
NIEUWSBRIEF  
KBO afdeling  
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL  
Juli-augustus 2020  

De volgende Nieuwsbrief (september ) mag u rond 25 augustus 2020 verwachten.  - 1 -  

   

 

 

 

Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

0nlangs bereikte ons het bericht, dat onze oud-voorzitter Jaap van Duinen is overleden. Verderop in de 
nieuwsbrief vindt u het “In Memoriam". Wij wensen de familie Van Duinen heel veel sterkte in de 
komende tijd. 

Er is echt wel behoefte aan wat positieve berichten in dit coronatijdperk. Hele kleine berichtjes zoals de 
hoop, dat het coronavaccin wat in Leiden is ontwikkeld, snel door de testfase mag komen. 

Toch zullen we zoals uit een onderzoek van de KBO-PCOB blijkt, dat maar liefst 35 % van de senioren 
verwacht dat ze meer negatieve gevoelens krijgen zoals eenzaamheid en somberheid, Het is aanzienlijk 
hoger dan de 20 %, die gewoonlijk aangeeft last te hebben van zomereenzaamheid. Het vooruitzicht om 
niet op vakantie te kunnen gaan of nog langer de kleinkinderen niet te kunnen knuffelen, hakt erin! 

Senioren hebben ook ideeën over wat zou helpen om de gevoelens van eenzaamheid en somberheid 
tegen te gaan. Zo vinden de meeste ouderen het belangrijk om zo veel mogelijk zelf de boodschappen te 
doen of een ommetje te maken. Ook het bellen van een ander kan zelfs aan twee kanten een positief 
gevoel opleveren. 

Misschien hoort u bij de 40 % van de senioren, die gebruik maakt van een smartphone en met zijn 
kinderen contact heeft via bijvoorbeeld WhatsApp. U kunt dan korte berichtjes intikken of foto's 
verzenden of ontvangen. Het is ook mogelijk om een groep aan te maken en dan berichtjes met 
meerdere personen tegelijk delen. En het is erg leuk om met de beeldtelefoon te bellen waarbij je niet 
alleen met elkaar kan spreken, maar elkaar dan ook tegelijkertijd kan zien. Al gauw praat je niet alleen 
met elkaar, maar zwaai je ook bij het afscheid. Wil je daar informatie over of misschien zelfs een cursus, 
is er “Seniorweb” https://www.seniorweb.nl/. Deze organisatie is er speciaal voor ouderen en biedt 
ondersteuning bij het gebruik van computer en smartphone. 

Toch is er nog meer hoop, want steeds wordt er meer vrijheid teruggegeven. Afgelopen weekeinde kon 
er in de Josephkerk voor het eerst weer (tot maxi-
maal 30 personen) een kerkdienst gehouden wor-
den. Hoewel er nog geen communie was, werd het 
door de aanwezigen bijzonder gewaardeerd. 
Regelmatig wordt er besloten of weer nieuwe ver-
anderingen kunnen plaatsvinden. Volgens de 
laatste richtlijnen kan het zelfs zo zijn, dat er in onze 
eigen veiligheidsregio andere regels kunnen gelden.  

Voorlopig houden we nog afstand en wassen we 
onze handen maar met een afspraak kunnen we 
wel naar een museum of mogen we buiten met meerdere mensen op afstand met elkaar praten. 

Graag wens ik u goede en gezonde zomermaanden en verwacht ik of één van de andere bestuursleden 
een telefoontje als wij iets voor u kunnen betekenen. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot   

 

https://www.seniorweb.nl/
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Spreuk van de maand  
juli  

 

“Goede vrienden herken je 

makkelijker, als het leven 
moeilijk wordt.” 

 
 

 

Spreuk van de maand 
augustus 

 

"De enige moed die er  
toe doet, is de moed om  

van het ene moment naar 
het volgende te gaan" 

 

LIEF EN LEED    
Jubilea en kroon-verjaardagen    

50 jarig huwelijk – goud  
Rectificatie - de datum moet zijn: 
27-6-1970 J.A. Wolters en M. Wolters-Vogel Caceres 

60 jarig huwelijk - diamant 
18-8-1960 A.A. van Weelde en A. van Weelde   

 
70 jaar  
11-8-2020 mevrouw S. Dor chay 

75 jaar  
8-8-2020 mevrouw D.P. Vercouteren-Luhrman 
24-8-2020 de heer J.C.M. Dekkers  

85 jaar  
30-8-2020 de heer J. van de Brink  

90 jaar  
29-8-2020 mevrouw H.M. de Boed  

 
Overleden  
Op 4 juni 2020 is de heer Jacobus Albertus (Jaap) van Duinen, 
oud-voorzitter van de KBO - afdeling Nieuwerkerk, overleden 
op de leeftijd van 83 jaar.   

 

In Memoriam Jaap van Duinen 1937 – 2020  
KBO voorzitter van 2006-2015  

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau  

Op donderdag 4 juni 2020 kregen wij het droeve bericht dat de heer 

J.A. van Duinen was overleden. Jaap van Duinen is ± 9 jaar voorzitter 
geweest van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel. Na het 

plotselinge overlijden van Gerard Bodewes heeft Jaap de functie van 
voorzitter waargenomen. Zijn bedoeling was dit tijdelijk te doen tot er 
een voorzitter gekozen werd. Het werden ongeveer 9 jaren waar hij 

zich heeft ingezet voor de KBO en het bestuur. Jaap werkte in de Zorg 
en was directeur van een bejaardencentrum waardoor hij een reisje 
naar dit – voor die tijd - modern bejaardencentrum kon organiseren.  

Vanuit zijn functie bij de KBO had Jaap zitting – en was ook voorzitter – 

van het Samenwerkingsverband Ouderenbelangen, kort gezegd SVO 
dat nog steeds bestaat.  

Met de kerstbijeenkomst van 2015 nam Jaap afscheid als voorzitter van de KBO. In de ALV van 
2016 werd Marcel de Groot benoemd tot zijn opvolger.  

KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel is Jaap van Duinen erkentelijk voor zijn grote inzet. 

Wij wensen zijn vrouw Ria en verdere nabestaanden veel sterkte toe.  

 

Rectificatie 
In de vorige Nieuwsbrief is een fout geslopen in de vermelding van de trouwdag 
van echtpaar Wolters. De officiële datum is 1 week eerder. Op 27 juni 2020 

hopen zij hun gouden huwelijksfeest te vieren. Bij het ter perse gaan van deze 
Nieuwsbrief was er nog geen foto beschikbaar.  

Wij feliciteren Koos en Marid van harte met deze mijlpaal.   
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Hoe word je van een Westlander een Nieuwerkerker? 

Tijdens de nare maanden die we meemaken, zijn er wel leuke initiatieven geboren. Eén daar-

van was de uitgifte van “Het Oud-Kanaaltje”. Er werden 9 nummers uitgegeven. In nummer 
9 stond een artikel van maar liefs 2 volle pagina’s over Corrie‘s Honk, het huis dat stond op 
’s-Gravenweg 30. Laat dat nu het huis zijn wat ik in 2006 kocht. Dat las ik dus met meer dan 

gewone belangstelling.  

Kennelijk niet alleen ik, want Aad van der Knaap zei: “Hé George, heb je dat verhaal over je 
huis gelezen in Het Kanaaltje?” Hij begon spontaan over tuinderijen en de hagelbui op 2de 

Pinksterdag van 1936 die in Poeldijk (waar hij toen woonde als 9 jarig jongetje) 40% van het 
glas vernielde. Zijn ouders hadden maar 5% glasbreuk omdat ze gelukkig Belgisch glas had-
den, terwijl de anderen Pools glas hadden toegepast. Ik was natuurlijk meteen geïnteres-

seerd want Poeldijk? Meneer Van der Knaap was toch wel een volbloed Nieuwerkerker? Dus 
ik ben bij hem op bezoek geweest. 

Als jongen uit een groot gezin was er bij zijn vader in de tuinderij niet genoeg plaats en ging 

hij opzoek naar een eigen plek. Hij vond een advertentie van een tuinderij die in Nieuwer-
kerk a/d IJssel te koop was. Aanvankelijk wilde de eigenaar het niet aan hem verkopen want 
hij was katholiek. Toen het verkopen aan anderen niet lukte, kon de koop toch doorgaan. De 

eigenaar woonde aan het straatje haaks op de ’s-Gravenweg en door het spoor over te ste-
ken kwam je op het land. Ook al wilde hij het aanvankelijk niet aan een katholiek verkopen, 
hij was niet rancuneus en regelmatig brachten ze de jonge Aad een kop koffie op de tuin! 

Het land liep van het spoor tot aan de Ringvaart en was 10.000m². De kas was maar 
1.000m². In november 1952 kwam Aad als 25-jarige naar ons dorp, in de kost bij Arie Kool 
aan de Bermweg en heel hard werken. Na een paar jaar was alles zo soliede dat hij eindelijk 

in Poeldijk kon trouwen met Riet die toen natuurlijk ook naar hier kwam. Een houten nood-
woning was op het erf gezet. Het spoor was opgeheven en nu kon je van de Schielandweg zo 
het erf oprijden. Aad vertelt:  “Ik teelde sla en tomaten. Het eerste jaar heb ik ook paprika’s 

geprobeerd, maar daar was niet genoeg belangstelling voor in die tijd”.  

Ik denk dan, “volgens mij kende mijn moeder 
(1925) tot de jaren ’70 helemaal geen papri-

ka’s. Je kan het je bijna niet meer voorstellen, 
want tegenwoordig struikel je erover als je in 
een supermarkt komt”.  Maar verder met Aad: 

“Sla teelde ik van november tot maart en 
daarna tomaten. De eerste sla die je sneed 
waren 9 kg/100stuk maar als je ze wat langer 

liet staan konden ze wel 15kg/100 wegen. Het 
liep goed en ik liet meer kassen bouwen. Plat 
glas werd vervangen door echte kassen en 

helemaal tot aan de Ringvaart (zie de foto). 
Voor de sla was een temperatuur van 5-6°C 

nodig en voor tomaten moest je 27°C hebben 
dus dan is ook een verwarming handig. Eerst 
op kolen, daarna olie. Ik had een tank van 15 

ton met lichte olie om op te starten. Dan ging 
het over op zware olie wat in een tank van 30 
ton op het erf stond. Later kwam gas. Na een 

paar goede jaren kon ik het houten huis laten 
vervangen door een stenen huis. Dat werd ge-
bouwd door De Wit, dezelfde waar in editie 5 

van Het Oud-Kanaaltje een stukje stond”. Aad 
was slim en liet een paar buizen van het 
ketelhuis naar het huis aanleggen zodat het in 

huis heerlijk warm was. Dokter Hage zei bij de geboorte van de eerste zoon: ”Wat is het hier 
toch lekker warm”.  

 (vervolg: volgende pagina)  



 
Vervolg: Hoe word je van een Westlander een Nieuwerkerker? 
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Er liep een lorriebaan van het erf door alle kassen naar achteren. De oogst ging per vracht-
rijder naar de veiling in Rotterdam. ’s Avonds kwam de fust weer terug en de opbrengst ook. 
Ik ken Aad natuurlijk vanuit de krant, toen hij in de gemeenteraad zat. Hij was ook nog de 

nestor in die tijd, dat verklaart waarschijnlijk dat je dan denkt dat iemand altijd in dit dorp 
heeft gewoond. Als ik dat aan hem vertel zegt hij: “Ik voel me ook een echte Nieuwerkerker, 

maar ik blijf een Westlander!” 

George Henkens 
 

 

Een geannuleerde reis? 

Vorige maand kreeg ik van één van onze leden een vraag over dit onderwerp. Ik ben ermee 

aan de slag gegaan en onderstaand artikel is daar het verslag van. 
 

Sommigen van u hebben in 2019 of 2020 een reis geboekt bij een 
reisorganisatie. 

Is het wel verstandig om deze reis te maken? Loop ik, als oudere, niet 
teveel risico? Gaat de reis eigenlijk nog wel door? 
In de afgelopen maanden hebben meerderen van u een brief gekregen, 

dat de reis niet door kan gaan vanwege het coronavirus. De reis werd 
geannuleerd door het reisbureau en zij boden u een voucher aan. 
Kan ik mijn geld direct terug krijgen of ligt dat niet zo eenvoudig? 

Laten wij er vanuit gaan dat u de reissom al volledig hebt betaald. Als u 
zelf annuleert vanwege het coronavirus, dan heeft u geen recht op 
terugbetaling. 

Als u een annuleringsverzekering hebt en u annuleert de reis vanwege 
een ziekte of andere persoonlijke omstandigheid, dan zal deze verzekering uitsluitsel geven 
of u (een deel van) de reissom terug krijgt. 

Annuleert het reisbureau de reis, dan zullen zij u een voucher willen geven i.p.v. een 
terugbetaling. 
Als u een terugbetaling op korte termijn eist, kan het zijn dat uw reisorganisatie deze 

terugbetaling niet meer kan doen, omdat vele personen deze terugbetaling willen. Gaat de 
reisorganisatie failliet in die tijd, dan kunt u naar uw geld fluiten. 
Anders is het als u de voucher accepteert. Als uw voucher een SGR-garantie heeft, kunt u er 

wel zeker van zijn, dat u uw geld terug krijgt. Na een half jaar mag u de reisorganisatie 
vragen om de voucher uit te laten betalen. Als dat de reisorganisator niet lukt, dan heeft de 

reisorganisatie de plicht om uiterlijk aan het eind van de SGR-dekkingstermijn de volledige 
waarde terug te betalen. De Stichting Garantiefonds Reizen heeft de reisvoucher samen met 
de reisbranche-organisatie ANVR ontwikkeld. Ook na 1 juni 2020 mogen voorlopig nog 

reisvouchers worden uitgegeven. 
Als u voor de reis een aanbetaling heeft gedaan, kunt u dat bedrag niet zomaar terug 
krijgen. Allereerst zult u de resterende reissom moeten betalen, voordat u een terugbetaling 

kunt eisen of een voucher kunt krijgen. Let ook hier weer op de SGR-garantie! 
Als je in het volgende jaar weer een reis boekt bij 
die reisorganisatie kunt u daarvoor (een deel van) 

de voucher gebruiken. Voor het eventuele 
resterende bedrag krijgt u weer een voucher. Wel 
moet u voor de nieuwe reis weer de gewone 

boekingskosten betalen. 
Is de voucher overdraagbaar? Als u voor 
meerdere personen de reis hebt geboekt, is de 

voucher overdraagbaar aan de personen, waar u 
ook voor hebt geboekt. Als u alleen de reis zou 
maken, is de voucher niet overdraagbaar. 

Sjaak Zuidwijk.  
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Het Oud-Kanaaltje  

Wat hebben we genoten van de verhalen en artikelen in Het Oud-Kanaaltje. Maar misschien 

heeft u ze niet gelezen en bent u er wel nieuwsgierig naar ?  

Bij het KBO bestuur liggen alle 9 edities ter inzage. Als u één of meerdere exemplaren zelf wilt 

hebben, leest u in onderstaande flyer wat u moet doen.  
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NS info e-mail: SPOOR 2 (juni 2020) verschijnt niet 

SPOOR is hét magazine voor alle abonnementhouders van NS en verschijnt 4 maal per jaar, in 

een oplage van 1,2 miljoen exemplaren. 
Het coronavirus legt ons allerlei reisbeperkingen op. NS volgt de richtlijnen 
van het RIVM en vraagt haar klanten alleen met de trein te reizen als dit 

echt noodzakelijk is. Ook als we weer een volledige dienstregeling rijden, 
zal de ruimte in de treinen beperkt zijn. 
De redactie van SPOOR heeft daarom besloten om editie 2 (het juninum-

mer) niet uit te brengen. Hoe graag we onze lezers ook inspireren en laten 
zien hoe mooi Nederland is: de trein is nu even geen uitje. Bovendien zijn 
in de komende maanden veel musea, attracties en horecagelegenheden 

niet of beperkt open en zijn festivals en evenementen afgelast. 
We realiseren ons dat we veel lezers zullen teleurstellen, maar hopen – 
zodra de omstandigheden het toelaten – weer terug te komen met mooie reisreportages en 

inspirerende tips voor een dagje uit. 
De redactie van SPOOR wenst haar lezers, ondanks alles, een fijne zomer. En vooral: een 
goede gezondheid. 

Toch inspiratie opdoen 

Wie in de tussentijd (virtuele) inspiratie wil opdoen, heeft hiertoe verschillende mogelijkheden. 
Je kunt een kijkje nemen op nsfavourites.nl! We inspireren je daar graag met online-shop-

ping-tips, thuis cultuur snuiven en natuur beleven op afstand. 
NS Nieuwsbrief 
Ook kun je je aanmelden voor de NS Nieuwsbrief. Heb je al een NS-account? Log dan in op Mijn 

NS en geef onder het kopje 'Notificaties en updates' aan welke berichten je wilt ontvangen. 

Wat je verder moet weten als je gaat reizen 

We maken looproutes op de stations die met stickers staan aangegeven. Zo is het mogelijk om 
1,5 meter afstand van elkaar te houden. 

Houd zoveel mogelijk rechts aan en raak zo min mogelijk aan. Houd 4 treden afstand op rol-
trappen en 5 tegels afstand op het perron. En gebruik de lift met maximaal 2 personen tegelijk. 
Heb je een onveilig gevoel in de trein? Dan kun je een WhatsApp- of sms-bericht sturen naar 

06 13 18 13 18. Zo kom je direct in contact met de meldkamer van NS. Lees meer over veilig-
heid in de trein en op het station. 

Draag je mondkapje 

Net als in het overige OV, is het dragen van een mondkapje in de trein per 1 juni verplicht. 
Deze mondkapjes zijn in veel automaten en bij diverse winkels op het station te koop. We 
vragen je om hem vóór het instappen op te zetten.  

 

Alvast een beetje afscheid van secretaris Irene Vasterman  

De ALV in maart kon dit jaar niet doorgaan, waardoor de officiële overdracht van taken van se-
cretaris Irene Vasterman naar George Henkens ook niet ging. 

Afgelopen KBO bestuursvergadering mocht ik alvast een 
beetje afscheid nemen. George Henkens – uw nieuwe 
secretaris – is al een tijdje (niet ongemerkt!) in functie en 

pakt de werkzaamheden voortvarend op. Dat houdt in dat ik 
dit deel van de taken in goed vertrouwen aan George 
overdraag. In de vergadering is besloten dat het bestuur 

‘alvast’ afscheid neemt zodat taken en verantwoordelijkheden 
overzichtelijk blijven… en ik een stapje terug mag doen. Ik 
ben niet wèg maar ik ben niet meer het aanspreekpunt voor 

diverse zaken. Zodra het veilig is om uitjes en bijeenkomsten 
te organiseren zal ik dat weer op me nemen. Daarnaast blijf ik nog even zorgdragen voor de 

Nieuwsbrief die u nu ook in handen heeft. Het officiële afscheid zal op een later tijdstip 
plaatsvinden, waarschijnlijk met de volgende ALV. Dan hoop ik u te kunnen zien en spreken 
zodat het afscheid niet geruisloos gaat.  

Van het bestuur kreeg ik een prachtig boeket, coronaveilig aangereikt door Marcel de Groot.  
 Irene Vasterman   

https://www.nsfavourites.nl/
https://www.ns.nl/contactvoorkeuren/aanvragennieuwsbrief?1
https://www.ns.nl/mijnns#/persoonsgegevens
https://www.ns.nl/mijnns#/persoonsgegevens
https://email.ns.nl/optiext/optiextension.dll?ID=nVUnQEGhmQ6%2Bf%2BH30GcN2FLbBN5g6fsOf9NzLSC0pByh3RC9LLHHISGBMbyMj%2BLd4qG2NWs1l8DTuLaM%2BEvN8xWEs9rgXmw4f4LYPQn5
https://email.ns.nl/optiext/optiextension.dll?ID=nVUnQEGhmQ6%2Bf%2BH30GcN2FLbBN5g6fsOf9NzLSC0pByh3RC9LLHHISGBMbyMj%2BLd4qG2NWs1l8DTuLaM%2BEvN8xWEs9rgXmw4f4LYPQn5
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Vakantie-vraagstuk  
Onderstaande KEURE geeft antwoord op de vraag waarom de Ringvaart van de Alexanderpolder 
evenwijdig loopt aan de ’s-Gravenweg. Als u het weet, mag u het antwoord doorgeven aan de secretaris 
die uw antwoord keurt. Tussen de goede inzendingen wordt een fles wijn verloot.  

 
 
 
 
 
 
  
 



 
 

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. 9 
(september) mag u rond 25 
augustus 2020 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 13 augustus 
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:  
Sept-nr. op 25 augustus  
Okt-nr. op 22 september  
Nov-nr. op 27 oktober  
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

