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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Deze keer krijgt u van mij een gedachte vanuit zonnig Suriname. Een heel mooi en groot land.  
Op dit moment ben ik bezig met een avontuurlijke tocht 
door een groot deel van het land. Op het moment, dat ik 
dit schrijf, ben ik in Nickerie en heb gisteren een bezoek 
gebracht aan Groningen. 
Ook zijn we door Wageningen gereisd waar ooit de 
grootste rijstexporteur van de wereld zat. Helaas is dit 
verloren gegaan en is ondanks vele schitterende huizen de 
bevolking weggetrokken. Nickerie is in de buurt van een 
zeer groot vogelreservaat. Reigers, visarenden, flamingo's, 
ibissen en nog vele andere soorten hebben wij gezien.  

Voordat ik op vakantie ging, mocht ik een fijn gesprek 
hebben met George Henkens. Hij is bereid om een 
aantal van de taken van secretaris Irene Vasterman 
over te nemen. Deze taken zijn uitgebreid beschreven 
in eerdere Nieuwsbrieven. Een herverdeling van de 
activiteiten zal - samen met andere KBO-leden - nog 
nader bepaald worden.   

 

Bij de laatste SVO-vergadering heeft George al een eerste 
verkenning gedaan. Tijdens de komende vergaderingen 
willen we proberen om de goede gang van zaken te 
bestendigen. 

Op 26 maart a.s. zullen wij een gezellige middag organi-
seren met medewerking van conferencier Jos Thomasse. 
Voorafgaand aan zijn voorstelling willen we de samen-
werkingsovereenkomst tussen KBO Nieuwerkerk en 
PCOB Zuidplas bekrachtigen. Omdat een fusie op dit 
moment niet mogelijk is vanwege de verschillen in de 

structuur van de organisaties, zijn we blij deze stap te kunnen zetten. Wij hopen dat u in groten 
getale bij deze samenkomst aanwezig wilt zijn en daarmee deze samenwerking ondersteunt.  

Afgelopen periode is er vergaderd met de fractie van het CDA en de fractie van PvdA/Groen- 
Links over onze wensen aangaande de zorg, de werkgelegenheid van de jongere senioren,  de 
veiligheid, digitalisering en zingeving. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter,  

Marcel de Groot 
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Spreuk van de maand  
maart 

 
“Wie zijn vrouw heeft 

meegenomen,  

komt nooit te laat.”  
 

Wijsheid van een KBO-lid    
 

LIEF EN LEED    
Kroon-verjaardagen en Jubilea   

70 jaar  
27-4-2020 mevrouw M.E. Zuidwijk-van Beek  

75 jaar  
13-4-2020 mevrouw T.H.L. de Bruin  

80 jaar  
29-4-2020 de heer A.A.W. Hijmering   
85 jaar  
8-4-2020 mevrouw C.A.R. Rijnders-Verberg    

 
Overleden  

Op 24 januari 2020 is de heer J.H.J. (Jacques) Roelofs, oud-
penningmeester van de KBO - afdeling Nieuwerkerk, 
overleden op de leeftijd van 83 jaar.  

 

 

In Memoriam Jacques Roelofs 1937 – 2020 
KBO penningmeester van 2002-2015 

Op vrijdag 24 januari 2020 kregen wij het droeve bericht dat 
de heer J.H.J. Roelofs was overleden. Jacques Roelofs is  ± 14 

jaar penningmeester geweest van de KBO afdeling 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Op 11 maart 2002 nam hij tijdens 
de jaarvergadering deze functie over van Marie de Jong.  

Dat jaar op donderdag 28 november was het eerste reisje 
waar Jacques als penningmeester bij betrokken was. De reis 
ging naar Eksel in België waar de bereiding van Belgische 

pralines en chocolade werd bekeken. Hierna vertrok men naar 
Baarle Nassau en tijdens de reis kregen de deelnemers een 
lunchpakketje in de bus. De dag werd afgesloten met een 

driegangen diner in Terheijden.  
Zo startte de carrière van Jacques als KBO-penningmeester. Er 
volgden nog vele reisjes naar o.a. het Open Luchtmuseum in 

Arnhem, het Bakkerijmuseum in Oosterhout, naar Giethoorn, 
een glasblazerij in Leerbroek, een klompenmakerij en de 

Biesbosch, Kasteel Sypesteyn en de Loosdrechtse plassen, het Ambachtenmuseum in 
Terschuur, Burgers’ Zoo en vele interessante locaties steeds met een gezamenlijke maaltijd als 
slot van de dag.  

Daarnaast organiseerden Jacques en zijn vrouw Riet de maandelijkse donderdagmiddag bijeen-
komsten, lezingen, een opfriscursus verkeersregels en een sieradenpresentatie door Ingeborg. 
Jacques maakte de wisseling naar de Euro mee, de perikelen rond de ziektekostenverzekering 

van de Unie KBO, de onverwachte ziekenhuisopname van voorzitter Gerard Bodewes en daar 
aan verbonden de samenwerking met de waarnemend voorzitter Jaap van Duinen, die later 
voorzitter werd. Vele KBO leden kennen Jacques ook als een actief en 

betrokken parochiaan die vele jaren heeft gezongen in Camerata en de  
Schola Cantorum Isala.  
In 2014 gaf Jacques aan dat hij het ‘stokje van de penningmeester’ 

wilde overdragen en werd gezocht naar een opvolger. In de ALV van 
2015 werd Sjaak Zuidwijk benoemd tot zijn opvolger, nadat zij enkele 
maanden hadden samengewerkt als penningmeester en toekomstig 

penningmeester. KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel is Jacques 
Roelofs erkentelijk voor zijn niet aflatende inzet. Wij wensen zijn vrouw 
Riet en verdere nabestaanden veel sterkte toe.  
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Uitnodiging voor de ALV 2020 KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  

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

In onderstaand kader staat het programma voor de ALV 2020. De agenda is nog in behan-

deling maar zal uitgereikt worden en te vinden zijn op de website: www.kbozuidplas.nl   

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

Ledenvergadering 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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Het bestuur laat u weten dat… 

Een opvolger voor Irene Vasterman is gevonden. Voor de functie van secretaris van onze 
afdeling heeft het bestuur de heer George Henkens bereid gevonden, om deze taak als 

vrijwilliger over te nemen. Elders in deze Nieuwsbrief stelt George zich aan u voor. Op de 
Algemene Ledenvergadering kunt u persoonlijk kennis maken.  
Tegenkandidaten kunnen zich vóór 12 maart melden bij het bestuur onder vermelding van 

hun naam, adres en lidmaatschapsnummer. Als er geen tegenkandidaten zijn dan zal 
George worden voorgedragen en zal door de aanwezige leden tijdens de ALV bekrachtigd 

worden dat hij tot secretaris wordt benoemd.  
Op de vergadering zal ook officieel afscheid genomen worden van Irene Vasterman die de 
taken van de secretaris daarmee heeft overgedragen.  

De agenda van de Algemene Ledenvergadering en de notulen van vorig jaar zullen te 

vinden zijn op de website: www.kbozuidplas.nl waar ook het financieel jaarverslag 
vooraf beschikbaar is.   

Rooster van aftreden  
Statuten: alle bestuursleden worden gekozen voor een periode van ten hoogste drie jaar.  

 Irene Vasterman sinds 20 maart 2014 secretaris - niet herkiesbaar  

 Sjaak Zuidwijk sinds 19 maart 2015 penningmeester  

 Marcel de Groot sinds 17 maart 2016 voorzitter   

ALGEMENE LEDEN VERGADERING KBO - AFDELING NIEUWERKERK a/d IJSSEL  

Donderdag 19 maart 2020 – locatie: Ontmoetingsruimte St. Josephkerk, Kerklaan 20  

Programma 

13.30 uur  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers.  

14.00 uur  Algemene Leden Vergadering 

15.30 uur Pauze/Gelegenheid voor een spelletje sjoelen of kaarten,   

  een 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 15 maart bij de penningmeester. Dit kan via e-mail: 

zuidwi@telfort.nl of via telefoonnummer: 0180-313625.  

Indien van toepassing kunt u uw dieetwensen doorgeven.  

LET OP !!  

De maandelijkse activiteitenmiddag zal i.v.m. de ALV verzet worden naar 12 maart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kbozuidplas.nl/
http://www.kbozuidplas.nl/
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 Nieuwerkerk a/d IJssel, 19 maart 2020 

 

Algemene Ledenvergadering van de KBO – 

afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 
op 19 maart 2020 om 14:00 uur  

in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk  
 

CONCEPT  

Agenda 
 
1. Opening door voorzitter Marcel de Groot  

2. Mededelingen door secretaris Irene Vasterman  

3. Verslag van de ALV van 21 maart 2019  

4. Financieel Jaarverslag 2019 door penningmeester Sjaak Zuidwijk  

a) Verslag kaskommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

b) Decharge bestuur en penningmeester voor het gevoerde beleid  

c) Begroting 2020 

d) Contributie  

5. Aftreden secretaris Irene Vasterman en – op voordracht van het 

bestuur – benoemen nieuwe secretaris George Henkens  

6. Informatie door ledenadministrateur Eric van Nierop (o.a. website)   

7. Toekomst  

8. Wat verder ter tafel komt  / Rondvraag  

9. Sluiting van de vergadering  

 

 

14:00 uur  Algemene Ledenvergadering KBO afd. Nieuwerkerk  

15.15 uur  Pauze - gelegenheid voor een spelletje (sjoelen, kaarten),  

een drankje en gelegenheid om met elkaar te praten 

17.00 uur  Chinees buffet 

18.15 uur  Afsluiting  
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Even voorstellen:  

George Henkens - kandidaat secretaris van het bestuur KBO Nieuwerkerk 
aan den IJssel 

Ik ben in 1990 in Nieuwerkerk komen wonen met mijn echtgenote Hanneke en zoon Tom.  

We hebben hier nog 2 dochters gekregen, Inge en Eefke. Geen 
van de kinderen woont nog thuis. Hanneke is directeur van de 
katholieke basisschool in ons dorp, de Wingerd aan de Van Beet-

hovenlaan en het Kroonkruid. 
In november 2019 werd ik 65 jaar en bij het ingenieursbureau 

waarvan ik directeur was, is het gebruikelijk dat je dan het stok-
je doorgeeft aan een nieuwe generatie. Dat hebben we niet ver-

anderd toen de pensioenleeftijd door het kabinet werd verhoogd. 
Tijd dus om andere dingen te doen. 
Als voorzitter van het bestuur van het hospice aan de Batavier-

laan ben ik momenteel druk bezig om een hospice in Ommoord 
op te richten. 

Maar dan nog heb ik wel tijd over en ik wist dat Irene na 6! jaar wilde stoppen als secre-
taris van de KBO. 
Ik heb gezegd dat ik haar wel wil opvolgen, hoewel ik nog nooit iets met de KBO heb 

meegemaakt …… en nog niet zoveel weet van de organisatie. 
Maar ik ben nog jong en kan nog leren als u mij een beetje helpt. Ik vind dat ik me als 

jongere oudere die nog fit is in moet inspannen voor de ouderen die misschien iets meer 
hulp kunnen gebruiken. We zijn er ten slotte voor elkaar. 
Ik hoop dat u zoveel vertrouwen in mij heeft dat ik in de ALV tot secretaris word 

benoemd. 
 

 

Informatie over de recente landelijke ontwikkelingen en voorgenomen koers 

Op dinsdag 25 februari vond in Berkel een bijeenkomst plaats waar de bestuurs- en 
ledenraadsleden en directeur KBO-PCOB, Manon Vanderkaa de aanwezigen informeerden 

over de recente landelijke ontwikkelingen en voorgenomen koers.  
Samen sterk 
KBO-PCOB is het samenwerkingsverband van de twee landelijke verenigingen Unie KBO en 

PCOB. Sinds 2017 hebben beide verenigingen hun krachten gebundeld en vormen zij op 
landelijk niveau de seniorenorganisatie KBO-PCOB. 
Lokale afdelingen van KBO en PCOB zoeken elkaar ook steeds vaker op. Zij organiseren 

gezamenlijke activiteiten en trekken samen op in de lokale belangenbehartiging. 

Aan de slag met KBO-PCOB Vernieuwt 

Als vereniging willen we bijdragen aan een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen 
meedoen en mensen omzien naar elkaar, een samenleving waarin niemand buitengesloten wordt 
en iedereen ertoe doet. Senior-zijn is een waardevolle, veelkleurige levensfase. Hierin is er tijd 

voor nieuwe ervaringen en ontmoetingen. Senioren hebben veel te delen vanuit hun wijsheid en 
levenservaring. Dat is de missie en visie zoals verwoord in KBO-PCOB vernieuwt! We staan open 
voor iedereen die de missie van een inclusieve samenleving en de waarde van 'omzien naar 

elkaar' deelt. We respecteren elkaars overtuiging en levensbeschouwelijke achtergrond. Het 
koesteren van de verschillen zien we als een bron van rijkdom. Elke afdeling geeft op haar eigen 
manier uitdrukking aan de identiteit. 

Merknaam voor vernieuwing   

In het advies van de stuurgroep KBO-PCOB Vernieuwt was vorig jaar al aangegeven dat het van 
belang is de vernieuwing uit te dragen onder een nieuwe naam. Uit de bijdragen van leden die 

hebben meegedacht over de toekomst van de vereniging kwam naar voren dat termen als ‘bond’ 
en ‘ouderen’ jonge senioren weinig zou aanspreken. Daarom heeft het bestuur opdracht gegeven 
om op zoek te gaan naar een merknaam waaronder (ver)nieuw(d)e activiteiten kunnen worden 

gepresenteerd. De voorkeur gaat uit naar één woord in plaats van een afkorting. De keuze is 
gevallen op de naam majeur. Voorlopig gebruiken we kbo-pcob-majeur.  
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VOORAANKONDIGINGEN 

Donderdag 26 maart 2020    

 ondertekening samenwerkingsovereenkomst KBO-PCOB  
en  

 optreden conferencier Jos Thomasse met zijn programma ‘Zoete Koek’  

De besturen van de plaatselijke ouderenbonden - KBO en PCOB - hebben de afgelopen 
maanden gewerkt aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.  

Het plan is om de definitieve versie van deze overeenkomst te ondertekenen in het bijzijn 
van de leden van beide bonden. Daarom is er voor een leuk programma gezorgd.  
De ondertekening zal plaatsvinden op donderdag 26 maart 2020.  

Programma  

13:00 uur  Inloop met koffie of thee  

13:30 uur  Ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst KBO-PCOB met 
aansluitend enkele toespraken  

 Pauze  

14:15 uur  Conferencier Jos Thomasse met zijn programma ‘Zoete Koek’ deel 1  
15:00 uur  Pauze - drankjes à € 1 per stuk. 

15:15 uur  Zoete Koek - deel 2  
16:00 uur  'Meet & Greet' – gezellig samenzijn  
17:30 uur  Afsluiting  
Tijdens de pauze gaat de ‘koektrommel’ rond, waar we € 3 vragen voor deze middag,  

inclusief koffie of thee met koek. 
 

 

Informatiebijeenkomst Veilig Thuis met KBO Zuid-Holland donderdag 23 april 

De Unie KBO werkt samen met het ministerie van Veiligheid en Justitie aan voorlichting 

over preventieve maatregelen waarmee u straatroof, zakkenrollen, woningovervallen, 
vallen, brand, inbraak, de babbeltruc en internetcriminaliteit kunt voorkomen. Er zijn 

verschillende manieren waarop u zich kunt laten voorlichten. Wij kozen voor een 
groepsvoorlichting door een veiligheidsadviseur van de KBO. 

Voorlichting Veilig Thuis en Veilig Buiten 

De voorlichting 'Veilig Thuis' gaat over preventieve maatregelen die u kunt nemen om een 
veiliger huis te creëren. In 'Veilig Buiten' presenteert de voorlichter acties die u zelf kunt 

ondernemen zodat u zich veiliger voelt op straat. Wanneer u weet waar u op moet letten, 
kunt u zelf veel doen om het risico op, bijvoorbeeld, brand en inbraak of straatroof en 

zakkenrollen te verkleinen. De voorlichting duurt ongeveer twee uur.  
 

 

Modedag Boskoop donderdag 30 april 2020  

Op donderdag 30 april wordt u weer de mogelijkheid 
geboden om mee te gaan naar Boskoop naar Vander 
Klooster Mode. Vele dames van KBO en PCOB zijn hier al geweest; een aantal zelfs elk 

half jaar, want elk half jaar wordt er weer een geheel nieuwe collectie damesmode voor 
het komende seizoen geshowd.   

U kunt zich weer aanmelden bij secretaris Irene Vasterman via e-mail 
(kbo.nieuwerkerk@gmail.com) of telefonisch: 06-13745920. We gaan weer met eigen 
auto’s en vertrekken om 9.30 uur.  

Kosten € 5 + benzinekosten voor de meerijders € 2,50 euro.  
Deze dag is incl. koffie/thee, de modeshow met professionele mannequins, een lunch en 

ter afsluiting een advocaatje met slagroom!  

mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
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Uitnodiging voor de filmvertoning over de 
bootcruise 2019 op de PCOB themamiddag op 
woensdag 18 maart 2020  

 

Onderstaande tekst mochten wij ontvangen van Nel Oudijk 

 

Zoals op het jaarprogramma van de PCOB bekend werd gemaakt, is er vorig jaar een film van de 

bootreis gemaakt door Ben van Bockel, PCOB-lid van Capelle. Hij vertelt daarbij ook interessante 

dingen van datgene waar we onderweg langs voeren. Nel vertelt: “Ik heb de film in Capelle 

gezien, echt de moeite waard. Deze duurt ongeveer een half uur. De film is  toegevoegd aan het 

al geplande programma van Ben de Deugd. Hij was met zijn vrouw ook gast aan boord.”  

KBO-leden zijn dus, en in het bijzonder de bootpassagiers, uitgenodigd voor deze themamiddag. 

Inloop vanaf 13:30 uur welkom met koffie of thee met koek, aanvang 14:00 uur.  

Na de opening door PCOB-voorzitter Siem van Loon is eerst de presentatie en een film over bijen. 

Ben de Deugd is ook bekend van het vlechten van bijenkorven en hij weet alles te vertellen over 

de imker en het beheer van het bijeneiland langs de Hoofdweg. Ben, lid van het Ambrosiusgilde, 

leert u het verschil tussen hommels, bijen en wespen en vertelt over het wel en wee van onze 

insecten. 

Toegang is vrij, tijdens de pauze gaat de koffiebus rond waar we € 2,50 p.p. vragen voor de koffie 

en thee met koek.  

Aanmelden niet nodig, jullie zijn onvoorwaardelijk altijd welkom!  

Namens het bestuur PCOB-Zuidplas, Nel Oudijk  

 

Deze allerhartelijkste uitnodiging wordt door het KBO-bestuur van harte aanbevolen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten op 26 mei 2020 

De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 26 mei 2020. We 

gaan met de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-

Belgische grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst 

als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende kerk is parochiekerk geworden. 

De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets lekkers in taverne De Zevenster direct naast de 

kerk. Daarna vindt er een eucharistieviering plaats. Na de lunch in genoemde taverne staat het 

Plechtig Maria lof op het programma. Voordat de bus weer huiswaarts keert, wordt er gezamenlijk 

nog een kopje thee gedronken. 

Voor deze bedevaart kunt u zich tot 14 mei a.s. aanmelden bij het bestuur van uw afdeling. 

De kosten zijn € 49,50 per persoon. Deze kunt u betalen bij uw afdeling. De  opstapplaatsen wor-

den hierna zo spoedig mogelijk bekend gemaakt aan uw afdeling. Wij nodigen u van harte uit om 

deze mooie dag met ons mee te maken. Wilt u nog meer informatie dan kunt u bellen of mailen 

met mevrouw Ameling, mevrouw Van Tol of mevrouw Gijbels. Onderstaand treft u de contactge-

gevens aan: 

Mw. M. Ameling 

marijke.ameling6@gmail.com 

010-2264376 

Mw. M. van Tol 

mariavantol@casema.nl 

071-4014744 

Mw. M. Gijbels 

mariannegijbels@hotmail.com 

 

 

BEDANKT!! 

Wij willen iedereen - familie, vrienden en bekenden - bedanken voor de lieve kaarten, 

berichtjes, apps, bloemen, gebeden en belangstelling in het afgelopen jaar. 

Eerst met het herseninfarct van Arie en het fietsongeluk dat mij overkwam. 

Uw aandacht heeft ons veel steun gegeven.  

BEDANKT!!  

Ook de mensen die spontaan de bezorgbladen en andere taken van mij overnamen, zodat ik 

daar even niet aan hoefde te denken en er niets aan moest doen.  

BEDANKT!!  

Mede namens onze familie,  
Arie en Riet de Groot 

https://www.pcob.nl/
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Museum Plus Bus naar het Zeeuws Museum  

Dinsdag 18 februari 2020,  

Reeds vóór half tien meldden de eerste deelnemers aan het uitje met de Museum Plus Bus 
zich bij de Ontmoetingsruimte van de Sint Josephkerk voor een lekker kopje koffie. In een 
prima collegiale samenwerking bood de KBO de koffie en de PCOB de superverse stroopwafels 

aan. De organisatie – dank aan Michel en Yvonne – 
was er helemaal op ingesteld om 45 mensen binnen 
een kwartiertje van koffie te voorzien en iedereen op 

tijd in de bus te krijgen. Dat lukte en chauffeur 
Joriene Roelofs gaf de deelnemers een compliment.  

Stipt om 10 uur vertrok de bus die werd uitgewuifd 

door een ‘uitzwaaicomité’. 
Pastor Joost de Lange had 
vóór het vertrek de micro-

foon gevat en het gemeng-
de gezelschap KBO-PCOB-

leden een goede reis toegewenst. George Henkens - beoogd secreta-

ris van de KBO - was er ook en samen met Yvonne en Zita was het 
comité compleet om de museumgangers uit te zwaaien.  

De reis verliep voorspoedig en - naar de gezellige geluiden te 

oordelen - met plezierige gesprekken. Het contact tussen de PCOB 
secretaris Truus Burger, die achter in de bus zat en KBO secretaris 

Irene Vasterman, die vóór in de bus zat verliep via WhatsApp. Daarin 
werd geseind dat er een jarige in ons midden was: mevrouw Kortlever was die dag 87 jaar 
geworden. Een goede reden om haar via de microfoon te feliciteren. De ‘hele bus’ zong het 

Lang zal zij leven en ook buschauffeur Joriene liet van zich horen.   

In de bus werden er 3 kleuren MuseumPlusBus stickers 
uitgedeeld die de indeling in groepen voorbereidden voor 

de gidsen. Onderweg vertelde Joriene nog interessante 
wetenswaardigheden over de organisatie van de Museum 
Plus Bus. De uitjes worden mogelijk gemaakt door de 

Bankgiroloterij. Ze zijn 13 jaar geleden gestart, rijden 46 
weken, 5 dagen in de week met 2 bussen. In 2018 is de oude bus ingeruild voor een bus met 
Euro-6-motor want anders mogen zij de steden niet in vanwege de milieuzones. Nederland is 

voor de Museum Plus Bus ingedeeld in 5 zones; bezoekers die in het westen wonen gaan niet 
naar een museum in Groningen, maar over het land verspreid nemen 14 musea deel aan het 
bus programma. Ook de Vriendenloterij heeft de organisatie met 

een cheque gesteund om de mogelijkheid te scheppen dat Vier 
het Leven met een volle bus een museumreis kan maken.  

De bus reed exact op tijd bij het Zeeuws Museum in Middelburg 

voor. Het museum bevindt zich in het historische centrum van 
Middelburg en is gevestigd in de Abdij van Middelburg.  

Joriene had vooraf het programma verteld en wat men kon ver-

wachten. Bij binnenkomst kregen we direct koffie (of thee) met 
een koekje. Een half uurtje later gingen 3 groepen met 3 gidsen 
het museum in naar de derde etage waar vier belangrijke presentaties in zalen waren ten-

toongesteld met o.a. ‘Dit is Zeeland’ en ‘De Gouden Eeuw’.  
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We kregen een goede en vaak gedetailleerde uitleg van de museumstukken die we zaal voor 

zaal konden bezichtigen.  

Iedereen heeft zijn of haar eigen voorkeur, maar 

velen waren het er over eens dat de wandtapijten 
bijzonder waren. De uitleg over de wereldberoem-
de geweven wandtapijten, die veelal zeeslagen 

uitbeelden, was heel speciaal. Bijvoorbeeld, het 
grote wandtapijt van de Slag bij Rammekens 11-
14 juni 1572 (zie foto) oogstte bewondering 

vooral om de wijze waarop dit en de andere gi-
gantische tapijten tot stand waren gekomen: de 
tekeningen werden op karton getekend en deze 

kartonnen modellen werden door de ‘cartoonist’ in 
brede banen gesneden, zo breed als het weefge-
touw. Daar werden de kartons onder gelegd en de 

inslagdraden in de juiste kleur zorgden voor de 
tekening tussen de scheringdraden (schering en inslag).  
De scheringdraden zijn draden die op een weeftoestel worden gespannen. Dat is de onder-

grond van het weefsel; de inslag is de draad waarmee je gaat weven.  

De schilderijen en portretten uit de Gouden Eeuw 
toonden een periode van grote welvaart. Na de 

rondleiding werd de lunch genoten in het mu-
seumcafé op de begane grond.  

Daarna kon 

men op eigen 
gelegenheid 
nog andere 

delen van het 
museum bekij-
ken of buiten 

de gebouwen 
van de Abdij bewonderen op deze zonnige dag.  

Om half vier verzamelden we bij de bus en werden de rolstoel en rollators ingeladen en zocht 

ieder zijn en haar plaats weer op.  

Het was aan de professionaliteit van Jorien te danken dat we door de 
binnenstad van Middelburg werden gelaveerd en schijnbaar zonder 

moeite de grote weg bereikten om de thuisreis aan te vangen. Om onze 
dankbaarheid aan de chauffeur te kunnen tonen, ging de ‘pet’ rond. Bij 
het binnenrijden van Nieuwerkerk bood Sjaak Zuidwijk – de voor deze 

reis gezamenlijke – penningmeester de opbrengst aan en de bus 
applaudisseerde voor deze ervaren chauffeur. Voor het gebruik van 

foto’s van deze dag vroeg Sjaak of er mensen waren die daar bezwaar 
tegen hadden; zij konden zich melden.  

Ruim op tijd reden we voor 

bij de Sint Josephkerk.  

Er waren veel dankbare reacties bij het uitstappen 
en zo ging iedereen met een blij en tevreden 

gevoel naar huis.  

Wat een fijne samenwerking met de PCOB.  
Dit is voor herhaling vatbaar.  
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Lotgenotencontact voor partners van mensen met dementie 

Beste naasten en partners van mensen met dementie,  

Vorige keer, 29 januari 2020, hebben we stil gestaan bij hoe je GOED kunt communiceren met 

mensen die dementie en geheugenverlies hebben. GOED staat voor Geruststellen, Oogcontact 

maken, Even meedenken en Dank je wel. Heb je het gemist dan kun je zelf de filmpjes thuis 

bekijken en de test doen zie samendementievriendelijk.nl 

Woensdagmiddag 11 maart gaan we kennismaken met 'Bordje Vol', een manier om te kijken wat 

je als mantelzorger op je bordje hebt. Uiteraard is er ook ruimte voor onderlinge gesprekken en 

vragen. We zien uit naar een gezellige ontmoeting met elkaar.  

Graag tot ziens op 

Woensdag 11 maart van 13.30-15.00 uur 

De Meidoorn 1a 

4912 RE Nieuwerkerk aan den IJssel 

U kunt zich aanmelden via 

hetty@welzijnzuidplas.nl  of via 0180-310050 (inspreken is voldoende) 

 

Uitnodiging thema-avond mantelzorg en levenstestament 
Het Steunpunt Mantelzorg organiseert samen met MantelzorgNL een workshop over het maken 

van een Levenstestament. We denken liever niet na over ziekte en geestelijke achteruitgang. 

Maar wie beheert je geldzaken als je door ziekte of ouderdom het zelf niet meer kunt, bijvoor-

beeld door dementie. Hoe voorkom je dat er dingen met je gebeuren die je niet wilt? Of leg je 

vast wat je juist wel wilt. Je kunt het regelen met een levenstestament. 

Tijdens de workshop komt notaris Mw. Monique Rens (notariskantoor Rompes) langs om mantel-

zorgers en hun naasten voorlichting te geven over het levenstestament. De notaris vertelt wat in 

een levenstestament kan worden geregeld en waarom een levenstestament van belang kan zijn. 

Maar ook wat het betekent als je als mantelzorger de taak krijgt als 

belangenbehartiger. Want wat wordt er dan precies van je verwacht? En 

hoe leg je verantwoording af aan anderen om mogelijk latere verwijten 

te voorkomen? Tijdens de workshop is er voldoende ruimte om vragen 

te stellen. Ook zullen er zorgprofessionals aanwezig zijn die ervaring 

hebben in de praktijk met het werken met een levenstestament. 

Hartelijk welkom!   

Datum:          donderdag 26 maart a.s. 

Inloop vanaf 19.15 uur 

Tijd:               19.30-21.30 

Locatie:         Ringvaartkerk, Ringvaartlaan 16, Nieuwerkerk  

Aanmelden:  mantelzorg@welzijnzuidplas.nl of 0180-310050 (inspreken 

                                                                                         is voldoende)  

 

Rollator spreekuur 
Om ongelukjes, onhandigheid of anders te voorkomen houdt het SAZ  

Repair Café op maandagmiddag 9 maart een speciaal rollatorspreekuur.  

Die middag kijken onze vrijwilligers uw rollator na. Daarbij kunnen we  

kleine reparaties uitvoeren: schroeven en handvatten vastzetten, remmen 

(opnieuw) afstellen, lagers smeren etc. Bij grotere mankementen kijken we 

welke onderdelen nodig zijn en kunnen we die, samen met u, bestellen.  

Ook voor andere reparaties van bv keukenmachines, gereedschap, geluids-

apparatuur kunt u die middag terecht bij het SAZ Repair Café. Aanmelden is 

niet nodig. Vanzelfsprekend staat er een kopje koffie of thee voor u klaar. 

Rollator spreekuur 

maandag 9 maart 2020 - 14:00 – 16:00 

Wijkservicecentrum de Kroon  

Land voor Water 3 

2841 NA Moordrecht  

Het rollatorspreekuur is een initiatief van SAZ Repair Café Zuidplas, Gemiva-SVG en wijkservice-

centrum de Kroon en kent geen commercieel doel. Vanzelfsprekend kunt u een vrijwillige bijdrage 

doen in de fooienpot. 

https://samendementievriendelijk.nl/
mailto:hetty@welzijnzuidplas.nl
mailto:mantelzorg@welzijnzuidplas.nl


 
 

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. 4 
(april) mag u rond 24 maart 
2020 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 12 maart 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.kbozuidplas.nl   
 

 

Verschijningsdatum 2020:  
April-nr. op 24 maart  
Mei-nr. op 28 april  
Juni-nr. op 26 mei  

Jul/Aug.nr. op 23 juni 

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 

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
http://www.kbozuidplas.nl/
mailto:toondekort@outlook.com
mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com

