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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Over een kleine maand begint de lente en ik hoop, dat u net als ik nu al kan genieten van wat de natuur ons 
brengt. Ook kijk ik uit naar onze Algemene Leden Vergadering. Toch wil ik eerst weer uw aandacht vragen 
voor de veiligheid. 

Deze keer is het onderwerp: “De veiligheid in de woonomgeving en in huis.“ Dit aan de hand van het Grote 
veiligheidsonderzoek van KBO-PCOB en de conclusie van Dhr. Paul van der Meer. Senioren houden hun 
eigen buurt goed in de gaten en dragen er aan bij, dat de buurt veilig is en blijft. Zij deden melding van aller-
lei zaken zoals inbraak, verdachte personen in de buurt maar ook relschoppers, aanrijdingen of blikschade 
werden gemeld. Verder werden vuurwerkoverlast, een wietkwekerij, een inbraak in een auto, diefstal van 
een fiets en geluidsoverlast gemeld. 

Het rapportcijfer voor de veiligheid in de buurt is gemiddeld 8,1. Toch kan het altijd beter. Een 
goed begin is het verkrijgen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen. Belangrijke zaken daar bij zijn 
het vervangen van de sloten van de buitendeuren door goedgekeurde sloten en anti-inbraak 
strips bij die deuren. De buitenlamp mag niet ontbreken. Ook veiligheidssloten op de ramen van 
de eerste verdieping zijn nuttig. Balkondeuren verdienen ook onze aandacht. Er zijn bedrijven, 
die een certificaat kunnen afgeven na controle van uw huis. Dit kan ook leiden tot een lagere 
verzekeringspremie.  

Moderne middelen zoals een camera of zelfs een inbraakalarm zijn natuurlijk 
ook mogelijk maar ook een digitaal vaardige senior, die bij burgernet of een buurt-
WhatsApp groep is aangesloten, vergroot de veiligheid. Maar niet alle maatregelen zijn 
duur: een ketting of een kierstandhouder op de voordeur kan men redelijk voordelig bij 
de bouwmarkt kopen en misschien wel zelf aanbrengen. 

Vallen in huis  

Dit wordt door de meeste senioren onderschat. Men is banger voor een inbraak dan voor vallen. Uit onder-
zoek blijkt, dat drie op de tien senioren in de afgelopen twee jaren zijn gevallen. Een op de drie van hen is 

zelfs meerdere keren gevallen: gemiddeld liefst vier keer. Er overlijden 6 x zoveel mensen 
door een val thuis als in het verkeer. Senioren proberen wel om vallen te voorkomen. Zo 
zorgt men ervoor geen losse voorwerpen op de grond te hebben. Goede verlichting vindt 
men belangrijk. Men heeft beugels of handvaten bij bad of douche en antislipmatten of 
strips in de badkamer. Veel senioren zouden graag de drempels willen weghalen. Maar 

tussen willen en doen zit nog een flink gat. We zijn niet handig genoeg, weten niet hoe we het moeten 
aanpakken of hebben het geld er niet voor. 
Afgelopen periode hebben we vergaderd met het SVO over o.a. het verbeterplan integraal sociaal domein 
wat tot passende zorg moet leiden met minder wachttijden. We hebben kennisgemaakt met de nieuwe 
gemeenteraad, waar we ons gedurende 2 minuten mochten presenteren. Tijdens onze eigen vergadering 
hebben we kennis gemaakt met Eric van Nierop, die o.a. de werkzaamheden voor de ledenadministratie op 
zich zal nemen. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot 
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Uitnodiging voor de ALV 2019 KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  

Wij nodigen alle betalende leden van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel uit voor de ALV.  

In onderstaand kader staat het programma voor de ALV 2019. De agenda is nog in behandeling 

maar zal uitgereikt worden.   

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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Van de penningmeester 

Meer dan de helft van de leden heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hun contributie voor 

2019 via een incasso te betalen. De meeste betalingen worden in de tweede helft van februari geïnd. 

Daarnaast hebben velen hun bijdrage zelf overgemaakt. Mocht u er nog niet aan toe gekomen zijn, 

dan het vriendelijke verzoek om uw betaling vóór 1 maart te doen. Op de laatste bladzijde van deze 

Nieuwsbrief vindt u daarover de benodigde gegevens. Sjaak Zuidwijk.  

De penningmeester laat u weten dat… 

Op de ALV het voorstel zal worden gedaan om de jaarcontributie voor 2020 voor één persoon te 

verhogen tot € 24,= en voor twee personen op hetzelfde adres tot € 40,=.  

De reden is, dat de afdracht aan de KBO-Zuid-Holland en aan de landelijke KBO-PCOB met € 1,50 per 

persoon wordt verhoogd.  

Het bestuur laat u weten dat… 

Een opvolger voor Josephine Kox is gevonden. Voor de functie van ledenadministrateur heeft het 

bestuur de heer Eric van Nierop bereid gevonden, om deze taak als vrijwilliger over te nemen.  

Elders in deze Nieuwsbrief stelt Eric zich aan u voor.  

Op de Algemene Ledenvergadering kunt u persoonlijk kennis maken.  

Op die vergadering zal ook afscheid genomen worden van Josephine Kox die haar taken daarmee 

volledig heeft overgedragen.  

ALGEMENE LEDEN VERGADERING KBO - AFDELING NIEUWERKERK a/d IJSSEL  

Donderdag 21 maart 2019 – locatie: Ontmoetingsruimte St. Josephkerk, Kerklaan 20  

Programma 

13.30 uur  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers.  

14.00 uur  Algemene Leden Vergadering 

15.15 uur Pauze  

15.45 uur  Gelegenheid voor een spelletje sjoelen of kaarten   

16.15 uur  Drankje en gelegenheid om met elkaar te praten  

17.00 uur Chinees buffet  

18.15 uur  Afsluiting  

De toegang tot de ALV en aansluitende maaltijd is gratis voor leden (m.u.v. de drankjes). 

Introducees die de intentie hebben lid te worden, zijn van harte welkom op de ALV en betalen 

€ 10,00 voor entree en buffet, plus de drankjes à € 1,= per stuk.  

Aanmelden verplicht, uiterlijk zondag 17 maart bij de penningmeester. Dit kan via e-mail: 

penningmeesterkbonieuwerkerk@gmail.com of via telefoonnummer: 0180-313625.  

LET OP !!  

De maandelijkse activiteitenmiddag zal i.v.m. de ALV op 21 maart géén doorgang vinden. 

Inloop voor de ALV is vanaf ± 13.30 uur.  
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Nieuwe ledenadministrateur stelt zich voor  

Mijn naam is Eric van Nierop, geboren in Eindhoven op 4-4-1947, dus 'Born on The fourth 
of July' is wel letterlijk op mij van toepassing, maar mijn 

levensloop is toch een beetje anders dan de film. 

Als derde zoon van een groot gezin (11 kinderen) zou ik 
mijn vader opvolgen in zijn accountantskantoor, maar na 

zijn vroege overlijden ben ik uiteindelijk organisatieadvi-
seur geworden bij diverse kantoren in Rotterdam. Daarom 

ben ik met mijn gezin, Carien en onze 3 zonen, in 1982 
verhuisd naar Nieuwerkerk.  

Computers waren al een vroege hobby en grotendeels de 

leidraad in mijn beroep, al sinds eind jaren zestig, en hebben op mij nog steeds een grote 
aantrekkingskracht. Al zijn ze tegenwoordig wat kleiner, in de vorm van microcomputers. 

Daarmee robotica en 3D objecten maken en laten bewegen is een geweldige bezigheid met 
kleinkinderen. 

Ook in het vrijwilligerswerk maakte ik altijd al programma's voor administraties en 
websites. 

Voor de KBO bleek dat een nuttige achtergrond en aan de oproep voor de vacature van 

ledenadministrateur heb ik dan ook graag gehoor gegeven. In combinatie met mijn 
vrijwilligerswerk voor de Josephkerk ga ik ook de KBO-agenda op de website een be-

langrijkere en meer actuele rol geven. 
 

Spreuk van de maand 

Weet wat je zegt, 

maar zeg niet alles 

wat je weet    

LIEF EN LEED   
 

Overleden 

Op 06-09-2018 is na een langdurig ziekbed 
mevrouw W.P. van Arnhem-Spaans 

Boslaan 6, op 83-jarige leeftijd overleden. 

  
 

 

Geef het door: attendeer andere senioren op KBO-PCOB nieuwsbrieven 

  

 

KBO Nieuwerkerk ontvangt de digitale nieuwsbrieven van 

KBO-PCOB en stuurt ze vervolgens per e-mail door naar 

de leden van het bestuur binnen onze afdeling. Maar mis-

schien zijn er ook leden die geïnteresseerd zijn in het 

ontvangen van de nieuwsbrieven. Dan willen we u wijzen 

op de mogelijkheid zich zelf aan te melden voor deze 

nieuwsbrieven. Dat is heel eenvoudig. U kunt via de link: 

www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven een aanmeldformulier 

invullen. Op deze manier kunnen steeds meer senioren op 

de hoogte gebracht  worden van het werk van KBO-PCOB.  

Een mail naar een van de leden van het bestuur is ook mogelijk. Zij sturen u de link 

waarop u kunt klikken en daarna uw aanmelding afronden.  
 

http://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/T1y1NzVEjcCrM1IgjpMQ9fd3cuH6EUJaGOz5N59VIT51q9M9wBIp3ScvMIDtN2uh9zmzVIz_kHYAuLXJohavvA/zWe845NwaGJEXSL
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Met de KBO Kaag en Braassem op reis naar de Moezel  

In samenwerking met de KBO Kaag en Braassem kunnen wij u een leuke en volledig verzorgde 

voorjaarstrip aanbieden van zondag 26 mei tot en met donderdag 30 mei 2019.  

De bestemming is Moselhotel Konditorei Burg-Café Alken.  

 

Dit is bij uitstek een reisje om er in de lente even tussenuit te kunnen. Dat wordt genieten, dus rea-

geer snel nu het nog kan!  

Een heerlijke trip niet al te ver in Duitsland in een schitterende omgeving en verblijf in een prima 

hotel! De heenreis duurt ca. 4 uurtjes rijden met twee keer een pauzestop, waarvan één met een 

lunch. Lunch op heen- en terugweg is bij de prijs inbegrepen.  

Dit reisje kunt u boeken inclusief excursies, avondvertier en een boottocht over de Moezel naar 

Cochem. Er wordt niet veel gelopen. Excursies zijn 

onder meer: rondrit Mosel uitzichtspunt, rondrit 

met gids en rondvaart met bezoek aan Cochem.  

De hotelkamers hebben een douche in het bad. De 

prijs voor een tweepersoonskamer bedraagt 

slechts € 385,= per persoon en € 435,= voor een 

éénpersoonskamer. Bij het ontbijt wordt het 

normale drinken geserveerd. Het drinken verder 

op de dag en avond is voor eigen rekening. U 

krijgt ’s avonds een heerlijk diner. 

U wordt in Nieuwerkerk opgehaald. Vervoer is per 

bus van circa 50 personen. (Geen rolstoelen, wel 

een enkele rollator. U moet zelf redelijk ter been 

zijn en uit de voeten kunnen.) 

Er zijn verder geen andere stops.  

Voor dit reisje zijn nog 3 tweepersoonskamers beschikbaar.  

De KBO vakantie-begeleiders Kaag en Braassem zijn Evert en Joke van Beek.  

Aanmelden vóór 1 april bij onze penningmeester. Bij overboeking komt men op een reservelijst. 

In september 2019 of voorjaar 2020 wordt er weer een reisje georganiseerd door KBO Kaag en 

Braassem.  

Als u twijfelt of eerst meer informatie wilt dan kunt u voor een impressie op de website kijken: 
www.burg-cafe.de of bellen met Sjaak Zuidwijk: 0180-313625 of mailen 
penningmeesterkbonieuwerkerk@gmail.com 

 
 

http://www.burg-cafe.de/
mailto:penningmeesterkbonieuwerkerk@gmail.com
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KBO en PCOB naar modedag VANDER KLOOSTER MODE BOSKOOP (16 april 2019) 

De modedagen bij Vander Klooster Mode zijn een groot succes gebleken. Op 3 mei vorig jaar 
waren 20 dames van de partij en op 11 oktober gingen 45 dames van KBO en PCOB op weg naar 
Boskoop. Dit aantal is zo ongeveer het maximum, vandaar dat wij u graag op voorhand 

attenderen op de nieuwe datum.  
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.  

 

 

Het Symfonie Orkest Midden Holland – kortgezegd SOMH - bestaat uit gevorderde amateurs en 
professionele musici uit de Midden-Holland regio, met name Zuidplas, Gouda, Waddinxveen, 

Krimpen en Capelle aan den IJssel. Tevens biedt het orkest diverse leerstoelen voor talentvolle 
jonge musici. Zo kunnen zij de kneepjes van het orkestspel leren onder begeleiding van een 
ervaren musicus. Het orkest staat onder leiding van Ghislain Bellefroid. 

Toegangskaarten zijn via de website te bestellen: www.somh.nl/tickets en kosten  

€12,50 bij reservering  en  €15,- aan de deur.  

 

Toelichting bij Jaarprogramma KBO en PCOB Nieuwerkerk  
De besturen van KBO en PCOB zijn bezig om nader tot elkaar te komen en de activiteiten – voor 
zover mogelijk - op elkaar af te stemmen of samen te organiseren.  

Op de volgende pagina’s kunt u het jaarprogramma zien zoals dat nu bij ons bekend is. Het 
bestuur van de KBO heeft diverse besprekingen gehad om activiteiten in te plannen. Daar waar 

dat nog niet definitief is, staat een * omdat data nog niet gereserveerd konden worden. Ook met 
de voorgestelde activiteit kan nog geschoven worden. In ieder geval kunt u met dit overzicht 

kennis nemen van onze plannen voor uitjes en/of lezingen.  
 De PCOB middagbijeenkomsten worden gehouden in het Hervormd Kerkelijk Centrum aan de 

J.A. Beijerinkstraat 53. De inloop is vanaf 14:00 uur. Het officiële gedeelte begint om 14:30 

uur. De middag sluit om 16:30 uur. De toegang is gratis. In de pauze gaat de Koffiebus rond 

(richtlijn voor 2 consumpties en koek is € 2,50 ). Iedereen is welkom!    

Voorjaarsconcert  

Symfonie Orkest Midden Holland  

30 maart 2019, 20:00 uur  

St. Josephkerk, Kerklaan 20,  

Nieuwerkerk aan den IJssel 

 

http://www.somh.nl/tickets
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2019 Jaarprogramma KBO en PCOB Nieuwerkerk aan den IJssel  

 Datum  Omschrijving  

KBO  
Donderdag  

17 januari  

Nieuwjaarsbijeenkomst met bubbels en een presentatie door 

wethouder Daan de Haas over het nieuwe gemeentehuis  

KBO  
Donderdag  

24 januari  
Extra ontmoetings- en spelmiddag 

KBO  
Donderdag  

21 februari  
Ontmoetings- en spelmiddag 

PCOB  
Woensdag  

20 maart  

Deze middag presenteert Hayel Kôse, apotheker van apo-

theek Zevenhuizen/Moerkapelle, het onderwerp: Wijs met 

medicijnen. U krijgt tips voor goed en veilig medicijngebruik. 

Tevens is documentatie, opgesteld door de KNMP en KBO-

PCOB, beschikbaar.  

KBO  
Donderdag  

21 maart 

Algemene Leden Vergadering 2019 KBO afdeling Nieuwerkerk 

In deze jaarvergadering nemen wij afscheid van ledenadmini-

strateur Josephine Kox en maken we kennis met Eric van 

Nierop. Na de vergadering is er gelegenheid voor spelletjes 

(o.a. sjoelen of kaarten).  

De middag wordt afgesloten met een Chinees buffet.    

KBO  
Donderdag  

28 maart  
Extra ontmoetings- en spelmiddag 

PCOB 
Woensdag  

10 april  

De heer Bram de Ronde uit Woudenberg is in april de 

gastspreker bij de PCOB themabijeenkomst. Hij presenteert: 

“Op weg naar Pasen”. Het wonder van Pasen heeft de 

oorsprong in het Paradijs en vandaar de ondertitel: “Van 

Paradijs tot Pasen”.  

KBO 

en 

PCOB 

Dinsdag  

16 april  
Modedag VANDER KLOOSTER MODE in BOSKOOP  
zie Nieuwsbrief nr. 4   

KBO  
Donderdag  

18 april   
Ontmoetings- en spelmiddag 

PCOB  
Woensdag  

8 mei  

Deze middag gaat over het levenswerk van Albert Schweitzer 

in Lambarene (Afrika) waar hij bijna 50 jaar als arts werkte. 

Organist en dirigent Aad van der Hoeven vertelt u in zijn 

presentatie hoe hij in contact kwam met hem. Tevens zal Aad 

deze middag, onder zijn orgelbegeleiding, met ons liederen 

van Albert Schweitzer zingen.  

KBO 

en 

PCOB 

Maandag 20 

t/m vrijdag 24 

mei   

MIDWEEK VAKANTIEREIS NAAR HET SAUERLAND 

(volgeboekt)  

KBO 
Donderdag  

6 juni  

Themabijeenkomst ‘Wijs met medicijnen’. N.a.v. de landelijke 

campagne over veilig medicijngebruik organiseert KBO ook 

een middag i.s.m. een apotheker.  



 Vervolg  2 Jaarprogramma 2019 KBO en PCOB  

 Datum  Omschrijving  

KBO  
Donderdag  

20 juni   
Ontmoetings- en spelmiddag 

KBO 
Juli – nog 

inplannen * 

Kinderdijk – met waterbus Kinderdijk en daar een rondvaart 

langs de molens. Lunch in hotel restaurant Kinderdijk.   

KBO  
Donderdag  

18 juli   
Ontmoetings- en spelmiddag 

KBO  
Augustus – nog 

inplannen *  

Ontdek de geschiedenis van Zevenhuizen & Moerkapelle in 

Historisch Centrum “Ons Verleden” 

KBO  
Donderdag  

15 augustus   
Ontmoetings- en spelmiddag 

KBO  
September nog 

inplannen * 

Voorlichtingsbijeenkomst over het gebruik van de OV-

chipkaart tijdens het reizen in bus, tram, trein en metro.  

PCOB 
Woensdag  

11 sept.   

Op veler verzoek heeft PCOB wederom Jan van der Ent uitge-

nodigd. In Moldavië heeft hij via Stichting Zending zonder 

Grenzen een sponsorgezin en kind. In Moldavië is hij op zoek 

gegaan naar de oorsprong van de Elbe. Zijn presentatie is 

getiteld: “Moldavië, fietsen naar de bron van de Elbe”. 

KBO 
Donderdag  

19 sept.  Ontmoetings- en spelmiddag 

KBO 
Oktober nog 

inplannen * 

‘Zicht op verminderd zicht’ - Informatiemiddag  over vermin-
derd zicht en hulpmiddelen daarvoor. De middag wordt i.s.m. 

Bartiméus (de grootste expertise-organisatie voor slechtzien-
de en blinde mensen) georganiseerd. Ons lid Fiet Rodenburg 

legt uit welke hulpmiddelen zij gebruikt.  

PCOB  
Woensdag  

9 oktober  

Wederom, op verzoek van zeer velen, komt Chris Vennix. Als 

dorpsgenoot en Rotterdamkenner heeft hij toegezegd zijn 
‘Wandeling langs de Rotterdamse havens’ (gehouden op 10-

10-2018) te continueren. Nu dus deel 2.  

KBO  
Donderdag  

17 oktober  Ontmoetings- en spelmiddag 

PCOB  
Woensdag  

13 november  

Jaap Tanis en Bram Breederveld komen uit Stellendam en 

geven u een inkijk in de visafslag aldaar. En… letterlijk mee- 
en nagenieten, staat ook op het programma.  

KBO  Do 21 nov  Ontmoetings- en spelmiddag 

PCOB  
Woensdag  

11 december  

Het kerstfeest nadert en dus bestaat het programma uit een 
advent liturgie met kerstviering. Ds. Lopers van de Gerefor-

meerde Kerk De Lichtkring is bereid gevonden deze middag 
voor ons te verzorgen.  

KBO  
Donderdag  

19 december  

De kerstviering van de KBO staat dit jaar op donderdag 19 
december 2019 op het programma.  
Met een gezellig samenzijn, een mooi kerstverhaal, een 

drankje en een broodmaaltijd, sluiten wij dit verenigingsjaar 
met elkaar af. 
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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. 4 
(april) mag u rond 26 maart 
2019 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 14 maart 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 2018  
* € 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:  
April nr. op 26 maart  
Mei nr. op 30 april  
Juni nr. op 28 mei  
Juli/aug nr. op 25 juni  
September nr. op 27 aug.  

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

