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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Enige tijd geleden stond er op NOS teletekst informatie, die ik u niet onthouden wil. Het betrof een arti-
kel over iets wat in meer dan 100 Nederlandse gemeenten aandacht krijgt: “de Blijverslening”.  

U wilt graag in uw woning blijven wonen? Met de Blijverslening financiert u aanpassingen aan uw woning 
waardoor u langer comfortabel en veilig thuis kunt blijven wonen. 

 Uw woning helemaal afgestemd op uw wensen  

 Verantwoorde financiering voor ouderen  

 Betalen vanuit bouwdepot, voorschieten niet nodig   

Wat is de Blijverslening? 

Zo lang mogelijk wonen en leven in een fijn huis en in de fijne wijk waar u iedereen kent. Soms is het 
nodig om uw woning daarvoor aan te passen. 

Aanpassingen die ervoor zorgen dat u comfortabel en veilig woont. Denk hierbij aan een badkamer,  
voorzien van alle gemakken of de slaapkamer verplaatsen naar de begane grond. Met de blijverslening 
financiert u deze aanpassingen. 

Misschien moet uw woning geschikt worden gemaakt voor specifieke zorg. Er zijn volop technische 
snufjes waarmee u uw huis afstemt op uw wensen. Met de Blijverslening maakt u uw woning klaar voor 
de toekomst. 

Deze lening is zowel geschikt voor koop- als huurwoningen en is niet leeftijdsgebonden.  

De Blijverslening is beschikbaar voor eigenaar-bewoners en 
huurders. De lening kan na een besluit van de gemeenteraad 
hypothecair of consumptief worden afgesloten bij stichting 
Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten, 
gevestigd te Amersfoort (SVn). Gemeenten bepalen zelf welke 
vorm(en) ze aanbieden. https://www.svn.nl/blijverslening  

Is er een Blijverslening in mijn gemeente?  Meer dan 100 Nederlandse gemeenten hebben hier belang-
stelling voor. Op dit moment nog niet in de gemeente Zuidplas maar de gemeente verstrekt al wel vier 
andere soorten leningen. Eerst zal de gemeenteraad van de gemeente moeten besluiten hiervoor een 
fonds bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting te openen. Graag willen we namens u de vraag aan de 
gemeente stellen of zij hier ook aan willen meewerken. Er zitten voor de gemeente immers veel voor-
delen aan. 

Komende tijd staan er vergaderingen op het programma met het SVO om te praten over zaken, die de 
gemeente Zuidplas betreffen en met de IJsselgemeenten over verdere samenwerking. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter,  

Marcel de Groot 

 

https://www.svn.nl/blijverslening
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 Nieuwerkerk a/d IJssel, 21 maart 2019 
 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de Afdeling KBO-
Nieuwerkerk aan den IJssel, gehouden op 21 maart 2019 in de 

Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. 
 

Aanwezig zijn:  

De heer M. de Groot (voorzitter) 

De heer J. Zuidwijk (penningmeester)  

Mevrouw I. Vasterman (secretaris)  
 

en 38 leden van de KBO-afdeling Nieuwerkerk a/d IJssel.   
 

De agenda luidde: 

1. Opening en bezinning  

2. Mededelingen  

3. Verslag van de ALV van 15 maart 2018 en terugblik  

4. Financiën met o.a. Jaarverslag 2018, kascontrole en contributieverhoging    

5. Aftreden ledenadministrateur Josephine Kox en Voorstellen nieuwe 

ledenadministrateur Eric van Nierop   

6. Toekomst  

7. Magazine en Nieuwsbrief   

8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag  

9. Sluiting 
 

1.   Opening  

De voorzitter opent de vergadering om 14.10 uur met een gedicht van Vaclav Havel 

“Hoop”.   
 

2.   Mededelingen  

Aan het begin van deze bijeenkomst staan wij stil bij de leden die niet meer in ons 

midden zijn. Er wordt een kaars ontstoken ter nagedachtenis aan de overledenen.  

Wij noemen hen bij name:  
 

Naam       datum van overlijden  

 mevrouw H.T.J.M. Vorstenbosch-de Beijer  23-01-2018  

 mevrouw T. Brinkman-van den Bent   22-02-2018 

 mevrouw L.P. Groenheide-Tom    27-08-2018 

 mevrouw W.P. van Arnhem-Spaans   06-09-2018 

 mevrouw C.M.D. Ahsman-van de Berg   13-09-2018 

 mevrouw J.A.M. Verweij-van den Hoek   20-09-2018  

 mevrouw M.W. van de Knaap-Tanke   17-11-2018  
 

Er zijn ook enkele leden uitgeschreven o.m. door verhuizing.  

 de heer J.M. Kapteijn  

 de heer W. van Nieuwenhuijzen  

 mevrouw J.M. Smid-Paul  

 de heer L. Wijnen  

 

 

CONCEPT 
Voor plaatsing in Nieuwsbrief 

mei 2019  
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Nieuwe leden  

In 2018 5 nieuwe leden ingeschreven:  

 mevrouw J. Oude Essink-Kooy  

 de heer L. de Ruijter  

 mevrouw H.A.H.M. van der Meijden-Spapens  

 mevrouw A. Berkouwer-Boudewijn  

 de heer L.A.M. Hoogeveen   

 

3.  Verslag van de ALV van 15 maart 2018  

Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 15 maart 2018, wordt geprojecteerd 

op een projectiescherm. Tekstueel en inhoudelijk zijn er geen opmerkingen en het ver-

slag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.  

 

Terugkijken naar het afgelopen jaar 

De voorzitter geeft een terugblik op de activiteiten en de vergaderingen die de bestuurs-

leden in het afgelopen jaar hebben bijgewoond. Het overzicht wordt geprojecteerd en 

mondeling door de voorzitter toegelicht.  

 

SVO, gemeente/Welzijn Zuidplas 

 Gemeentebeleid op gebied van zorg, wonen etc. 
 Zorg beleid Integraal Sociaal Domein 

 Wonen  bouwplannen voor komende 10 jaar 

 Veiligheid  bijv.: verlaagde stoepranden 

 Project  samen tegen eenzaamheid 

 Project  ongehinderd bereikbaarheid gebouwen opgenomen in computerapp  

PCOB  

 Samenwerking KBO met de PCOB is afgesproken, maar nog niet ondertekend. 

 Dit moet gaan groeien zodra we met elkaar de kansen zien en  

 heeft al geleid tot de boottocht, die we met PCOB Zuidplas en PCOB Capelle gemaakt 

hebben. 

KBO IJsselgemeenten  

 De contacten met de Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel bestaan periodiek. 

 Dit heeft al geleid tot een reisje naar Avifauna. 

KBO Midden-Holland  

 Op dit moment vooral een gespreksgroep met Gouda, Waddinxveen, Bodegraven, 

Alphen a/d Rijn, Krimpen a/d IJssel en Nieuwerkerk a/d IJssel, onderwerpen zijn:  

 Communicatie 

 Provinciale ontwikkelingen 

 Ledenwerving 

KBO Nieuwerkerk aan den IJssel  

 Alles wat u dit afgelopen jaar heeft meegemaakt zoals onze spelletjesmiddagen, 

 de Nieuwjaarsreceptie, de ALV met Chinees buffet, de Kerstmaaltijd 

 de modedag bij Vander Klooster in Boskoop  

 de middag onvoltooid leven  

 de filmmiddag tijdens de week tegen de eenzaamheid  

KBO Zuid-Holland  

 Hulp bij organisatie van voorlichtingsbijeenkomsten 

 

Toelichting:  

De gesprekken met SVO/gemeente Zuidplas gaan onder meer over de 5 speerpunten van 

de KBO. In het verleden kwam wethouder Daan de Haas bij de SVO vergaderingen; de 

wethouder waar wij nu contact mee hebben is Jan Verbeek.  

Eenzaamheid: Mw Verheijen vraagt waar je je moet melden om eenzaamheid op te 

lossen. Er ontstaat een levendig gesprek rond dit onderwerp en er volgt een aantal 

adviezen uit de zaal o.a. bellen met de Ouderenadviseur bij Welzijn Zuidplas 0180-

310050 en duidelijk maken waar je behoefte aan hebt.  

Ongehinderd toegang voor iedereen; KBO heeft deelgenomen aan de testdag om toegan-
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kelijkheid in kaart te brengen. Via de ‘Ongehinderd-App’ kan iedereen locaties beoordelen 

https://www.ongehinderd.nl/app/   

 

KBO-Zuid Holland heeft geprotesteerd bij de landelijke KBO-PCOB: als je alles wilt laten 

fuseren krijg je problemen met personeel.  

 

4. Financiën door penningmeester Sjaak Zuidwijk 

Om 14:50 uur krijgt de penningmeester de microfoon en geeft toelichting op de gepro-

jecteerde financiële documenten.  
 

4a Financieel Jaarverslag 2018  

De afdracht aan de provinciale KBO bedraagt € 15 per lid in 2018 en 2019. Ons leden-

bestand is iets afgenomen; van 260 -> 252 leden.  

Voor Lief en Leed is bescheiden bedrag uitgegeven, waarbij we willen oproepen om oog 

te houden voor elkaar. Als u weet dat iemand ziek is (of ander lief of leed) dan hoopt het 

bestuur dat u dat wilt doorgeven.  

Ria van Doorn zorgt voor felicitatiekaarten voor (kroon-)verjaardagen maar zij heeft 

geen gegevens van zieken.  

 

4b. Verslag kascontrolecommissie  

De kascommissie is voor de jaarlijkse kascontrole op woensdag 13 maart bijeen geweest 

en heeft in aanwezigheid van de penningmeester de stukken bestudeerd en steekproefs-

gewijs gecontroleerd en geen onrechtmatigheden geconstateerd.  

De penningmeester leest het stuk voor dat door voorzitter Wim Peppel van de kascom-

missie is opgesteld; de boekhouding wordt vakkundig beheerd.  

 

4c Decharge bestuur en penningmeester voor het gevoerde financieel beleid  

Met de notitie van de kascommissie kan aan de penningmeester en het bestuur décharge 

worden verleend voor het gevoerde beleid.  

Het advies van deze commissie wordt door Algemene Ledenvergadering gevolgd en met 

een applaus bevestigd. De kascommissie wordt hartelijk bedankt.  

 

4d Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 

Als leden van de nieuwe kascommissie 2019 worden benoemd: mevrouw Elly van Geest 

(2e jaar) en mevrouw Pine Koolhaas (1e jaar). Zij zullen begin 2020 door de penning-

meester worden uitgenodigd voor de verificatie van de financiële  administratie.  

De heer Jan Boerendonk (niet aanwezig) heeft eerder al toegezegd waar te nemen als 

reserve in de kascommissie.  

 

 De begroting 2019 wordt besproken. Christa v.d. Hooven vraagt wat de KBO doet met 

de € 3780? De afdracht van € 15 per lid is o.a. bestemd voor de VOA* opleiding, 

HUBA* training en de uitgifte van het KBO-PCOB magazine 10 x per jaar. KBO Zuid-

Holland biedt hulp bij het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten en zij beharti-

gen onze belangen naar de politiek toe.  

*VOA = Vrijwillige Ouderen Adviseur en *HUBA – Hulp bij Belastingaangifte  

 

4e. Contributieverhoging voor 2020 

KBO-Unie en KBO Zuid-Holland wilden de contributie al dit jaar verhogen naar € 16,50. 

Deze beslissing is nu één jaar uitgesteld en zal dus in 2020 resulteren in een contributie-

verhoging van € 22 naar € 24 voor één lidmaatschap en wordt voor 2 personen verhoogd 

van € 37,= naar € 40,=.  

Jacques Roelofs vraagt of er een nieuwe machtiging nodig is als het bedrag wordt ver-

hoogd. De penningmeester zal in de Nieuwsbrief van december 2019 aan de leden 

vragen of hij de reeds afgegeven machtiging voor 2020 en volgende jaren mag blijven 

gebruiken.  

Er is al 6 jaar geen verhoging van de contributie geweest. De vergadering stemt in met 

de contributieverhoging per 2020.  
 
 

https://www.ongehinderd.nl/app/


 

5 
 

5. Aftreden ledenadministrateur Josephine Kox  

 De voorzitter dankt mevrouw Josephine Kox voor het werk dat zij de afgelopen jaren 

als ledenadministrateur van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel heeft verricht 

en met name ook de zorg voor de verspreiding van het KBO-PCOB magazine en de 

lokale Nieuwsbrief. Zij heeft dat steeds met toewijding gedaan. Josephine geeft aan 

dat zij dat samen met haar man Anton heeft verzorgd.  

 Josephine wordt in de bloemen gezet en krijgt als dank van het bestuur een cadeau-

bon.  

 

Voorstellen nieuwe ledenadministrateur Eric van Nierop  

 Eric van Nierop stelt zich voor en meldt dat hij al een inkijkje heeft gehad in het KBO-

LEDEN-bestand. Het viel hem op dat er leden bestaan die ‘niet geboren’ lijken te zijn; 

er zijn niet overal geboortedata bekend. Hij heeft aan het bestuur voorgesteld, en 

vraagt nu aan de ALV toestemming, om een schrijven rond te doen gaan met de 

informatie die van elk lid bekend is om te controleren of de gegevens kloppen en het 

verzoek deze, waar nodig, aan te vullen.  

 Verder meldt Eric dat hij heeft geconstateerd dat het bestuur uit 3 personen bestaat 

maar dat er werk voor 10 mensen is. Hij verzoekt mensen zich aan te melden voor 

een functie of vrijwilligerswerk voor de KBO.  
 

6. Een kijkje naar de Toekomst: 

De volgende activiteiten zijn ingepland:  

 dinsdag 16 april modedag bij Vander Klooster in Boskoop  

 26 t/m 30 mei een busreis naar de Moezel i.s.m. KBO Kaag en Braasem   

 donderdag 6 juni themabijeenkomst ‘ Wijs met medicijnen’   

 op woensdag 26 juni de PCOB bootcruise waar KBO leden aan kunnen deelnemen  

 De gecombineerde plannen van KBO en PCOB staan in de nieuwsbrief van maart 2019 

Verder:  

 Elke derde donderdag van de maand: ontmoetings- en spelmiddag  

En nog nader in te plannen:  

 Juli uitje naar Kinderdijk met de waterbus  

 Augustus uitje naar Historisch Centrum “Ons Verleden” over de geschiedenis van 

Zevenhuizen & Moerkapelle  

 September een voorlichtingsbijeenkomst over het gebruik van de OV- Chipkaart. 

 Oktober “Zicht op verminderd zicht” over hulpmiddelen voor slechtzienden i.s.m. 

Stichting Bartiméus en ons lid Fiet Rodenburg georganiseerd 
 

7. Magazine en Nieuwsbrief  

 De voorzitter meldt dat er samen met PCOB besprekingen gevoerd worden om in de 

toekomst over te kunnen gaan op gecombineerde bezorging. Dan lopen er in dezelfde 

straat niet 2 bezorgers van de verschillende ouderenbonden.  
 

8. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag 

 Mevrouw Verheijen stelt een vraag over een transgender neutraal toilet. Ze heeft 

gehoord dat dit in het gemeentehuis wordt voorzien. Kan dit ook in dit kerkgebouw ?  

 De secretaris geeft nog een verzoek door van Nel Oudijk om leden die een interview 

willen toestaan over vervoer met hopper en valies.  

 De secretaris leest ter afsluiting een gedeelte van de overweging van een pastor over 

St. Joseph – de patroonheilige van de KBO.   
 

9. Sluiting  

 De vergadering wordt om 15:45 uur gesloten. Er is gelegenheid om een drankje te 

bestellen en een spelletje te spelen, o.a. sjoelen, kaarten of met elkaar te praten.  

 De dag wordt afgesloten met een Chinees buffet.    
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Financieel jaarverslag over 2018 

datum inkomsten   uitgaven omschrijving  

 €   €  

1-jan  1.102,46   saldo positief 

  4,00   contributie voor 2017 (achteraf) 

  5.051,00   contributie voor 2018 (vooruit in 2017: € 23,00) 

    3.900,00 afdracht KBO-Zuid-Holland-Unie (260 leden) 

 147,00   contributie voor 2019 (vooruit) 

 200,15  0,00 opbrengst bar 

   31,39 lief en leed 

   162,95 gastsprekers/cadeaus/jubileum/afscheid  

   498,48 boodschappen (ALV, dialoog, kersteten en spelletjesmiddagen) 

 933,00  978,00 uitgaansdag, bootcruise, reiskosten, sponsoring  

 99,00  0,00 bedevaart (2x) – in 2019 betaald aan KBO-ZH 

   325,00  Chinees eten 

   72,50 kopieën, postzegels, cartridge 

   164,34 kosten betalingsverkeer 

   380,00 huur St. Joseph (12x)(€ 180) in 2017 en 13x (€ 200) 2018 

   175,45 kopieerwerk Nieuwsbrief 

   156,00 Magazine/Nieuwsbrief rondbrengers (15x) 

   137,90 Film, filmlicentie (Earth)  

 220,00  220,00 Modedag Vander Klooster, Boskoop  

 750,00   Subsidie Zuidplas 2018  

 7.404,15  7.202,01 Totalen, dus een positief saldo van € 202,14 in 2018 

31 dec. 1.304,60    saldo Rabo + kas positief  

     

Spaarrekening    

1-1-2018 3.653,53   saldo 

 0,78   rente over 2017 

31-12-’18  3.654,31   saldo  

Vermogen    

datum Banksaldo Kassaldo  Spaarbank  Vermogen  

1-1-2014 2.514,99 203,07 3.602,51 6.320,57 

1-1-2015 1.375,71 104,77 3.629,81 5.110,29 

1-1-2016 608,16 -277,74 3.647,05 3.977,47 

1-1-2017 333,68 120,33 3.653,53 4.107,54 

1-1-2018 1.186,48 -84,02 3.654,31 4.756,77 

1-1-2019 1.162,90 141,70 3.654,68 4.959,28 
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Spreuk van de maand 

"Het leven moet voorwaarts 
geleefd worden maar het 
kan alleen achterwaarts 

begrepen worden" 

Correctie  

Verjaardags-kwestie    

In de nieuwsbrief van maart 2019, pagina 3, is een foutje 

geslopen. Eric van Nierop is geboren op 4-7-1947 en dat is 

de correcte schrijfwijze voor 'Born on The fourth of July'.  

 

Bloemen voor Josephine Kox: “Dankjewel” 

Vanwege haar aftreden nodigde voorzitter Marcel de Groot tijdens de ALV van 

21 maart jl. mevrouw Josephine Kox naar voren om haar hartelijk te danken 

voor het werk dat zij de afgelopen jaren als ledenadministrateur van onze 

KBO afdeling heeft verricht. Ook de zorg voor de verspreiding van het KBO-

PCOB magazine samen met de lokale Nieuwsbrief heeft zij steeds met toewij-

ding gedaan. Josephine geeft aan dat zij dat samen met haar man Anton 

heeft verzorgd. Josephine wordt in de bloemen gezet en krijgt als dank van 

het bestuur een cadeaubon.  
 

Moderne communicatiemiddelen bij de Algemene Leden Vergadering  

Iets meer dan 40 leden waren aanwezig om tijdens de ALV van het bestuur te kunnen vernemen over 

het wel en wee van onze afdeling in het jaar 2018 en toekomstplannen voor 2019. Voor het eerst werd 

gebruik gemaakt van projectie via een beamer zodat o.a. de agenda van de vergadering en de finan-

ciële stukken met beeldmateriaal konden worden besproken.  

Voor enkele onderwerpen werd de toestemming van de vergadering 

gevraagd en kreeg het bestuur die, middels applaus. Per januari 

2020 zal de contributie verhoogd worden. De nieuwe ledenadmini-

strateur is benoemd en heeft toestemming gevraagd om een 

schrijven te doen rondgaan.  

Elders in deze Nieuwsbrief mag 

u het concept-verslag aantref-

fen waar e.e.a. uitgebreider in beschreven wordt. Bij de volgende 

ALV in maart 2020 zullen deze concept-notulen worden voorge-

legd om goedgekeurd en vastgesteld te worden, dus wellicht is 

het handig om deze uitgave van de Nieuwsbrief – of alleen de 

pagina’s met het ALV-verslag – een jaartje te bewaren.  

Tijdens het borreluurtje was er voldoende gelegenheid voor een 

spelletje maar vooral om met elkaar (bij) te praten. In de rij voor 

het Chinese buffet kon men alvast zien welke keuze er was. De 

maaltijd was weer gezellig en vooral lekker.  
 

Activiteiten – Modedag, themabijeenkomst en reisje naar Kinderdijk  

In de Nieuwsbrief van maart 2019 heeft u op de dubbelpagina achterin het blad het jaarprogramma 

kunnen zien van onze geplande activiteiten en die van de PCOB.  

Het eerste buiten-de-deur-uitje heeft reeds plaatsgevonden. Op dinsdag 

16 april zijn 32 dames van KBO en PCOB weer naar een modedag geweest 

bij Vander Klooster in Boskoop. Er werd weer veel mooie kleding geshowd 

nadat we een kopje koffie met gebakje hadden gekregen. Na de mode-

show was er een lunch en daarna konden de dames de winkel in om te 

passen en kopen. Er konden ook prijzen gewonnen worden bij een bingo 

en het raden van het juiste aantal garenklosjes in een ouderwets ladekast-

je. Mijn evenknie bij de PCOB – secretaris Truus Burger – zat het dichtst 

bij het juiste aantal en won een fijne tas. Het is haar gegund want Truus 

heeft haar handen vol gehad aan dit uitje.  
 

 Bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief was de laatste informatie over de themabijeenkomst 

‘Wijs met medicijnen’ op donderdag 6 juni nog niet bekend.  

 Het juli-uitje naar Kinderdijk om de molens te bekijken en te lunchen in hotel-restaurant Kinderdijk 

krijgt al vastere vormen.  

In de volgende Nieuwsbrief krijgt u nadere informatie over beide activiteiten.  
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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. 6 
(juni) mag u rond 28 mei 2019 
verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 16 mei 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:  
Juni nr. op 28 mei  
Juli/aug nr. op 25 juni  
September nr. op 27 aug.  
Oktober nr. op 24 september 
November nr. op 29 oktober 

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
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