
NIEUWSBRIEF  
KBO afdeling  
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL  
Februari 2019 

De volgende Nieuwsbrief (maart) mag u rond 26 februari 2019 verwachten.  - 1 -  

   

 

 

 
Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Graag wil ik u langs deze weg een zalig, gelukkig en gezond 2019 wensen. Ook in dit jaar wil ik weer aan-
dacht schenken aan uw veiligheid. Vanwege de berichten in het nieuws over cybercriminaliteit wil ik daar 
aanwijzingen voor geven omdat steeds meer mensen bankieren met de computer en de smartphone. 

Voorkom phishing, zorg voor digitale veiligheid.  
Phishing is per mail “hengelen” naar informatie. Phishing 
is de snelst groeiende tak van digitale criminaliteit. Via de 
mail vragen ogenschijnlijk betrouwbare instanties zoals 
een bank of een gemeente naar uw persoonlijke 
gegevens. Er zit dikwijls een zeer urgente reden verwerkt 
in het bericht met de oproep om snel te handelen. De 
criminelen willen u naar een valse website lokken, die een 
kopie lijkt van de echte website. Hier wordt u vervolgens verzocht om uw inlognaam en uw wachtwoord in 
te voeren. Op deze manier krijgen fraudeurs de beschikking over uw gegevens met alle gevolgen van dien. 

 Een bank of overheidsinstantie zal nooit om uw inloggegevens of uw pincode vragen via een email. Geef 
deze dus niet af. 

 Zorg dat de beveiliging op uw computer actueel is. 

 Zorg dat de automatische update aanstaat. Hiermee kunnen eventuele lekken, waarvan de cybercrimi-
nelen gebruik maken, gedicht worden.  

 Een veilige betaalomgeving herkent u aan de volgende aspecten: 
 Kijk naar het webadres. Als het met https:// begint, dan kan dit duiden op een veilige omgeving. 

http:// dus niet! 
 Loopt er een groene balk mee in de adresbalk? Wacht tot deze helemaal is ”volgelopen”, want 

daarmee start er een beveiligingsprogramma van de bank of andere instantie. De adresbalk moet 
ook een slotje bevatten. Type zonder de groene balk en het slotje geen gegevens in. 

 Verander regelmatig uw wachtwoorden. Gebruik hierin tekens zoals #, % en &. Dat maakt uw wacht-
woord sterk. Wachtwoorden zijn immers de sleutels voor criminelen om uw identiteit aan te nemen en 
op uw naam te gaan winkelen. 

 Wees zelf altijd kritisch op e-mails. Klik ze niet aan als u ze niet vertrouwt maar verwijder ze onmiddellijk 
Over het algemeen is bankieren met de smartphone de veiligste manier van betalen. Er zijn nog geen geval-
len bekend van phishing van de bankapp. Wel wordt er melding gemaakt van criminele betaalverzoeken via 
WhatsApp. Het is nodig om uw smartphone goed te beveiligen met een wachtwoord, pincode of vingeraf-
druk-scan. De gezichtsherkenning-beveiliging is niet op alle smartphones betrouwbaar. 

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente was het mogelijk om 
afscheid te nemen van burgemeester Kats. Namens u heb ik hem 
bedankt voor al zijn inzet voor de ouderen. Van de gemeenteraad 
hebben we via het SVO een uitnodiging ontvangen om op 5 febru-
ari a.s. kennis te maken met de (nieuwe) gemeenteraadsleden. 

 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot  
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KBO kerstmiddag 2018  

De jaarlijkse KBO kerstmiddag werd op donderdag 20 december gehouden in de 

Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk die in kerststemming was gebracht.  

Leden en introducees werden hier ont-

vangen met koffie of thee en roomboter-

banketstaaf.  

Voorzitter Marcel de Groot opende de 

middag en heette de aanwezigen en 

pastor Rita Schoolenberg van harte 

welkom.  

Pastor Rita had verschillende kerstverhalen bij zich en vroeg de 

aanwezigen of zij het kerstverhaal van 'De kamelenjongen” kenden. Toen 

dat niet het geval bleek, startte zij het verhaal dat ging over de 

kamelenjongen die voorop liep in een karavaan, bij de eerste kameel. Het 

was geen grote karavaan, maar er reden 

drie belangrijke koningen mee, ieder op een 

kameel. Dan volgden enkele kamelen met 

tenten en andere bagage en kamelen waar-

op de dienaren van de koningen zaten. Maar 

voorop liep de jongen…   

Al bij de eerste regels werd het muisstil 

omdat iedereen geboeid luisterde en niets wilde missen van dit verhaal 

dat vertelde over de reis van de drie koningen op zoek naar de nieuw 

geboren  koning. Hoe de koningen onverrichter zake van hun bezoek aan 

Herodes hun weg vervolgden en hun geschenken nog bij zich hadden. 

Iedereen kent het, maar vanuit het perspectief van de kamelenjongen 

voelde het toch als een heel nieuw verhaal en ieder begreep wat bedoeld 

werd toen het verhaal langzaam voltooid werd en duidelijk werd dat Hij 

een licht voor ieder zal zijn in het duister van de nacht. 

Na afloop van de vertelling bleef het nog een tijdje stil omdat iedereen nog erg onder de indruk was.  

Met het overhandigen van een doosje bonbons aan pastor Rita zorgde 

voorzitter Marcel dat de aanwezigen weer een beetje terug kwamen in 

het heden en werd pastor Rita ook door het publiek bedankt met een 

hartelijk applaus.  

Daarna ging de bar open en was het tijd voor een aperitiefje.  

Bij een drankje werden in korte tijd weer vrolijke gesprekken gevoerd 

en werd er rondgegaan met 

lekkere hapjes.  

 

 

Om 16:00 uur gingen de aanwezigen naar de kerkzaal waar feeste-

lijk gedekte tafels stonden en ieder een plekje zocht. 

Penningmeester Sjaak Zuidwijk had gezorgd dat er warme kroket-

ten geserveerd werden en verder genoot ieder van het brood, het 

beleg en was er tijd voor een goed gesprek. Als extraatje werd ook 

nog rondgegaan met in plakken gesneden Panetonne Gran Cacao.  

De kerstmiddag werd afgesloten met een 

dankgebed en wensten alle aanwezigen 
elkaar alvast een Zalig Kerstmis.  

Het bestuur wil graag alle vrijwilligers 

hartelijk danken voor hun inzet en tijd om 

deze kerstmiddag weer tot een succes te 

maken. Ook Hellen van der Meijden, de 

bloemengroep van de St. Joseph en Riet 

de Groot hartelijk dank voor de aankleding 
van alle tafels met kerststukjes.  
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KBO Nieuwjaarsbijeenkomst met wethouder Daan de Haas  
Op de derde donderdag in januari organiseerde de KBO een eerste ontmoetingsmiddag in het nieuwe jaar. Met de 
geslaagde bijeenkomst van vorig jaar in gedachten werd er opnieuw gekozen voor een combinatie-evenement.  
De Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk was ingericht in een zogenoemde theater-
opstelling met rechte rijen om zoveel mogelijk leden en introducees goed zicht te geven 
op de sprekers. Bij binnenkomst was er koffie of thee met lekkere soesjes.  

Voorzitter Marcel de Groot 
opende de middag met een 
welkomstwoord en toelichting 
over de middag.  
Secretaris Irene Vasterman kreeg 
de microfoon om de toehoorders mee te delen dat het echt-
paar Arie en Riet de Groot-Segers niet aanwezig konden zijn 
omdat Arie plotseling was opgenomen in het ziekenhuis.  

Even later arriveerde wethouder Daan de Haas die was uitgenodigd om een presentatie te 
houden over het nieuwe gemeentehuis. De aanwezigen kregen een glas prosecco waarna de 
wethouder, het bestuur en alle aanwezigen een toast uitbrachten op goede gezondheid en 
welzijn in het nieuwe jaar.  

De wethouder hield een duidelijke presentatie 
met beelden op een projectiescherm over het 
ontstaan en de uitvoering van de plannen van het 
nieuwe gemeentehuis.  
In het kort kwam de inleiding er op neer dat het besluit voor afbraak c.q. 
nieuwbouw gebaseerd was op de ontwikkeling van een duurzaam ge-
bouw dat kostentechnisch 1 ton minder per jaar zal bedragen, o.a. 
omdat het gebouw De Saffier niet meer gehuurd hoeft te worden.  
Binnen duurzaam bouwen is momenteel aan-

dacht voor circulair bouwen wat niets meer of minder betekent dan kringloop. En dat is wat 
met het ‘oude’ gemeentehuis is gedaan. Alle bouwmaterialen die herbruikbaar zijn, werden 
gedemonteerd en afgevoerd, waarbij u kunt denken aan kozijnen, deuren, kabelgoten, glas, 
armaturen etc. Het beton werd geoogst en vermalen tot grondstof voor o.a. wegen. Het 
nieuwe gemeentehuis staat in de top 3 van meest duurzame van Nederland. Het nieuwe 

gebouw wordt flexibel ontwikkeld, telt 4 m² vloeroppervlak 
meer en wordt energieneutraal. In de plannen is een wijziging 
aangebracht en wordt het dak plat, zodat er meer zonnepanelen 
op geplaatst kunnen worden.  
In de centrale hal zullen drie forse bomen komen, een grote 
Italiaanse tafel, een espressobar, openbare toiletten en is er 
vrije toegang. Voor het ontwerp en het energieneutraal bouwen 
zijn plaatselijke ondernemers ingeschakeld. En zo werden er nog 

heel wat wetenswaardigheden gepresenteerd. Er werd ruim gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid tot het stellen van vragen en de wethouder nam de tijd om te antwoorden en nader  
uitleg te geven. Na afloop dankte Marcel de Groot namens alle aanwezigen en vertrok de 
wethouder naar een volgende afspraak.  
Het tweede deel van de Nieuwjaarsmiddag ging van start. De lege prosecco glazen werden opgeruimd, de bar ging 
open, de spellentafels en sjoelbakken werden neergezet en de Nieuwjaarsbijeenkomst kreeg het karakter van een 

gezellige ontmoetingsmiddag zoals dat elke 3e donderdag van de maand 
inmiddels de gewoonte is. Op deze feestelijke middag werd regelmatig 
rondgegaan met schalen met lekkere hapjes.   
De vorig jaar gestarte intentie om op de 3e donderdag van de maand de 
spellenmiddag weer nieuw leven in te blazen, kreeg hiermee een geslaagd 
vervolg. Iedereen voelde zich van harte welkom voor een praatje en een 
spelletje.  
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Wijsheid van de maand 

Ik ben niet oud !  

Ik word wakker,  

Ik strek mijn armen,  
Beweeg mijn knieën,  

Draai mijn nek van links naar 

rechts,  
en alles maakt hetzelfde 

geluid…  
Krrrrrrrrraaaaaaaaaaaaaakkkk!!  

Conclusie:  

Ik ben niet oud,  
Ik ben knapperig!!  

LIEF EN LEED   
 

Kroon-verjaardagen    

 

70 jaar  

5-2-1949 de heer Jacobus Blom  

8-2-1949 mevrouw Marion Maarse-Teekman 

75 jaar  

29-1-1944 mevrouw Janny Zappey-Verkaik   

90 jaar  

2-1-1929 mevrouw Vis-Reijm  

 

 

 

  
 

In nagedachtenis aan Riet van der Knaap  

Vermoedelijk heeft iedereen in het leven wel iemand waarmee een speciale klik bestaat. Zo had ik 

dat met Riet van der Knaap. Of het nu jaren geleden was toen Aad en Riet bij Nico en mij thuis 

kwamen bridgen of de keren dat zij me in de kerk sprak, het contact was altijd allerhartelijkst en 

warm. Als Riet van der Knaap er niet was geweest, was ik waarschijnlijk nooit secretaris van de 

KBO geworden. 

Begin 2013 vertelde Riet dat er op 5 september een reisje naar het Oude Ambachten- & Speel-

goedmuseum in Terschuur werd georganiseerd door de KBO. Riet wist dat ik zonder werk was en 

zei dat het echt een ‘gaaf’ uitje was en dat ik zeker mee moest gaan en zo kwam het dat we in 

gezelschap van 26 KBO-leden met de bus meegingen. Wat heb ik genoten van dat uitje. Ik maakte 

(voor mezelf !) foto’s. Het waren er 50. Bij thuiskomst maakte ik een verslagje van die dag en 

stuurde dat met foto’s naar enkele mensen met e-mail. Zo rolde ik de KBO binnen. Begin 2014 

volgde ik de secretaris op en nam ook de uitgave van de lokale Nieuwsbrief op me.  

Van Riet kreeg ik menig compliment voor het werk van de KBO en ze gaf ook fijne reacties op de 

Nieuwsbrief. Riet en Aad – en de club van 6 – namen vaak deel aan de uitjes en activiteiten en Riet 

genoot er zichtbaar van. Modebewust als zij was, ging zij ook 2 x mee naar de modedag in Bos-

koop, één keer zelfs met haar been in verband. Als er plezier gemaakt kon worden, was zij van de 

partij… wat zullen we haar hartelijke lach missen. Ik ben dankbaar dat ze in mijn leven was.   
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Kerstmiddag door de gezamenlijke kerken in de Ringvaartkerk  

Op de middag van Tweede Kerstdag werd de – inmiddels traditionele – kerstmiddag georganiseerd door de geza-
menlijke kerken van Nieuwerkerk aan den IJssel. Ook de St. Josephkerk – en 
enkele leden van de KBO – waren hierbij aanwezig. De gezellige middag werd dit 
jaar gehouden in de Ringvaartkerk waar iedereen welkom was.  
De middag is toegankelijk voor iedereen met vrije inloop, dus dat hoefde 
niemand te beletten binnen te komen.  
Er waren weer vele heerlijkheden verzorgd door gemeenteleden en parochianen 
zoals de verschillende tulbanden voor bij de koffie en thee.  
Ds. Peter Treep had ook deze keer weer het initiatief genomen om alle kerken 
aan te schrijven om deel te nemen. In Hart van Holland stond een paginagrote 
advertentie onder vermelding van alle kerkdiensten en uitnodiging voor deze 
middag.   
Corry Verkleij had zich opnieuw ingezet om de middenstanders van Nieuwerkerk 

te benaderen om producten te sponsoren voor deze interker-
kelijke kerstmiddag. Er waren door de Nieuwerkerkse bedrijven 
lekkere hapjes in overvloed verzorgd.  
Naast fijne gesprekken was er ook gelegenheid voor spelletjes en 
stond de sjoelbak ook weer klaar.  
De organisatie en bezoekers vonden het weer een gezellige 
middag en er hadden nog veel meer mensen mogen komen. 
Daarom nu al het advies om een aantekening op uw kalender te 
maken dat u op Tweede Kerstmiddag niet alleen thuis hoeft te zijn. Weet dat u van harte welkom 

bent; we zien u graag !  
 

 
 

Nieuwjaarsontmoeting Ouderenadvies Welzijn Zuidplas  
 
Voor de jaarlijkse Nieuwjaarsontmoeting in De Meander op maandag 21 januari hadden de ouderenadviseurs van 

Welzijn Zuidplas bewoners van 75 jaar en ouder uitgenodigd. 
Cherel Satijn heette samen met Shantie Hannoeman alle 
aanwezigen van harte welkom.  
Cherel gaf een overzicht van alle activiteiten die door Welzijn 
Zuidplas worden georganiseerd voor de oudere inwoners van 
de Gemeente Zuidplas en op deze middag met name voor in-
woners van  Nieuwerkerk aan den IJssel.  
Bewoners van 75 jaar en ouder kunnen aangemeld worden 
om door de vrijwilligers van de bezoekgroep te worden 
bezocht. Ook worden verschillende activiteiten aangeboden 
om eenzaamheid te doorbreken of te 

voorkomen. Daar is de Verhalengroep een goed voorbeeld van. De ouderenadviseurs beogen 
te helpen met het opbouwen van een netwerk waarin men naar elkaar omziet.  
Daan de Haas, de dorpswethouder van Nieuwerkerk kreeg vervolgens de microfoon en 
vertelde over Coalitie Verbindt, waarin de ouderenbonden, voorgangers, kerken en vele 
organisaties met elkaar samenwerken om  eenzaamheid zoveel mogelijk te voorkomen of te 
verminderen.  
De KBO gaat ook dit jaar weer ontmoetingsmiddagen organiseren en enkele thema-middagen 
waarover u in de KBO  Nieuwsbrieven meer zult kunnen lezen. Deze Nieuwjaarsontmoeting 
van de ouderenadviseurs was goed bezocht en voorziet duidelijk in een behoefte aan moge-
lijkheden om elkaar te ontmoeten en een praatje te maken.  
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VOORAANKONDIGINGEN 

 

De Algemene Leden Vergadering 2019 KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  

De ALV zal dit jaar worden gehouden op donderdag 21 maart. Wij nodigen hiermee alvast alle 

leden van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel uit voor deze vergadering. Nadere infor-

matie mag u in de volgende Nieuwsbrief aantreffen.   

Indien u lid bent van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel en deze Algemene Ledenverga-

dering in de St. Joseph wil bijwonen maar slecht ter been bent, dan kunt u dit bij uw aanmelding 

aangeven en kan er voor vervoer gezorgd worden.     
 

KBO en PCOB weer op bezoek bij VANDER KLOOSTER MODE in BOSKOOP (16 april 2019) 

Zoals u in de nieuwsbrief van september vorig jaar heeft kunnen lezen, was ook het tweede groeps-

uitje naar Vander Klooster Mode een groot succes. Waren op 3 mei 20 dames van de partij, op 11 ok-

tober gingen 45 dames van KBO en PCOB op weg naar Boskoop. Dit aantal is zo ongeveer het maxi-

mum, vandaar dat wij u graag op voorhand op de nieuwe datum willen wijzen.  

Deze keer is gekozen voor dinsdag 16 april om leden die op donderdagen verhinderd zijn ook de kans 

te geven deel te nemen.  

In Nieuwsbrief nr. 4 mag u informatie aantreffen over aanmelden. Als u graag op de lijst gezet wilt 

worden, mag u zich ook al eerder aanmelden bij de secretaris.  
 

KBO organiseert een themabijeenkomst ‘Wijs met medicijnen’ (6 juni 2019) 

Op de KBO kerstmiddag van 20 december heeft voorzitter Marcel de Groot alvast verteld over plannen 

voor het nieuwe jaar. Naast de maandelijkse ontmoetings- en spelmiddagen is het bestuur ook druk 

bezig met de voorbereidingen voor verschillende themabijeenkomsten.  

Het informatiepakket voor het organiseren van een bijeenkomst ‘Wijs met medicijnen’ is aangevraagd. 

De medicijncampagne is hoognodig. Jaarlijks worden 41.000 mensen met spoed opgenomen in het 

ziekenhuis door verkeerd medicijngebruik. Twee derde van de opgenomen patiënten is ouder dan 65 

jaar. De helft van deze spoedopnames bij ouderen had voorkomen kunnen worden.  

Noteert u de datum alvast op uw kalender of in uw agenda. In een van de volgende Nieuwsbrieven 

zullen wij u nader informeren.  
 

 

Nieuwe vrijwilligers voor de ledenadministratie en verspreiding van de informatiebladen  

Eerder heeft u kunnen lezen dat onze ledenadministrateur Josephine Kox haar werkzaamheden heeft 

moeten stopzetten. Naast de ledenadministratie zorgde zij – 

samen met haar man Anton Kox – voor de verspreiding van het 

KBO-PCOB magazine met daarin gestoken de plaatselijke KBO 

Nieuwsbrief. De maandelijkse leveringen bij de bezorgers kwam 

met het opzeggen van haar taken in het gedrang.  

Gelukkig was er een groep leden bij de KBO die in het verleden 

zorgde voor het rapen, nieten, tellen en verspreiden van de Paro-

chiepost van de St. Josephkerk. Dit groepje mensen is inmiddels 

gestart en heeft deze taak overgenomen van Josephine en naar 

volle tevredenheid van bestuur en vrijwilligers zelf uitgevoerd. 

Hieruit blijkt maar weer dat vrijwilligerswerk en het oppakken van een specifieke taak voor een goed 

groepsgevoel kan zorgen. Men kan zich nuttig maken en het bestuur is erg dankbaar dat er leden zijn 

die dit karwei elke maand willen klaren.  

 

Het schijnt zo gezellig te zijn dat deze vrijwilligers ook zijn 

ingeschakeld bij de voorbereidingen van de 

kerkbalansenveloppen. Het insteken van de brieven in de 

enveloppen, tellen, groeperen en in tasjes steken gebeurde 

vlot onder het genot van een kopje koffie met een lekkernij 

verzorgd door de organisator Sjaak Zuidwijk.  
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Van de penningmeester 
Als tevreden penningmeester kan ik u zeggen, dat ieder lid zijn/haar contributie over 2018 heeft 
betaald. De mogelijkheid om de jaarcontributie te betalen via een machtiging aan mij heeft hier 
zeker aan bij gedragen.   
De door u afgegeven machtiging voor 2017 of 2018 wil ik ook gaan gebruiken voor de daarop 
volgende jaren.   
Ook in 2019 betaalt een alleenstaand persoon € 22,= en een tweetal personen op hetzelfde adres 
betalen € 37,=.    
Mocht u de machtiging stop willen zetten, dan is een telefoontje of email naar uw penningmeester 
voldoende om de afgegeven machtiging stop te zetten.   
Als u nog geen machtiging aan mij hebt afgegeven, dan kunt u dat via een invulformulier in deze 
Nieuwsbrief van januari 2019 aangeven, als u dat wenst.  
 
 
 
 
 --------------------------------------------- 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 2019 en volgende jaren.  
(Voor 2019 bedraagt de contributie voor een alleenstaand persoon € 22,= en voor een tweetal 
personen op hetzelfde adres € 37,=) van:  
 
(Bank)rekeningnummer (IBAN) .   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
 
Ten name van .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .       te  .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 
 
Ten gunste van bankrekeningnummer   NL76 RABO 0345 2771 71 ten name van de KBO afdeling 
Nieuwerkerk aan den IJssel te Nieuwerkerk a/d IJssel inzake de jaarcontributie ad  
  * € 22,=  of  * € 37,=  (*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  
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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. 3 
(maart) mag u rond 26 februari 
2019 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 14 februari 
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:  

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

