
NIEUWSBRIEF  
KBO afdeling  
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL  
April 2019 

De volgende Nieuwsbrief (mei) mag u rond 30 april 2019 verwachten.  - 1 -  

   

 

 

 
Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Ook deze keer wil ik uw aandacht vragen voor uw veiligheid. Dit maal naar aanleiding van een artikel dat ik 
gevonden heb op de website van KBO-PCOB. Het gaat over wat u kunt betekenen voor uw eigen woonbuurt. 

Sociale contacten helpen tegen woninginbraak 

14-03-2019 

Uit het vandaag verschenen CBS-rapport ‘De woning en buurt van inbraakslachtoffers’ blijkt dat het aantal 
inbraken is gedaald. De meeste slachtoffers van woningbraken wonen in meer stedelijke gebieden en in 
vaak duurdere woningen en wijken. De meeste slachtoffers krijgen met inbraken te maken tijdens de zo-
mermaanden of in december. Preventie blijft belangrijk, stelt KBO-PCOB. Naast preventieve maatregelen, 
gaat ook van een goede sociale samenhang in een buurt een sterke preventieve werking uit. Hoe sterker de 
banden onderling tussen buren en sociale controle, hoe kleiner de kans op woninginbraak. 

Manon Vanderkaa: ‘Senioren spelen een belangrijke rol 
in de buurtpreventie. Zij zijn de ogen en oren van de 
buurt, zeker ook in de vakantiemaanden. WhatsApp-
groepen helpen echt. Zorg ervoor dat zij ook deelnemen 
aan dit soort initiatieven. Ook onze veiligheidsadviseurs 
nemen dit onderwerp altijd mee in hun voorlichtingsbij-
eenkomsten, want samen sta je sterker in je eigen buurt.  

Dit artikel gaat er vanuit, dat u een slimme telefoon 
heeft: een smartphone dus.  Als u deze nog niet heeft en 
u dit ingewikkeld lijkt, zou u kunnen denken aan een 
“smartphone voor senioren”. Deze zijn te koop met een 

bel/internet-tegoed wat u op kunt waarderen als uw tegoed op raakt. Op die manier betaalt u alleen voor 
het gebruik. Een abonnement is dan niet nodig. 

Als de kosten niet zo belangrijk zijn kunt u ook een tablet of een IPad aanschaffen. Dit vraagt wel om een 
internetabonnement en dat kost al gauw € 22,00 per maand of meer. Een wifi-modem zorgt er dan onder 
meer voor, dat u thuis gratis kan bellen via WhatsApp met de contactpersonen die in uw smartphone zijn 
opgeslagen. Ook kunt u met “Skype” gratis bellen wie u ook wilt. 

Natuurlijk is het mogelijk om te leren omgaan met deze apparaten. Al bijna 20 jaar organiseert de PCOB 
afdeling Zuidplas computer- en tabletcursussen voor senioren. In het computerleercentrum aan de Vijf 
Boeken 12 in Nieuwerkerk aan den IJssel wordt een groot scala aan cursussen en workshops gegeven. Dit 
biedt de ouderen een ideale manier om te leren omgaan met de digitale wereld. Nadere informatie  hier-
over kunt u krijgen van Willy Grönefeld. Tel: 0180 314923 (tussen 19.00 – 20.00 uur) 

Onlangs mocht ik weer vergaderen met de KBO-midden Holland. De belangrijkste vraag op deze vergade-
ring betrof het werven van nieuwe leden.  Op 25 maart is er weer een vergadering van de SVO (Samenwer-
kingsverband Ouderenbelangen) waar als belangrijkste onderwerp het integraal beleidsplan en het verbe-
terd integraal beleidsplan op de agenda staan.  

Een hartelijke groet van uw voorzitter,  

Marcel de Groot 
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Spreuk van de maand 

Je kunt beter struikelen op 
de goede weg,  

dan wandelen op de 

verkeerde weg.  

Visje    

LIEF EN LEED   

Kroon-verjaardagen    

70 jaar  
31-3-201 mevrouw D. Strijker-Baan  
85 jaar  
28-3-2019 mevrouw M. Wolters-Vogel Caceres  

 

 

Luxe bootcruise, woensdag 26 juni 2019 – 
09:00-17:30 uur  
Wegens succes en op veler verzoek, heeft PCOB deze bootreis voor de derde keer geprolongeerd. 

Wij mogen u hier het verdere voortvarende nieuws meedelen, weer met het partyschip ‘Marlina’.  
Vertrek is weer vanaf het Vuykterrein, Vuykpark 1 te Capelle a/d IJssel. U bent welkom vanaf 9.00 uur, ontvangst 
en inchecken. De afvaart is 10.00 uur. Verwachte terugkomst ± 17.30. 

Het schip ‘Marlina’ is rolstoeltoegankelijk en de bemensing biedt uitstekende ondersteuning voor ieder die het 
nodig heeft. Met de lift kunt u naar het bovendek. Alle heerlijkheden, 2x koffie/thee met gebak, een uitgebreide 
koffietafel met soepje vooraf, een ijsdessert en ’s middags 1x koffie/thee en 2 consumptiemunten voor iedereen. 

De vaarroute gaat nu rond het eiland van Dordrecht. Vanaf Capelle varen we via de Hollandse IJssel, Nieuwe 
Maas, Kinderdijk, de Noord, Dordrecht, Zwijndrecht, Papendrecht, Beneden Merwede, Sliedrecht, richting 
Gorkum, Werkendam, Nieuwe Merwede, Kop van het Land, Hollands Diep, Moerdijk Bruggen, Dordtse Kil, Oude 
Maas en via de Noord terug naar Capelle. De vaarroute is een half uur langer dan vorig jaar…. en daardoor ietsje 
duurder. 

Prijs voor deelnemers € 50,=.  Dit jaar organiseert PCOB-Capelle de bootreis en behalve PCOB Zuidplas zijn ook de 
KBO van Nieuwerkerk en Capelle en de PCOB Krimpen a/d IJssel , uitgenodigd mee te varen; hierbij betaalt elke 
vereniging voor eigen leden 

PCOB zal wederom proberen het vervoer te coördineren voor hun leden. Voor KBO leden neemt het bestuur dit 
op zich. Na aanmelding hoort u hier meer over. Elke meerijder - of het de UitBusPlús betreft of met een andere 
chauffeur die meevaart - betaalt altijd € 5,=. De aanmelding is reeds gestart. Aanmelden, ook voor de UitBusPlús, 
bij Sjaak Zuidwijk, tel 0180 - 313625 of mail naar penningmeesterkbonieuwerkerk@gmail.com   

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

Programma in het kort woensdag 26 juni 2019 
 Vertrek 10.00 uur vanaf de steiger aan het Vuykterrein, Vuykpark 1, Capelle a/d IJssel. De boot ligt daar vanaf 
9.00 uur. Het partyschip is ook toegankelijk voor rolstoelen en scootmobielen.  
 Kosten : € 50,= per deelnemer.  
 De UitBusPlús is gereserveerd op 26 juni voor degenen die niet zelfstandig naar Capelle kunnen komen.  
U wordt thuis opgehaald en thuis gebracht.  Kosten p.p. € 5,=.  
 Informatie en aanmelden [naam, adres, tel nummer], ook voor de UitBusPlús, bij Sjaak Zuidwijk, tel 0180 - 
313625 of mail naar penningmeesterkbonieuwerkerk@gmail.com   
 U krijgt meteen uw volgorde nummer van inschrijving.   
 Uw reservering is definitief na betaling op:  NL76 RABO 0345 2771 71 t.n.v.  KBO Nieuwerkerk onder vermelding 
van :  ‘vaartocht’ en uw volgnummer.  
 Vanaf 1 mei opgave bij Irene Vasterman kbo.nieuwerkerk@gmail.com  i.vm. vakantie van Sjaak Zuidwijk. 
 Laatste mogelijkheid tot aanmelden is donderdag 30 mei a.s. (maar vol is vol). 

mailto:penningmeesterkbonieuwerkerk@gmail.com
mailto:penningmeesterkbonieuwerkerk@gmail.com
mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
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MODEDAG VANDER KLOOSTER MODE IN 

BOSKOOP op dinsdag 16 april 2019 

Opnieuw naar Boskoop en nu – op veler verzoek – op een dinsdag om de dames met verplichtingen 

op donderdagen ook de gelegenheid te geven aan dit bijzondere uitje te kunnen deelnemen.  

Het is inmiddels voor de 3e keer dat de KBO dit uitje organi-

seert en we vinden het fijn om samen met de dames van de 

PCOB Zuidplas naar Vander Klooster Mode af te reizen met 

eigen vervoer.  

Vertrek om 09:30 uit Nieuwerkerk, ontvangst 10:30 in Bos-

koop; het dagprogramma duurt tot ±  15:30 uur. Een vol-

ledig verzorgde dag; kosten € 5 per persoon (voor kof-

fie en lunch) plus benzinekosten voor het vervoer.  

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

Dit groepsuitje gaat alleen door bij voldoende deelname.  

 Aanmelden bij het KBO afdelingsbestuur Nieuwerkerk 

per e-mail: kbo.nieuwerkerk@gmail.com of telefonisch: 

Irene Vasterman, tel. 06-13745920 vóór zondag 31 maart 2019 

 Opstapplaatsen zullen worden bekendgemaakt aan de aangemelde personen  

 

KNARRENHOF ZUIDPLAS  

In de Nieuwsbrief nummer 2 van december 2018 lazen wij het volgende voor u.  
Er hebben zich circa 70 belangstellenden, singles en paren, aangemeld. 
De afgelopen maanden is een plan van aanpak opgesteld met een stappenplan:  

 Contacten leggen met o.a. gemeente, politieke partijen en woningbouwverenigingen  

 Communicatieplan maken 

 Mogelijke locaties in kaart brengen 
Activiteiten 
Er zijn gesprekken gevoerd met de wethouders De Haas en Hordijk, met de fracties van de meeste politieke 
partijen en woningbouwvereniging Woonpartners Midden-Holland. De wethouders en de politieke partijen 
staan positief tegenover ons initiatief en willen waar mogelijk meewerken en -denken. De woningbouwvereni-
ging is wat afwachtend, maar niet negatief.  
Wij hebben aan twee participatiebijeenkomsten over de Woonvisie van de gemeente Zuidplas deelgenomen, 
waarbij allerlei doelgroepen rond wonen waren uitgenodigd. Deze Woonvisie is in concept gereed en op 28 
november met de fracties en belangstellenden besproken. Hierbij waren wij ook aanwezig. In deze Woonvisie 
is ruime aandacht voor wonen voor ouderen en in het bijzonder aan initiatieven als de onze. Op 23 januari 
2019 werd de Woonvisie aan de gemeenteraad aangeboden ter vaststelling. 
Communicatie 
Via de plaatselijke pers, Omroep Zuidplas en het Algemeen Dagblad houden wij belangstellenden op de hoog -
te van de ontwikkelingen. Via de nieuwsbrief houden wij de mensen die zich aangemeld hebben meer gede-
tailleerd op de hoogte. 
Locaties 
Er is een aantal geschikte locaties in beeld, maar alle locaties hebben beperkingen en praktische bezwaren. 
De komende tijd gaan we aan de slag om in gesprek te komen met de eigenaren van de gr onden en de be-
langhebbenden voor de ontwikkeling van die locaties. U kunt suggesties doen voor mogelijke locaties. 
Website 
Zoals u op de website van de Stichting Knarrenhof (https://knarrenhof.nl/) kunt lezen, kan de realisatie van 
een Knarrenhof vijf tot acht jaar duren, afhankelijk van de beschikbaarheid van grond. De stichting Knarrenhof 
adviseert en begeleidt ons bij het hele proces. Helaas hebben wij nog geen eigen, plaatselijke website. Ons 
mailadres is: zuidplashof@gmail.com . 
Enquête 
U kunt een enquête online invullen om in kaart te brengen naar welk type woning uw belangstelling uitgaat en 
in welke woonkern van de gemeente Zuidplas u zou willen wonen. Zo kunnen wij gerichter zoeken naar een 
mogelijke locatie en onze plannen afstemmen op uw wensen. 
Lukt het niet om het formulier online in te vullen, dan kunt u het printen, handmatig invullen en per post sturen 
naar Bertus Verbeek, Haakmos 34,  2914 VB Nieuwerkerk ad IJssel.  
Desgewenst kunt u ook een papieren formulier aanvragen via zuidplashof@gmail.com met vermelding van uw 
adres. Het blanco formulier wordt u dan per post toegestuurd. 

http://www.vdklmode.nl/modeshows
mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
https://knarrenhof.nl/
mailto:zuidplashof@gmail.
mailto:zuidplashof@gmail.com
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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 
(mei) mag u rond 30 april 2019 
verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 18 april 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:  
Mei nr. op 30 april  
Juni nr. op 28 mei  
Juli/aug nr. op 25 juni  
September nr. op 27 aug.  
Oktober nr. op 24 september 

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

