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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Terwijl de dagen steeds korter worden en wij uitkijken naar een mooi kerstfeest en een goede jaarwis-
seling wil ik uw aandacht vragen voor een onderwerp waar veel senioren mee te maken krijgen. Hoe 
kunnen zij de eindjes aan elkaar blijven knopen. In het nieuws werd er veel aandacht gegeven aan het 
“korten” van de pensioenen. Gelukkig lijkt het erop dat de minister een weg bedacht heeft om dat te 
voorkomen.  
Ook was er in het nieuws dat een grote groep mensen niet op de hoogte is van regelingen voor mensen 
met een inkomen dat onder het volledige AOW-niveau ligt. Bij de SVB kan men dan een AIO-aanvulling 
aanvragen. De eigen bijdrage in de kosten van de WMO-zorg of -hulp mag geen reden zijn om maar geen 
hulp aan te vragen. De gemeente zal deze kwijt kunnen schelden als men een laag inkomen heeft. 
KBO-PCOB trok de aandacht met een informatiedag met als onderwerp “Financieel Veilig Ouder Worden 
- Aanpak Ouderenmishandeling" - zie blad 2 een link naar onze eigen website met 
link naar de informatie box waar vier thema's worden behandeld:  

 Waarmee kan mijn bank mij helpen?    

 Wat kan een notaris voor mij betekenen? 

 Waarvoor kan ik een mentor inschakelen? 

 Waarvoor kan ik bij de politie terecht? 
Een en ander werd door een aantal landelijke organisaties zoals de Vereniging  van 
Nederlandse Gemeenten, diverse banken, de ouderenorganisaties waaronder de 
KBO-PCOB, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en de Branchevereniging voor Professionele 
Bewindvoerders en inkomensbeheerders, ondersteund. Het is de bedoeling dat er een gezamenlijke 
aanpak komt met als inzet "het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van financieel misbruik. Er 
was een begeleidende brief van minister Hugo de Jonge (VWS) ter ondersteuning. 
Elk van de vier thema's geeft uitgebreide informatie: 

 De banken kwamen met informatie over zaken die veilig bankieren in de weg kunnen staan en (hun) 
maatregelen om senioren hierbij te ondersteunen met praktische hulpmiddelen. 

 De notarissen hadden veel informatie over het levenstestament, ook in relatie met dementie en dus 
over bewind en mentorschap. 

 Mentorschap kwam met informatie over de bescherming tegen mishandeling van kwetsbare mensen. 

 De politie geeft praktische tips om misbruik te voorkomen. Er zijn tips met handige telefoonnummers 
en websites voor meer informatie om diefstal en babbeltrucs te voorkomen. 

Belangrijke zaken hierin zijn de verwijzingen naar de Ouderen Ombudsman, tel: 088-344 2000, het meld-
punt financieel misbruik, tel: 0800 2000 en de organisatie "steunpunt huiselijk geweld”, telefoonnum-
mer: 0900 126 26 26. Genoeg om het komend jaar veel aandacht aan te besteden.  
Afgelopen  periode hebben we vergaderd met KBO-Zuid-Holland over de financiën en de plannen voor 
de toekomst.  
Graag wens ik u namens ons bestuur een  inspirerende Advent, een fijn Kerstfeest en een gelukkig en 
gezond nieuwjaar.  
 
 
Een vriendelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot  
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Spreuk van de maand 
december 

 “Vriendelijkheid is de taal 
die de doven kunnen 

horen en de blinden zien."  

 

 Spreuk van de maand 
januari  

"Horen is een van de vijf 

zintuigen, maar luisteren 
is een kunst." 

 

LIEF EN LEED    
Kroon-verjaardagen en Jubilea   

70 jaar  
17-1-2020 de heer G.J. Strijker  
75 jaar  
29-12-2019 de heer H. Oosthoek 
24-2-2020 mevrouw J.W.M. Mac Mahon-de Weerd   
80 jaar  
8-2-2020 de heer C. van Duin  
10-2-2020 mevrouw M.P. Overgaag-van Rossen  ` 
85 jaar  
13-1-2020 de heer J.P. van de Wijngaart  
15-2-2020 mevrouw E.P. van de Heuvel-Stam  
 

 

60 jarig huwelijk  

2-2-2020 F.P. de Groot en A.A.M. de Groot- van Boheemen  
 

 

Een eigen KBO website! 

Sinds kort hebben we een eigen website, onder de vleugels van KBO Zuid Holland. 
U vindt ons rechtstreeks door te klikken op 

http://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/?page=detail&id=51 

We willen bezoekers actuele informatie bieden over contactgegevens en geplande activiteiten, 

maar tevens een terugblik geven over onze activiteiten uit het verleden. Tot nu toe hebben 
we alle nieuwsbrieven van 2018 en 2019 opgenomen en de opzet is om verder terug te gaan 

in de tijd. 
Actueel is het overzicht van de uitjes en excursies die in het lopende verenigingsjaar gepland 
zijn. Soms, als een uitje nog niet definitief is, wordt het alleen voorlopig opgenomen bij wijze 

van kennisgeving, zonder details. 

Van alle definitieve evenementen treft u op volgorde van maand en dag een korte beschrij-

ving, het programma en eventuele kosten. U kunt zich direct aanmelden door te klikken op 
'meld u aan' rechts op de betreffende regel. In de Email die u ons daarmee stuurt kunt u 
tevens zaken als vervoer, beperkingen en dieetwensen, aantal personen, enz. doorgeven. 

Onze ledenadministrateur doet er alles aan om de inhoud actueel te houden. 

Opmerkingen en aanvullingen kunt u rechtstreeks aan hem richten via eric@van-nierop.nl   

 

De vieringen van de St. Josephkerk kunt u ook beluisteren via Omroep Zuidplas en wel  
Kerkradio zondagmorgen 09:30 uur  

Omroep Zuidplas – 107,3 FM en TV Kanaal Ziggo 40  
Als u niet in de gelegenheid bent om te luisteren of graag een eerdere viering wilt horen, 
kan dit op uw computer via Kerkdienst gemist:  

www.kerkdienstgemist.nl 

zoek kerk = plaats = Nieuwerkerk aan den IJssel  

zoek St. Josephkerk - Rooms-Katholieke Kerk 
klik op Naar kerk -> en zoek de juiste datum  

 

http://www.kbozuidholland.nl/afdelingen/?page=detail&id=51
mailto:eric@van-nierop.nl
http://www.kerkdienstgemist.nl/
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Van de penningmeester 

Na enkele herinneringen via E-mail of brief gestuurd te hebben druppelen de laatste contributiebetalingen 
voor 2019 binnen. Het is altijd mooi voor een penningmeester als de begrote contributie is ontvangen. 
Langzamerhand kijk ik alweer vooruit naar 2020. Velen hebben mij een machtiging gegeven om de cont-
ributie te innen en vanzelfsprekend ga ik daar zonder een tegenreactie van uw zijde voor 2020 weer 
gebruik van maken. Mocht u nog geen machtiging hebben afgegeven, dan vindt u in deze Nieuwsbrief een 
formulier om daar verandering in te brengen, als u dat wenst.  
Op de Algemene Ledenvergadering van 21-03-2019 is besloten om de contributie voor 2020 te verhogen 
naar € 25,- voor 1 persoon en € 40,- voor 2 personen op hetzelfde adres. 
Mocht u uw lidmaatschap voor 2020 op willen zeggen, (wat wij na-
tuurlijk niet hopen) dan moet u dat doen vóór 24 december 2019. 
Anders bent u verplicht om de contributie voor 2020 alsnog te beta-
len, omdat ook wij dan de afdracht voor u aan KBO-Zuid-Holland en 
de landelijke KBO-PCOB moeten betalen. 
Sjaak Zuidwijk, T 0180-313625, E zuidwi@telfort.nl 

 

 ------------------------------------------------ afknippen --------------------------------------------------------------- 
 

MACHTIGING aan de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 

 
Uw naam: .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

 
adres: .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    

 
postcode: .   .    .    .    .    .      woonplaats: .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .     

 
telefoonnummer: .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    E-mail: .   .    .    .    .    .   @    .    .    .     
 
Hierbij machtig ik de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel het volgende bedrag te incasseren voor de 
jaarcontributie 2020 en volgende jaren.  
(Voor 2020 bedraagt de contributie voor een alleenstaand persoon € 25,= en voor een tweetal personen op 
hetzelfde adres € 40,=) van:  
 
(Bank)rekeningnummer (IBAN) .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
 
Ten name van .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .       te  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
 
Ten gunste van bankrekeningnummer   NL76 RABO 0345 2771 71 ten name van de KBO afdeling Nieuwer-
kerk aan den IJssel te Nieuwerkerk aan den IJssel inzake de jaarcontributie ad  * € 25,=  of  * € 40,=   

(*doorhalen wat niet van toepassing is).    
 
 
Plaats:     datum:     Handtekening: 
 
.    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .  .    .    .    .    .    .    .    .                                  .    .    .    .    .    .    .    . 
 
*  Vergeet u niet om het juiste bedrag aan te geven in deze machtiging. 
 
Dit formulier afgeven aan of opsturen naar Sjaak Zuidwijk, penningmeester KBO Nieuwerkerk.  
Pr. Alexanderlaan 98,  2912 AM  Nieuwerkerk aan den IJssel  
 

mailto:zuidwi@telfort.nl
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Modedag Boskoop donderdag 31 oktober 2019  

U kon al vaker een verslagje lezen over de gezellige damesdagen bij Vander Klooster 

Mode in Boskoop. De dames van de KBO kunnen het goed vinden met de dames van de 

PCOB en iedere keer is het weer een plezierig uitje.  

Het zou er op kunnen lijken dat deze modedagen iedere keer hetzelfde zijn maar niets is 

minder waar. Uiteraard verschilt de zomercollectie van de herfst- en wintercollectie en zijn 

de kleurstellingen ook anders. Maar verrassend 

was nu dat meneer Leon Vander Klooster de 

microfoon zelf ter hand nam en de dames 

uitstekend op de hoogte bracht van de geshowde 

kleding door de mannequins Ans, Sandra en 

Truus (v.l.n.r. op de foto).  

De leden van KBO 

en PCOB die vaker 

mee waren naar 

Boskoop, kennen 

deze professionele 

mannequins en dat leverde leuke momenten op.  

Ladyspeaker Inge was deze dag niet aanwezig. Leon praatte 

ons deskundig door de collectie en gaf – net zoals Inge – ook 

uitgebreide informatie over de stoffen en materialen.  

Op enig moment waren de bezoeksters afgeleid en uitgebreid 

met elkaar in gesprek. Met een sonoor “Order, order” (in de 

stijl van John Bercow) kreeg Leon de aandacht van de dames 

weer snel centraal en er werd 

hartelijk om gelachen. Het gaf deze 

modedag weer een ander tintje.  

Verder was er natuurlijk niets te klagen over de verzorging van 

begin tot het eind. Bij binnenkomst werd er koffie geserveerd 

met een heerlijk gebakje, daarna de modeshow en vervolgens 

een lekkere broodjeslunch. In het restaurantgedeelte stond een 

modepop die aangekleed was met een ‘jurk’ die helemaal uit 

kaartjes bestond. De prijsvraag was: uit hoeveel kaartjes 

bestaat de jurk.   

Na de lunch werd het gezelschap in tweeën gesplitst zodat de 

winkel en paskamers niet te vol zouden zijn; de andere groep 

kreeg een gratis bingo aangeboden. Hier waren ook leuke 

prijsjes te winnen. Na enige tijd werden de groepen gewisseld 

zodat iedereen aan de beurt kwam. Als afsluiting van deze modedag kregen we een heer-

lijk glaasje advocaat met slagroom. Terwijl wij daarvan zaten te genieten werd de winna-

res van de prijsvraag bekendgemaakt: mevrouw Jeanne Kool van de KBO won hiermee 

een mooie handtas. Toen de advocaatjes op waren, ging iedereen tevreden naar huis.  
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Informatiemiddag ‘Zicht op verminderd zicht’ donderdag 7 november 2019 

Bij binnenkomst stond de presentatietafel al klaar met vele artikelen voor slechtziende 

mensen. De bezoekers van de informatiebijeenkomst kregen bij binnenkomst koffie of thee 

geserveerd met een heerlijke verse Goudse stroopwafel die 

werd aangeboden door het Iris Huys.  

Edwin Prosman van het Iris Huys in Gouda had een goede 

en duidelijke presentatie over de artikelen die gebruikt 

kunnen worden als u minder gaat zien. Hij vertelde over 

alle mogelijkheden om toch gewoon te kunnen blijven 

functioneren.  

Zijn verhaal werd aangevuld door 

ons lid Fiet Rodenburg. Zij had een 

aantal van haar hulpmiddelen 

meegenomen om te tonen hoe ze 

werken. De sprekende pen kreeg 

de meest verbaasde reacties. Er 

waren weinig mensen die wisten dat het bestond en wat je er 

allemaal mee kon. Fiet liet zien hoe de sprekende pen helpt om 

haar boodschappenlijstje, inhoud van de vriezer tot en met 

kleuren in haar kledingkast, voor haar zichtbaar te maken. Als ze 

de pen met opnamefunctie op een daarvoor geschikte sticker zet 

en inspreekt waar ze de sticker voor nodig heeft, dan plakt ze de 

sticker op het bewuste onderwerp. Bijvoorbeeld in te vriezen ge-

rechten en ingrediënten voelen allemaal hetzelfde als ze eenmaal 

bevroren zijn. Voor iemand die niet goed kan zien, is het moeilijk 

om te weten of je doperwten of sperziebonen in je handen hebt. 

De sticker is te activeren met dezelfde pen maar dan met de afspeel-functie waarop 

bijvoorbeeld gezegd wordt ‘sperziebonen juni 2019’ als dat de maand is waarop ze zijn 

ingevroren.  

Fiet gebruikt de pen voor een boodschappenlijstje om de aanbie-

dingen van de PLUS te ‘noteren’ om in de winkel in haar mandje 

te leggen. Zelfs in haar kledingkast gebruikt ze de stickertjes aan 

hangertjes om kledingstukken met moeilijk te onderscheiden 

kleuren te ‘markeren’ (zwarte broek of blauwe broek).   

Jeanette Stoop kwam daarna aan het woord en kon vertellen over 

de cursus die zij enkele weken gevolgd had om te leren hoe ze het 

huishouden kon doen en maaltijden klaar maken en waar je 

rekening mee moet houden met koken als je slechtziend wordt.  

Na afloop van de presentatie gaf 

voorzitter Marcel de Groot een envelop en bedankte Edwin 

Prosman voor de presentatie. Alle aanwezigen kregen een 

goody-bag van het Iris Huys aangeboden.  

Het was een interessante middag en er werd nog nage-

praat onder het genot van een drankje en zoutjes, nootjes 

en een schaal met borrelhapjes.  
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Bezoek aan de Autostal op donderdag 14 november 2019  

Wat kreeg het bestuur geweldig enthousiaste reacties na het uitje naar de Autostal aan de 

’s-Gravenweg op donderdag 14 november. De deelnemers werden overweldigd door de 

uitgebreide collectie en goed tentoongestelde 

spullen die in de verschillende ruimtes van de 

Autostal te bezichtigen waren.  

Ooit was het een stal van Cor Segers, de 

oprichter en eerste voorzitter van onze afdeling 

van de KBO. Toeval was dat dit bezoek precies 

viel op zijn geboortedag; hij zou 99 zijn gewor-

den. Het leek een 

hommage aan Cor 

want zonder hem 

waren wij als KBO 

nu niet bij elkaar 

geweest.  

We werden allervriendelijkst ontvangen door Balinda die de 

Autostal beheert. Zij zorgde samen met Jan en Mieke de Wit 

voor een heerlijk kopje koffie en maakte er voor ons een 

gezellige dag van met veel uitleg en antwoorden op vragen.  

Er was enorm veel te 

zien. Zelfs de wanden 

van de stal waren van 

schilderingen voorzien 

die zo op het oude dorp zouden kunnen zijn ge-

maakt. Om eerlijk te zijn was er zoveel te zien dat 

het moeilijk is om alles uitgebreid te beschrijven. 

Wat dat betreft spreken de foto’s boekdelen.  

We hebben als bestuur ook al gedacht aan een 

tweede bezoek. Dit uitje gaat volgend jaar vast 

weer in de jaarplanning komen.   

De lunch was weer prima verzorgd door Lyda Labacci 

die opnieuw voor heerlijke salades had gezorgd en – 
naast heerlijk vers brood en krentenbollen - ook 

weer met schalen met verfijnde vleeswaren kwam. 
Die werden tot op het laatste plakje opgesmuld. 

Voorzitter Marcel de Groot 

bedankte Balinda Schotte, 

Mieke en Jan voor de fijne 

ontvangst.  

 

Het was alles bij elkaar een uitje om te herhalen. 
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2020 Jaarprogramma (eerste ½ jaar) KBO Nieuwerkerk ad IJssel  

Het PCOB jaarprogramma was bij het verschijnen van deze Nieuwsbrief nog niet beschikbaar. De PCOB 
jaargids - met daarin het jaarprogramma  - verschijnt eind januari – zie verder onderaan deze pagina.  

 Datum  Omschrijving  

KBO  
Donderdag  

9 januari  

KBO Nieuwjaarsbijeenkomst met bubbels; een gezellige middag 

om te proosten op het nieuwe jaar en de eerste KBO middag in 

goed gezelschap door te brengen  

KBO  
Donderdag  

16 januari  
Ontmoetings- en spelmiddag 

KBO  
Donderdag  

13 februari  
Ontmoetings- en spelmiddag (afwijkende datum) 

KBO  
Dinsdag  

18 februari  
Met de MuseumPlusBus naar het Zeeuws Museum, Middelburg  

 
Donderdag  

5 maart  
Sint Christoffel Ouderendag – locatie : St. Josephkerk  

KBO  
Donderdag  

12 maart   
Ontmoetings- en spelmiddag (afwijkende datum) 

KBO  
Donderdag  

19 maart 

Algemene Leden Vergadering 2020 KBO afdeling Nieuwer-
kerk. Na de vergadering is er gelegenheid voor spelletjes (o.a. 

sjoelen of kaarten).  
De middag wordt afgesloten met een Chinees buffet.    

KBO 
Donderdag 

26 maart  
Conferencier Jos Thomasse met de voorstelling ‘Zoete koek’ 

KBO  
Donderdag  

16 april  
Ontmoetings- en spelmiddag 

KBO  
Donderdag  

23 april  

Informatiemiddag: Voorlichting ‘Veilig Thuis’ door Dolf Taekema 

van de KBO Zuid-Holland  

KBO 

en 

PCOB 

Donderdag  

30 april  Modedag voorjaarscollectie Vander Klooster Mode in Boskoop  

KBO  
Donderdag  

21 mei    
Ontmoetings- en spelmiddag 

KBO  
Donderdag  

18 juni   
Ontmoetings- en spelmiddag 

PCOB jaarprogramma evenementen en data onder voorbehoud   

Wij vermelden hier de algemene gegevens:  
Data van de PCOB themamiddagen zijn altijd de tweede woensdagmiddag van de maand, alleen in maart 
op de derde woensdagmiddag, dus 8 januari; 12 februari; 18 maart; 8 april; 13 mei; 9 september; 14 
oktober; 11 november, 9 december (thema’s zijn nog niet bekend).  
De spellenmiddagen zijn het hele jaar door op de laatste dinsdagmiddag van de maand (maar niet in 
december omdat PCOB graag aansluit bij de tweede kerstdag-interkerkelijke middag). Op maandag- en 

dinsdagmiddag wandelen etc.  
In Hart van Holland staat het PCOB programma om de week op woensdag.  
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KERSTUITVOERING VAN CAMERATA maandag  
16 december 2019 
Camerata komt ook dit jaar weer graag zingen in Dianthus. 

De kerstuitvoering van Camerata o.l.v. Anne Tio m.m.v. Patrick Oude 
Essink (orgel) en Peter van der Zee (piano) en samenzang zal 
plaatsvinden op maandag 16 december, inloop 19:30 uur, aanvang 

20:00 uur in de recreatiezaal in Dianthus. Toegang gratis.  

 

KBO kerstviering donderdag 19 december 2019 
Voor de details over de KBO kerstviering verwijs ik u naar de aanmeldpagina volgende blad.  

         

Oecumenische Ouderenkerstmiddag in de Ringvaartkerk op vrijdag  
20 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 20 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 is er een feestelijke broodmaaltijd. 
In verband met een beperkt aantal zitplaatsen verzoeken wij u om u telefonisch of per e-
mail aan te melden. 

Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt u dit dan a.u.b. bij  aanmelding doorgeven. 
U kunt zich aanmelden t/m donderdag 12 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 
Trudy de Wit  e-mail trudydewit@gmail.com  

 tel. (0180) 31 67 53 

 

Interkerkelijke Kerstmiddag 2019 op tweede kerstdag in  
De Lichtkring – donderdag 26 december  
Opnieuw organiseren de Nieuwerkerkse kerken een gezellige kerstmiddag op tweede 

kerstdag. Dit keer is De Lichtkring gastheer van dit evenement.  
Afgelopen jaren was het een mooi gezamenlijk gebeuren in ons dorp. Wij hopen dat het ook 
dit jaar zal lukken om velen te mogen verwelkomen.  

“Kerst, een feest van geven en ontvangen”. Iedereen is welkom.   
Kerstzang m.m.v. de Camino zanggroep Zingen voor je Leven met enkele leden van 
Euterpe o.l.v. Corry de Klepper 

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

 

Een oecumenische viering met Oudjaar in de Ringvaartkerk  

Op dinsdag 31 december 2019  om 19:30 uur oecumenische Oudejaarsviering  
 

KBO nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 9 januari 2019   
Voor de details over de KBO kerstviering verwijs ik u naar de aanmeldpagina volgende blad.  

 

mailto:sonjavanoosten@gmail.com
mailto:ghoogendoorn@ziggo.nl
mailto:hansmiekev@gmail.com


9 

 

 
 

KBO KERSTVIERING donderdag 19 december 2019  
De kerstviering van de KBO Nieuwerkerk staat dit jaar 
op donderdag 19 december 2019 op het programma.  

Met een gezellig samenzijn, een kerstviering, een 
drankje en een broodmaaltijd, sluiten wij dit 

verenigingsjaar met elkaar af.  
 

Vanaf 13:30 uur ontvangen wij u met koffie of thee en 
kerstlekkers in de St. Josephkerk; om 14:15 uur volgt 

een korte gebedsviering in de kerkzaal.   
Daarna is er om 15:00 uur een aperitief in de Ontmoe-

tingsruimte met aansluitend (om ± 16:00 uur) een 
broodmaaltijd  

De middag wordt om circa 17:00 uur afgesloten. 
 

De kerstviering is voor leden gratis (m.u.v. de drank-
jes) 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 9 januari 2020  
 

Het bestuur van de KBO Nieuwerkerk aan den IJssel heeft 

besloten om in januari weer een Nieuwjaarsbijeenkomst 
te organiseren en wel op de 2e  donderdag in januari.  
 

Programma  
Vanaf 13.30 uur ontvangen wij u met koffie of thee met 
iets lekkers.  

Met elkaar zullen wij proosten op het nieuwe jaar met 
een glaasje bubbels. We wensen elkaar goede gezond-

heid, Gods’ Zegen, voorspoed en geluk in het nieuwe 
jaar. Deze toast wordt u aangeboden.  
 

Daarna gaat de bar open voor drankjes tegen € 1,= per 

drankje en zetten wij de gezellige middag voort. Er kan 
eventueel gekaart worden, gesjoeld of een ander spel 

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 6 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
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Vrijwilligerswerk ter overname aangeboden 

In de vorige nieuwsbrief heb ik beloofd u meer te vertellen over de 
werkzaamheden van de secretaris bij de KBO Nieuwerkerk aan den 

IJssel zodat u weet welke taken u kunt overnemen.  
Hieronder volgt een eerste selectie.  
 

De secretaris zit in het bestuur en neemt deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen.  

De notulen worden – meestal – door de secretaris verzorgt.  
 

Vertegenwoordigingen 

De secretaris vertegenwoordigt de plaatselijke KBO-afdeling bij verschillende overlegorganen 
zoals de vergaderingen bij de KBO Zuid-Holland, samen met de voorzitter (2x per jaar). 

Verder zijn er vergaderingen met de KBO IJsselgemeenten, KBO Midden Holland en het SVO. 
De leden van dit Samenwerkings Verband Ouderenbelangen komen één keer in de zes weken 
op het gemeentehuis bij elkaar. Samen met de wethouder worden onderwerpen doorgeno-

men die voor de senioren in onze gemeente van belang zijn. Vaak nemen ook mensen van 
Welzijn Zuidplas en beleidsmedewerkers van de gemeente plaats bij dit overleg.  
 

De secretaris vertegenwoordigt de afdeling van de KBO bij de bijeenkomsten van de (15) 
vrijwilligersorganisaties binnen de gemeente Zuidplas, zoals Rode Kruis, Zonnebloem, de 
ouderenbonden, patiëntenverenigingen en andere organisaties die met vrijwilligers werken. 

De bijeenkomsten worden geïnitieerd door Welzijn Zuidplas. Zo leren wij veel van elkaar en 
zijn op de hoogte van elkaars activiteiten.  
 

Evenementen en uitjes  
In de loop van de tijd is het gegroeid dat de secretaris uitjes en activiteiten bedenkt. In het 
verleden werd dat door de penningmeester (en vooral zijn vrouw) gedaan. Het gaat er dan 

om informatie in te winnen en details voor te bereiden, zodat die besproken kunnen worden 
in de bestuursvergadering. Er is een lijst met informatiebijeenkomsten die door de KBO Zuid 

Holland worden aangeboden.  
Als een datum is vastgelegd, moet de activiteit gepubliceerd worden en dat gebeurt maan-
delijks via Draagkracht, het wekelijkse mededelingenblad van de kerk en via de beamer op 

zondag, sinds kort een mededeling op onze eigen website en tenslotte onze lokale  KBO-
Nieuwsbrief.  

De aanmeldingen voor de activiteiten worden verzameld door de penningmeester.  
 

Voor vrijwilligerswerk bestaat veel waardering en het geeft de vrijwilliger een goed gevoel en 

voldoening. Het helpt ook om eenzaamheid tegen te gaan door de vele contacten die een 
vrijwilliger heeft binnen de eigen groep maar ook daarbuiten.  
Als u in Zuidplas vrijwilliger bent wordt u door de Gemeente uitgenodigd voor het compli-

ment-diner bij restaurant Van der Valk, de trainingen van het VIP zijn voor de vrijwilligers 
gratis en veelal ook de bijeenkomsten die landelijk door KBO/PCOB worden georganiseerd.  

 
In de volgende editie komen aan bod: de Nieuwsbrief, spelmiddagen en het jaarprogramma.  

Als u daar niet op wilt wachten, kunt u zich natuurlijk direct aanmelden als vrijwilliger via 

kbo.nieuwerkerk@gmail.com of telefonisch bij een van de bestuursleden (zie INFO pagina).  
 

Fijne feestdagen, Zalig Kerstmis, een spetterende jaarwisseling en een gezegend Nieuwjaar. 
Hartelijke groet,  
 

Irene Vasterman  
secretaris KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 
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INFORMATIE -    het bestuur wenst u fijne feestdagen       
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 28 
januari 2020 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 16 januari 2020.  

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 2020  
* € 25,= alleenstaand  
* € 40,= 2 pers. zelfde adres 
 

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

Ledenadministratie / webmaster 
Eric van Nierop   
Mozartstraat 26,  
2912 XJ Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-318436 
eric@van-nierop.nl  
www.kbozuidholland.nl/ 
afdelingen/?page=detail&id=51 

 

 

Verschijningsdatum 2020:  
Febr.-nr. op 28 januari  
Maart-nr. op 3 maart  
April-nr. op 24 maart  
Mei-nr. op 28 april  

Verzoek: wijziging in uw gege-
vens gelieve door te geven aan 
de ledenadministratie.  

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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