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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Hoewel we alweer in de tweede maand van het nieuwe jaar zijn aangekomen, blijkt het toch nodig om u 
extra informatie over de veranderingen in de WMO te geven. Het CAK is overgegaan naar een ander 
systeem wat betreft eigen bijdrage aan de Wmo.  Verwacht wordt dat het eerste kwartaal van 2020 
nodig is voor omschakeling.  In 2019 betaalde u per 28 dagen (4 weken) maximaal € 17,50 aan eigen 
bijdrage. Vanaf 2020 zult u per maand maximaal een eigen bijdrage van € 19,00 gaan betalen aan het 
CAK, de uitvoeringsorganisatie die de eigen bijdrage int. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van Welzijn 
Zuidplas heeft wethouder Daan de Haas hier ook voor gewaarschuwd.  
De kans op stapelfacturen is aanwezig. U ontvangt begin 2020 een brief van het CAK met de beslissing 
over uw eigen bijdrage. In die brief (beschikking) leest u of u een eigen bijdrage moet betalen. En hoe 
hoog de eigen bijdrage is. U ontvangt deze brief naar 
verwachting in februari of maart. 
Let op!   
Betaalt u in 2019 én 2020 een eigen bijdrage? Dan 
krijgt u in 2020: 
De laatste facturen over 2019 (€ 17,50 per vier weken) 
De eerste facturen voor 2020 (€ 19,00 per maand) 
Houd hier rekening mee! Bijvoorbeeld door vanaf 
januari alvast € 19,00 per maand opzij te zetten. Het 
kan dat u de eerste facturen voor 2020 van het CAK in 
één maand ontvangt. U moet dan in één keer over 
meerdere maanden betalen. Bijvoorbeeld over januari, 
februari en maart. Dat is 3 x € 19,00 = € 57,00. 
Mocht het voor u problemen opleveren als de rekeningen opstapelen in de eerste maanden van 2020, 
dan kunt u kosteloos gebruikmaken van een betalingsregeling. Hiervoor kunt u - nadat u de factuur 
ontvangt - contact opnemen met het CAK. 

Afgelopen periode hebben we weer vergaderd met diverse instanties. Met het SVO hebben we gespro-
ken met wethouder Jan Verbeek over de situatie rondom Omroep Zuidplas. Afgelopen tijd is er het een 
en ander veranderd in het uitzendprogramma. Daar hebben wij als SVO op gereageerd. Omdat er bin-
nenkort door de gemeente een keuze gemaakt zal moeten worden welke organisatie de komende vijf 
jaar de rechten krijgt om uit te zenden, hebben wij de gemeente gevraagd om aan te dringen rekening te 
houden met de oudere luisteraars en kijkers bij de programmering van de uitzendingen.  

Ook zijn we als SVO weer begonnen afspraken te maken met alle politieke partijen om te praten over 
onze belangen van onze ouderen met als onderwerpen: inkomen, zorg, veiligheid, digitalisering en zin-
geving. Inmiddels hebben we met SGP/CU een goed gesprek gehad. 

Verder kan ik u mededelen, dat de samenwerking met PCOB steeds meer vorm begint te krijgen. De 
komende tijd zullen we dan ook steeds meer activiteiten samen proberen te ondernemen. Inmiddels is 
er een definitieve overeenkomst over de samenwerking welke we op een nader moment zullen gaan 
ondertekenen. We hopen dit een feestelijk tintje te geven. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot 
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Spreuk van de maand februari 
 “Wanneer je verdrietig bent,  

kijk dan opnieuw in je hart 
en zie dat je huilt om dat wat 

je vreugde schonk." 
 

(Kahlil Gibran) 
 

LIEF EN LEED    
Kroon-verjaardagen en Jubilea   

75 jaar  
18-3-2020 mevrouw W. Zijleman-van Kralingen  

80 jaar  
20-3-2020 mevrouw D.C. van Ameijde-Teeuwen  
31-3-2020 de heer P.H.R. Diemel   

 

60 jarig huwelijk  

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

 

Van de penningmeester: HERINNERING 

De betalingen van de contributie 2020 druppelen weer binnen. Ik breng u nog even in 
herinnering, dat de contributie voor 2020 voor één persoon is verhoogd van € 22,= naar 

€ 25,=  en voor twee personen op hetzelfde adres naar € 40,=. Deze bedragen zullen rond  
25 januari door mij worden geïncasseerd, indien u mij daarvoor een machtiging hebt 
gegeven.  

Hartelijke groeten,  

Sjaak Zuidwijk, penningmeester  

 

KBO kerstmiddag 2019  

Voor de jaarlijkse KBO kerstmiddag op donderdag 18 december was de Ontmoetingsruimte van de St. 

Josephkerk weer in kerststemming gebracht. Bij de inloop werd er koffie of 

thee geschonken en kerstkoekjes en musketkransjes rondgedeeld.  

Pastor Gerda Martens maakte aan alle tafels een praatje terwijl de aan-

wezigen gebedsintenties konden noteren op de briefjes die op alle tafels 

gereed lagen.  

Om 14:30 uur werd het gezelschap uitgenodigd om naar de kerkzaal te 

gaan waar de gebeds-

viering werd gestart 

met Nu zijt wellekome.  

Het was een fijne vie-

ring door pastor Martens en het was goed om met 

elkaar te zijn en via de gebedsintenties ook te 

denken aan onze geliefden en aan de mensen die 

hier niet bij aanwezig konden zijn.  

Na afloop van de viering was het aperitief weer in 

de Ontmoetingsruimte.  

In de tussentijd werden de tafels  verder in gereed-

heid gebracht voor de kerstbroodmaaltijd. Toen de 

kroketten werden bezorgd, zochten allen  een 

plaatsje aan lange tafels die door Elly Peppel 

feestelijk waren gedekt. 

Men genoot van de gezelligheid en het gezamenlijk 

eten.  

Fiet Rodenburg droeg een gedicht voor over een 

kerstboom.  

Als afsluiting kreeg iedereen nog koffie of thee met 

een plakje Panettone en voor allen de wens voor een 

Zalig Kerstmis. 
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Ga mee met de Museum Plus Bus!  

 

De organisatie van de Museum Plus Bus heeft aan de KBO Nieuwerkerk aangeboden een bezoek te 

brengen aan het Zeeuws Museum, Middelburg op dinsdag 18 februari 2020. Deze reis wordt mogelijk 

gemaakt dankzij de financiële ondersteuning van de BankGiro loterij.  

Het arrangement is speciaal bedoeld voor ouderen die door hun leeftijd en/of lichamelijke conditie geen 

museumbezoek meer kunnen afleggen of durven te ondernemen. Er is plaats voor een aantal rolstoel-

gebruikers, tevens kunnen er enkele rollators mee.  

De busreis, kopje koffie, entree en een rondleiding in het museum zijn gratis, maar voor de gezamenlijke 

lunch wordt € 12,50 gerekend. U krijgt dus een geheel verzorgde dag naar een museum voor € 12,50. De 

bus vertrekt om 10:00 uur vanaf de St. Josephkerk, Kerklaan 20 in Nieuwerkerk aan den IJssel en zal rond 

17:15 uur weer terug zijn.  

Aanmelden uiterlijk zondag 2 februari bij penningmeester Sjaak Zuidwijk (0180-313625) of per mail 

zuidwi@telfort.nl, onder vermelding van naam/namen, geboortejaar/-jaren, aantal personen en telefoon-

nummer. Daarnaast hebben wij de volgende gegevens ook nodig: een noodtelefoonnummer met bijbeho-

rende naam, dieetwensen, gebruik van rollator of opvouwbare rolstoel. Daarnaast is uw aanmelding pas 

definitief na betaling van € 12,50 op:  NL76 RABO 0345 2771 71 t.n.v.  KBO Nieuwerkerk onder vermelding 

van : Zeeuws Museum 

Het aantal plaatsen in de bus bedraagt maximaal 45. Bij elke rolstoel is één begeleider verplicht.  

Deze uitnodiging gaat ook naar de PCOB-leden van Nieuwerkerk. Voor hen zijn circa 20 plaatsen 

gereserveerd. 

 

LET OP: VOL IS VOL. 

 

Zeeuws 

Museum 

Middelburg 
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KBO Nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 9 januari 2020  

De eerste KBO bijeenkomst in het nieuwe jaar werd al op de tweede donderdag in januari 
gehouden. Deze keer was er geen combinatie-evenement en lag de nadruk op ontmoeting.  
Voorzitter Marcel de Groot heette de aanwezigen namens het bestuur van harte welkom en 

secretaris Irene Vasterman las – ter gelegenheid van het nieuwe jaar – de tekst van deze 
dag (zie kader).  

 
Vervolgens deelde Marcel mee dat, vooruitlopend op de 
Algemene Ledenvergadering van 19 maart 2020, het 

bestuur nu al bekend maakt dat de secretaris gebruik 
maakt van het rooster van aftreden en dat zij niet meer 

herkiesbaar zal zijn in deze functie.   
 
Na nog een enkele 

mededeling was het 
tijd voor een toost. 

De penningmeester 
had voor Cava 
gezorgd en de bladen 

met gevulde glazen 
gingen rond.  

 
 

 
 
Iedereen ging staan om elkaar toe te toosten op een gezond en gelukkig 2020.  

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

Daarna werden de nootjes en zoutjes op de tafels gezet en werden schalen met heerlijke 
hapjes gepresenteerd, die deze keer door de voorzitter waren verzorgd. Er werd graag van 

genomen.   
Het was een gezellige middag en goede start van het nieuwe jaar. 

Zalig Nieuwjaar 

    Marcel de Groot 
    Irene Vasterman  
    Sjaak Zuidwijk  

Heer, 
het nieuwe jaar is pas begonnen 
en de eerste week zit er nu al op. 

Zo vlug gaan de dagen, 
de tijd staat nooit stil. 

Misschien regent het vandaag 
of hangen de dennen vol sneeuw, 

maar het eerste sneeuwklokje 
is al onderweg! 

Geef me moed, Heer, 
om af en toe stil te houden, 

te geloven 
wat ik nog niet zie: 

dat liefde het enige geschenk is 
dat werkelijk de moeite waard is 

om te geven! 
Amen. 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

ONTMOETINGSDAG VOOR OUDEREN 

 

Donderdag 5 maart 2020 
 

Plaats: St. Josephkerk, Kerklaan 20, 2911 AD Nieuwerkerk a/d IJssel 
 

Thema: nog niet bekend 
 

Programma 
10.00 uur ontvangst met koffie/thee 

10.30 uur inleiding thema en gelegenheid tot het stellen van vragen 
11.30 uur borreltijd 

12.15 uur lunch 
13.30 uur Eucharistieviering o.l.v. de pastores 

14.30 uur kopje thee met versnapering 
15.00 uur afsluiting van de dag 

 

Als u wilt deelnemen aan deze dag, kunt u zich telefonisch of persoonlijk 
opgeven bij de telefoonpost of het secretariaat St. Joseph, tel. 0180 -  31 22 

63. 
 

Zet deze dag vast in uw agenda! Wij zullen er weer een fijne dag van maken. 
Voor vervoer kan gezorgd worden. Wilt u dit dan a.u.b. doorgeven bij de 

aanmelding? 
 

Tot ziens op 5 maart a.s.! (Graag vóór 1 maart aanmelden.) 
 

Werkgroep Ouderencontact 
Mieke Verhoeff 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Ontmoetingsdag 
 3 oktober 2019 

Paulus’ Bekering 
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Vrijwilligerswerk ter overname aangeboden – deel 2 

Ik beloofde u in deze editie meer te vertellen over verdere werk-
zaamheden die nu door de KBO-secretaris worden uitgevoerd:  
de Nieuwsbrief, spelmiddagen  en het jaarprogramma.  
 

De Nieuwsbrief   
Voor zover de artikelen niet worden aangeleverd, bedenkt de 

secretaris de teksten of schrijft over een gehouden activiteit.  
De artikelen worden uitgewerkt met relevante plaatjes of foto’s bij het onderwerp om het 
stuk visueel aantrekkelijk te maken. Dat is ook belangrijk bij de lay-out en de keuze van een 

goed leesbaar lettertype. De pagina’s gaan naar de bestuursleden ter controle en 
goedkeuring. Ook de informatiepagina moet maandelijks bijgewerkt worden.  

Na correcties en goedkeuring wordt de pagina in pdf opgeslagen. Als alle pagina’s klaar en in 
pdf staan, worden ze tot één bestand samengevoegd. Dat bestand gaat per mail naar de 
drukker, zo nodig met wat extra informatie.  

Na een week wordt per post een doos met de gedrukte nieuwsbrieven afgeleverd. Met een 
groepje leden (‘rapers’) worden de nieuwsbrieven in de KBO-PCOB Magazines gestoken en 

door voorzitter en penningmeester volgens een systeem met looplijsten verdeeld onder de 
bezorgers die ieder een eigen looplijst hebben. Deze looplijsten worden aangeleverd door de 
ledenadministrateur. 

Zo krijgt u de KBO-PCOB magazines met de lokale KBO-Nieuwsbrief binnen een à twee 
dagen na het verschijnen al thuisbezorgd.  
 

De Ontmoetings- en spelmiddagen  
Iedere 3e donderdag van de maand zijn er – kortgezegd – ‘spelmiddagen’. Hier hebben alle 

bestuursleden en één of meer vrijwilligers een eigen taak. De een zorgt voor de koekjes bij 
koffie of thee en de nootjes en zoutjes voor het aperitiefje dat later op de middag geschon-
ken wordt. (Bij bijzondere bijeenkomsten serveren we ook kaas, worst of andere borrelhap-

jes.) Een ander zorgt voor de dranken. Iemand zet koffie en thee en zet alles klaar in de 
Ontmoetingsruimte en iemand zet de speeltafels klaar en zorgt voor de sjoeltafels en 

spellen.  
 

Jaarprogramma  
Het bestuur probeert gezamenlijk te komen tot een jaarprogramma door diverse voorstellen 

en aanbiedingen op tijd te bespreken en vast te leggen. Hierbij wordt rekening gehouden 
met PCOB activiteiten, zodat de ouderen van beide bonden aan elkaars activiteiten kunnen 

deelnemen. Het jaarprogramma wordt uitgewerkt voor publicatie. Sinds 2019 wordt getracht 
elke maand een activiteit te plannen náást de ontmoetings- en spelmiddagen die iedere 3e 
donderdag van de maand gehouden worden. Alleen de maand maart vormt hier op een 

uitzondering omdat de Algemene Ledenvergadering al jaar en dag op de 3e donderdag in 
maart gehouden wordt. De activiteiten zijn heel divers: informatiebijeenkomsten, lezingen, 

optredens en uitjes.  
 

Evenementen   
Bovengenoemde activiteiten moeten voorbereid worden. Locaties worden bekeken, gereser-

veerd en in orde gemaakt. Informatiedeskundigen, conferenciers, inleiders etc. worden ge-
boekt en afspraken worden vastgelegd. De activiteit wordt gepubliceerd waarbij de manier 

van aanmelden en kosten worden aangegeven en bij uitjes de wijze van vervoer. De pen-
ningmeester zorgt en controleert de aanmeldingen en betalingen.  

 
Het is zo gegroeid maar u begrijpt dat al deze taken niet noodzakelijkerwijs door één per-
soon gedaan moeten worden, het kan allemaal in deeltaken. Ik hoor graag welke taak uw 

interesse heeft.  
Irene Vasterman  

secretaris KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 



 
 

INFORMATIE  
Voorzitter:  
Marcel de Groot  
Gouwe 27  
2911 GA  Nieuwerkerk aan den IJssel 
tel. 0180 - 312939    
voorzitterkbonieuwerkerk@gmail.com  

     

 
 

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 3 maart 
2020 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 20 februari 
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:  
Maart-nr. op 3 maart  
April-nr. op 24 maart  
Mei-nr. op 28 april  
Juni-nr. op 26 mei  

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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