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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Op het moment, dat ik dit schrijf, zijn we alweer twee maanden in lockdown. Dit woord begrijpt iedereen 
inmiddels. Het betekent dat we tenminste 1,5 meter afstand houden, elkaar niet meer kunnen knuffelen 
of een hand geven. Ook wassen we onze handen regelmatig om het coronavirus geen kans te geven.  
Er zijn nog veel meer dingen verboden: Bij koorts en/of benauwdheid moet iedereen van het volledige 
huishouden thuisblijven. Als we in een verpleeghuis wonen of in een andere woonvorm voor ouderen 
mag men u niet bezoeken. Ook mag u niet naar de kerk: de 
kerken zijn in ieder geval tot Pinksteren gesloten. De vierin-
gen van ons eigen pastorale team kunt u gelukkig digitaal 
mee beleven. U kunt daarvoor deze link gebruiken: 
https://kerkdienstgemist.nl/stations/517 Alleen in speciale 
gevallen mag men tot 30 personen bij elkaar komen. Zelf 
heb ik dat al twee keer moeten meemaken. U begrijpt wel 
wat dit betekent.  
Graag hadden we in deze tijd onze algemene vergadering 
gehouden met de Chinese maaltijd als afsluiting. Dit hoort echter bij de dingen, die niet mogen. 
Vanzelfsprekend willen we ook niet dat een van onze leden het risico loopt om besmet te raken. We 
zullen geduld moeten hebben totdat het weer veilig is om bij elkaar te komen. 

Dit houdt in, dat we nog geen afscheid kunnen nemen van Irene Vasterman en haar eens goed in het 
zonnetje te zetten. Ook is het nog niet mogelijk om George Henkens als onze nieuwe secretaris welkom 
te heten.  Toch kunnen we niet wachten om Irene alvast wat van haar vele activiteiten uit handen te 
nemen: ze verdient na zoveel activiteit een beetje rust.  

Om u in de gelegenheid te stellen om al een beetje kennis te maken met George Henkens hebben we op 
de informatiepagina aan het einde van de nieuwsbrief alvast zijn foto geplaatst. George heeft al wat 
dingen van Irene over kunnen nemen. Waarschijnlijk heeft u inmiddels al een mailtje of een brief van 
hem ontvangen. 

Toch wil ik graag met u naar de toekomst kijken. Voorzichtig aan verandert de lockdown van zeer geslo-
ten tot kleine stukjes vrijheid. De kinderen mogen weer naar school hoewel in kleine groepen waarbij ze 
regelmatig hun handen moeten wassen. In andere landen wordt er over vakantie gesproken, terwijl er 
ook nog landen zijn waar de crisis nog moet beginnen. 

Op dit moment bellen we als bestuursleden met een 50-tal leden om een hart onder de riem te steken of 
te vragen of we wat voor hen kunnen betekenen. Vervoer naar een ziekenhuis bij een afspraak met een 
specialist of het doen van wat boodschappen zijn activiteiten die hebben plaats gevonden. We doen dit 
zo voorzichtig mogelijk. Mocht u ook behoefte hebben aan doorbreking van de eenzaamheid of kunnen 
we iets anders voor u betekenen, laat het ons dan weten. Onze telefoonnummers staan op de informa-
tiepagina achter in de nieuwsbrief. 

Met de gemeente hebben we via de SVO, contact gehad met Wethouder Schuurman over de veiligheid 
van onze leden met een visuele handicap inzake de op- en afritten van de trottoirs. De wethouder heeft 
in een reactie aangegeven dat hij de veiligheid van visueel gehandicapte mensen hoog in het vaandel 
heeft en in ieder geval binnen 6 maanden maar zo mogelijk nog eerder actie zal ondernemen 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot     
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Spreuk van de maand  
juni  

 

“In moeilijke tijden  
leer je wie er  

Echt voor je zijn.”  
 
 

LIEF EN LEED    
Jubilea en kroon-verjaardagen    

50 jarig huwelijk – goud  
5-7-1970 J.A. Wolters en M. Wolters-Vogel Caceres 
60 jarig huwelijk - diamant 
7-7-1960 W.G. Peppel en E.M. Peppel-van Dijk  

75 jaar  
18-7-2020 mevrouw W. Zijleman-van Kralingen    

 
Overleden  
Op 9 mei 2020 is mevrouw W.M. van Zuijlen-Boekhorst 
overleden op de leeftijd van 91 jaar.   

 

Op 20 april 2020, de datum van 

het (burgerlijk) huwelijk van Wim 
en Elly Peppel, werd dit al in klein 

comité gevierd. De trouwdag voor 
de kerk was op 7 juli 1960.  

Vanaf deze pagina feliciteren wij 
hen van harte met deze mijlpaal.  

De felicitaties gelden ook voor 

Koos en Marid Wolters. Een foto 
van dit bruidspaar plaatsen we in 

de volgende Nieuwsbrief.  
 

 

 

NS en de keuzedagen 
Misschien reist u regelmatig met de trein en maakt u 
gebruik van de keuzedagen. In verband met de huidige 

maatregelen rond het coronavirus, is de kans groot dat 
u hier geen gebruik van kunt maken. De NS biedt hier-
voor een oplossing waar we als KBO-PCOB blij mee zijn. 

Als uw keuzedag is verlopen, kan NS Klantenservice u 
een couponcode toesturen die op een later moment dit 

jaar te gebruiken is voor een vrije reisdag. U kunt 
hiervoor contact opnemen met NS Klantenservice. 030 751 5155 

Let op: op dit moment is de wachttijd bij NS Klantenservice langer dan u gewend bent. 

De NS heeft voor haar klanten ook een speciale pagina ingericht over het terug ontvangen 

van geld. Deze pagina vindt u https://www.ns.nl/klantenservice/geld-terug/corona.html  

 

Filmhuis voor thuis 
Via Cinetree kunt u thuis films bekijken, lange of korte of documentaires. Cinetree is 
opgezet door filmliefhebbers. Filmmakers, experts en enthousiastelingen die niet meer 

eindeloos willen zoeken naar een goede film. Daarom delen zij op Cinetree de films die 

bijblijven. https://cinetree.nl/nu-op-cinetree   

 
Of bezoek een theater, luister naar muziek, bekijk opera en ballet of laat u rondleiden in 

een museum. Meer informatie over online activiteiten vindt u op pagina 6.  

https://www.ns.nl/klantenservice/geld-terug/corona.html
https://cinetree.nl/nu-op-cinetree
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Een Capelse in KBO Nieuwerkerk?? 

Vorige keer schreef ik over mijn ontmoeting met Wim Peppel op Paaszaterdag. Ik kwam 
daar terecht door een hint van Nanny Jongeneelen. 

Misschien dat de oplettende lezer al had opgemerkt dat ik in het hele stuk geen jaartal 
heb genoemd! Ja toch wel, er stond dat Nanny bij de oprichtingsvergadering in januari 
1991 was en in het bestuur terecht kwam. Dat vond ik wel raar, want in 2016 bestond 

de KBO Nieuwerkerk 30 jaar en dan is de oprichting in 1986. 
Best wel een raadseltje en dan zie je dat het allemaal best lang geleden is om het 
allemaal nog precies te weten. 

Nanny vertelt: “In Het Kanaal las ik over een bijeenkomst van de KBO in Nieuwerkerk. 
Het was best bijzonder dat ik Het Kanaal kreeg. Het was een blad voor Nieuwerkerk en 
ik woonde helemaal niet in Nieuwerkerk. Wij 

woonden aan de Hoofdweg precies aan de 
grens op het terrein van de verpleeghuizen. 
Dat was Capelle aan den IJssel.  

Maar onze woning was natuurlijk veel dichter 
bij Nieuwerkerk dan bij Capelle. Zo kwam ik 
op 16 januari 1991 in het Trefpunt aan de 

Rijskade.” 
 
Met wat grasduinen in de oude stukken kom ik 

nog het volgende tegen.  
 
Op de agenda voor die vergadering op 16 ja-

nuari 1991 stond onder punt 7: 
De werkzaamheden van het bestuur worden steeds uitgebreider. Door het 
samenwerkingsverband met de andere bonden heeft de secretaris er een hele 

functie bij gekregen. De bestuursleden worden steeds meer gevraagd tot het 
bijwonen van vergaderingen en evenementen van welke aard dan ook. 
We hebben dan ook dringend uitbreiding nodig. 

 
In het verslag van die vergadering staat vervolgens te lezen: 

Tijdens de vergadering heeft mevr. A. Jongeneelen-v. As zich voorlopig als vice-
voorzitter en mevr. M.A. Heesakker zich voorlopig als 2de secretaris beschikbaar 

gesteld. 
 
Er staat nog heel lief bij: 

Het is niet de bedoeling dat wij deze mensen direkt met het werk gaan belasten. 
 
Zo kwam Nanny in de KBO afd. Nieuwerkerk terecht. Om vervolgens als vice-voorzitter 

tot 2002 in het bestuur te blijven. 
 

We moeten nog wat verder gaan speuren naar hoe het nou komt dat Nanny die 
vergadering van 16 januari de oprichtingsvergadering noemde, want haar geheugen is 
bijzonder goed, er moet een reden voor zijn geweest. Dat gaan we verder uitzoeken, 

eerst maar eens in de archieven van Het Kanaal. Als ik dit schrijf is het 14 mei 2020 en 
vandaag stond in de krant dat de archieven van Midden Holland weer open gaan, na 
een lock down periode. 

Daar liggen de oude edities van Het Kanaal van Rob Stolk, zo heb ik deze week 
ontdekt. 
(wordt vervolgd) 

George Henkens  



KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN afdeling NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL  
Postadres secretaris: ’s-Gravenweg 30, 2911 CG  Nieuwerkerk aan den IJssel 

E-mail: secretaris@kbozuidplas.nl      Tel.: 06 21855804     website: www.kbozuidplas.nl 
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Nieuwerkerk aan den IJssel, 13 mei 2020 

 
 
Geacht KBO-lid, 
 
Barre tijden vindt u ook niet? 
Alles wat vertrouwd was is anders, je mag niet zo maar de deur uit, je kinderen of kleinkinderen 
wordt ontraden bij je langs te komen.  
Niets leuks meer op de TV, alleen maar medici en corona. 
We mogen nu net weer een klein beetje meer, maar we moeten wel op afstand blijven en als we dat 
niet doen moeten we misschien weer naar binnen. 
De versoepelingen zijn allemaal nog onder voorbehoud. 
 
Eén van de grote stappen voorwaarts is dat de gezondheidszorg nu weer tijd neemt voor de mensen 
die wat anders hebben dan corona. Alleen voor het Erasmus Medisch Centrum is al een stuwmeer 
van meer dan 5000! behandelingen ontstaan. 
Er wordt nu een begin gemaakt dat weg te werken. 
 
Zit u nou in dat stuwmeer en wordt u gebeld voor een afspraak? Maak die afspraak gewoon! 
Als u niet weet u hoe u bij het ziekenhuis, polikliniek of ander behandelcentrum moet komen, geen 
nood, bel dan één van onderstaande nummers dan gaan we dat voor u regelen. 
Het is belangrijk dat u uw bezoek aan de dokter of behandelaar brengt, u heeft er waarschijnlijk al 
een hele tijd op gewacht. 
 
En…… als er iets anders is waar u over tobt en waar u niet uitkomt, bel ons gewoon, misschien dat we 
daar ook een oplossing voor kunnen vinden. 
 
Het maakt niet uit wie u belt, bel gewoon degene die u kent. 
 
Marcel de Groot - 06-24632705 
Sjaak Zuidwijk  - 06-14180264 
Irene Vasterman  - 06-13745920 
George Henkens - 06-21855804  

 

Bovenstaande brief is half mei deels per mail en deels per post verspreid onder onze leden.  
Wij vinden het belangrijk om dringende zaken – die niet op de maandelijkse Nieuwsbrief kunnen 
wachten – snel onder uw aandacht te brengen.  
Indien u geen e-mail heeft ontvangen maar wel gebruik maakt van dit digitale medium, dan 
ontvangen wij graag uw e-mailadres op: ledenadministrateur@kbozuidplas.nl     
 

mailto:secretaris@kbozuidplas.nl
http://www.kbozuidplas.nl/
mailto:ledenadministrateur@kbozuidplas.nl
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Modedag Boskoop opnieuw verzet  

De in april geplande Lady’s Day was - in overleg met 
KBO, PCOB en Vander Klooster Mode verzet naar eind 

juni, onder voorbehoud van verdere maatregelen. In deze Nieuwsbrief geven wij u nadere 
informatie.  

Het modehuis heeft maatregelen genomen om een aangepaste modedag met de richtlijnen 
van de RIVM te organiseren waarbij de veiligheid van klanten en personeel voorop staat. 
Probleem voor KBO en PCOB is dat vervoer niet uitgevoerd kan worden met inachtneming 

van de voorgeschreven maatregelen; we mogen niet met 
twee andere mensen in een auto.  

De huidige situatie geeft geen mogelijkheden om met een 
groep dames een gezellige modedag te organiseren. Na 
overleg met PCOB hebben wij besloten de plannen even te 

laten rusten.  

We houden wel contact met Vander Klooster Mode en ont-

vingen inmiddels alternatieven voor dames die toe zijn aan 
een nieuwe garderobe. De mogelijkheid wordt geboden 
voor ‘personal shopping’. U kunt 1-op-1 met partner of 

dochter komen in een slot 
van 2 uur op afspraak (met 

koffie en gebak).  

Als u  niet in staat bent om 
naar de winkel te komen dan 

komt Vander Klooster Mode 
graag naar u toe (zie folder). Ook wil het bestuur kijken of 

een individueel ritje naar Boskoop voor u welkom is.  

Als optie voor een volgende Lady’s Day is gekozen voor 

donderdag 12 november, uiteraard onder voorbehoud van 
de dan geldende omstandigheden. Die modedag zal in 
aangepaste vorm – met ca. de helft van het normale aantal 

personen (max 30) – en met in achtneming van de 1,5 
meter worden uitgevoerd.  

Tenslotte kunt u Vander Kloostermode ook online bezoeken 
en telefonisch een bestelling plaatsen.   
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Online activiteiten  

Wat zouden we graag een uitje voor u organiseren of elkaar weer zien op een ontmoetingsmid-

dag op de 3e donderdag. Dat gaat nog niet. Gelukkig is er digitaal veel mogelijk om te genieten 

van een museum, concert of theatervoorstelling.  

Omdat het de komende tijd door de coronamaatregelen helaas niet mogelijk is om met elkaar 

naar het theater, de film en het museum te gaan, heeft Vier het Leven een aantal online 

initiatieven verzameld die u kunt bekijken en beluisteren. Filmpjes van artiesten die ons een 

hart onder de riem steken, virtuele rondleidingen door musea en leuke voor-

stellingen en concerten. Zij blijven deze pagina voorzien van nieuw materiaal 

en leuke tips! Zodra we er weer samen op uit kunnen, vindt u het programma 

voor uw regio: https://4hetleven.nl/activiteiten   

Contact met Vier het Leven 

Bent u deelnemer van Vier het Leven en vindt u het fijn om even telefonisch 

contact te hebben met een van onze vrijwilligers in deze lastige periode, dan 

kunt u contact opnemen met het  centrale telefoonnummer: 035 5245156. U wordt dan 

teruggebeld door een vrijwilliger uit uw eigen regio. U kunt ook bellen wanneer u hulp nodig 

heeft bij het bekijken van het digitale culturele aanbod. Ook dan wordt u door een van de 

vrijwilligers gebeld die u uitlegt hoe alles werkt. Wanneer u graag via de Vier het Leven 

nieuwsbrief nog meer culturele tips wilt ontvangen, kunt u dit ook telefonisch doorgeven. 
 

Theater 

Nu de theaters in verband met de coronamaatregelen gesloten zijn, zoeken veel theatermakers 

en gezelschappen naar alternatieven voor het publiek. Er worden diverse speciale ad hoc projec-

ten (zonder publiek) op touw gezet en registraties van voorstellingen online aangeboden. Via de 

link een overzicht van de alternatieven tijdens de lockdown. 

https://www.theaterkrant.nl/nieuws/theater-zonder-publiek-een-lijst-met-streams-en-online-registraties/  
 

Muziek 

Het Concertgebouworkest heeft diverse concertregistraties online gezet. Daarnaast kunt u 

iedere zondagochtend om 10.30 uur op RTL Z genieten van een unieke concertregistratie van dit 

orkest. De uitzendingen worden kort ingeleid door Dominic Seldis, de Britse solocontrabassist 

van het Concertgebouworkest die ook bekend is van onder meer het tv-programma Maestro.  
 

Opera en ballet 

Opera Ballet Vlaanderen biedt de komende weken de beste opera's en balletten uit de afgelopen 

seizoenen. 

Introdans heeft een Thuisbioscoop opgezet met daarin prachtige video’s en documentaires. 

In het jaar waarin Rotterdam Culturele Hoofdstad van Europa is, maken filmmaker Willem van 

de Sande Bakhuyzen en choreograaf Ed Wubbe samen de dansfilm Lost. De inspiratie? Hoe kan 

het ook anders: Rotterdam. 
 

Musea 

Het aanbod van exposities (o.a. van het Rijksmuseum en het Van Gogh museum) is te vinden 

op Google Arts & Culture. Tip: klik op de ‘vertalen met Google’-button om de tekst naar 

Nederlands te vertalen. 

Close Up biedt 8 mooie kunstdocumentaires aan om 

thuis te bekijken.  
In korte video's biedt het Thuismuseum een virtuele 

tour door lege musea langs prachtige werken die nu 

niemand te zien krijgt, waaronder Panorama Mesdag: 

een van de oudste nog bestaande panorama’s in de 

wereld! 

Ik heb zojuist Panorama Mesdag virtueel bekeken. Ik 

kende het al van een eerder bezoek, maar dit is 

indrukwekkend! https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/panorama-mesdag-3/ 
 

Zie voor meer mogelijkheden ook:  

https://langerthuisinhuis.nl/online-museumbezoek/ 

https://www.seniorweb.nl/artikel/virtueel-museum-bezoeken 

https://4hetleven.nl/activiteiten
https://www.theaterkrant.nl/nieuws/theater-zonder-publiek-een-lijst-met-streams-en-online-registraties/
https://www.concertgebouworkest.nl/nl/video
https://operaballet.be/nl/het-huis/blog/geniet-van-onze-operas-en-balletten-vanuit-je-woonkamer?utm_medium=social&utm_source=facebook-ballet&utm_campaign=1920-branding
https://www.introdans.nl/introdans/thuisbioscoop
https://artsandculture.google.com/partner
https://www.avrotros.nl/close-up/gemist/detail/item/8x-kunstdocumentaires-om-thuis-te-kijken/
https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/rondleidingen/
https://thuismuseum.mydailyshotofculture.com/panorama-mesdag-3/
https://langerthuisinhuis.nl/online-museumbezoek/
https://www.seniorweb.nl/artikel/virtueel-museum-bezoeken


 
 

INFORMATIE   website: www.kbozuidplas.nl 

Voorzitter:  
Marcel de Groot  
Gouwe 27  
2911 GA  Nieuwerkerk aan den IJssel 
tel. 0180 - 312939    
voorzitter@kbozuidplas.nl  

     

 
 

Secretaris: 
George Henkens  
’s-Gravenweg 30   
2911 CG  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 06-21855804 
secretaris@kbozuidplas.nl  

 

 

De volgende Nieuwsbrief nr. 
7/8 (juli/augustus) mag u rond 
23 juni 2020 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 11 juni 2020.  

Penningmeester: 
Sjaak Zuidwijk  
Pr. Alexanderlaan 98  
2912 AM  Nieuwerkerk aan den IJssel  
tel. 0180-313625  
penningmeester@kbozuidplas.nl   
 

 

   

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 
ledenadministrateur@kbozuidplas.nl 
  

Verschijningsdatum 2020:  
Jul/Aug.nr. op 23 juni 
Sept-nr. op 25 augustus  
Okt-nr. op 22 september  
Verzoek: gelieve wijziging in uw 
gegevens 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@kbozuidplas.nl  

http://www.kbozuidplas.nl/
mailto:secretaris@kbozuidplas.
mailto:penningmeester@kbozuidplas.
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:toondekort@outlook.com
mailto:kbo@kbozuidplas.nl

