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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Op het moment, dat ik u weer mag berichten ( ik schrijf dit 15 okt. ) is de gedeeltelijke lockdown inge-
gaan. Er gelden weer extra regels: voor thuis geldt dat je maximaal 3 personen mag ontvangen en voor 
groepen binnen mag je met maximaal 30 personen in een ruimte zijn. Er is vandaag weer een record 
aantal besmette personen. We zullen dus erg voorzichtig moeten zijn. Daarom kunnen we dankbaar zijn 
voor wat we de afgelopen tijd hebben kunnen doen. De High Tea was wederom heel geslaagd en werd 
door alle aanwezigen erg gewaardeerd. Ook de filmvertoning van ”The Two Popes”  was op veilige af-
stand een doorslaand succes. 

Wat er de komende tijd georganiseerd kan worden, is op dit moment niet te voorspellen. Toch hebben 
we u nog iets te bieden: op pagina 3 vindt u een uitnodiging voor een dag vol mode bij “Vander Klooster” 
in Boskoop. Daarvoor kan het bestuur op dit moment 12 vervoersplaatsen aanbieden omdat alle be-
stuursleden hebben toegezegd om te rijden. Verder is het nog steeds onze bedoeling om op 19 nov. onze 
Algemene Leden Vergadering (ALV) te laten doorgaan. Die zal worden aangepast aan de op dat moment 
toegestane coronaregels. De maximale groepsgrootte zal dan 30 personen zijn. Op 28 oktober zal het 
parochiebestuur de nieuwe regels voor de kerkgebouwen evalueren. 

Laatst werd ik door Nel Oudijk gewezen op een actie die het sparen van plastic doppen betreft met als 
doel geld te genereren voor de opleiding van blindengeleidenhonden of zorg-
honden. Deze eigenlijk al een heel lang lopende actie, vindt ook in onze paro-
chie plaats. Het is de bedoeling om plastic doppen en deksels te verzamelen 
van flessen, flesjes, melkpakken, vla- en yoghurtpakken en deksels van jam- en 
honingpotten zolang ze maar van plastic zijn. Het heeft alleen zin als ze goed 
schoongemaakt zijn. Er zijn er wel ± 1000 nodig voor een kilo en de kiloprijs is 
laag maar omdat heel Nederland en België sparen, kunnen er jaarlijks weer 
enkele honden worden opgeleid. Als u wilt meesparen, is het goed te weten, 
dat ook alle stickers verwijderd moeten worden net zoals de binnen voeringen 
van de deksels. Als het schoonmaken te veel werk is, gooit u ze dan alsnog 
weg. Het inleveren zullen we proberen te organiseren door te vragen of we in 
de kerk een verzamelbak mogen plaatsen. Spaart u ook mee? En wilt u ook 
anderen stimuleren? Vele kleine zakjes maken een grote!  

Graag wil ik u er aan herinneren, dat de nieuwe gedeeltelijke lockdown weer 
gevolgen heeft voor ons allen. De supermarkten hebben weer speciale winkel-
tijden voor senioren en mensen met een kwetsbare gezondheid. Alleen de 
afhaalrestaurants zijn nog open en bezorging kan moeilijk zijn door een vergrote vraag. Belangrijk blijft, 
dat u steeds de 1,5 meter afstand blijft aanhouden waar u ook bent! 

Dat vergaderen in deze tijd weinig of niet mogelijk is, maakt ook het contact houden met al onze gebrui-
kelijke gesprekspartners een stuk moeilijker maar niet onmogelijk. Een telefoontje of een mailtje en zelfs 
een WhatsApp-berichtje is zo gedaan. Dat geldt natuurlijk ook voor u en daarom wil ik u aanmoedigen 
om contact te houden met uw omgeving ook al moet u afstand houden, een telefoon houdt u dicht bij 
uw oor. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot 
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GEBED VAN DE MAAND  
NOVEMBER  

Onder uw bescherming staat dit huis 
behoedt het voor gevaar en kruis 

bewaar dit huis voor storm en brand 
voor onheil, diefstal en voor schand. 

Geeft U ons Uw zegen ten alle tijd 
en hierna de eeuwige zaligheid. 

aangeleverd door Nanny Jongeneelen   

LIEF EN LEED    
Kroonverjaardagen en huwelijks jubilea  

85 jaar  
1-11-2020 de heer C.M. Bruggemans  

90 jaar  
13-11-2020 de heer A.G.C. de Groot  

                    

17-11-1970 de heer en mevrouw Schalkwijk  

18-11-1970 de heer en mevrouw Boerendonk  

Oproep Gebed van de maand  

De redactie kreeg een mooi gebed aan-
geleverd waarvoor wij graag ruimte 

maken in deze Nieuwsbrief. Als u ook 
een bekend of onbekend gebed weet, 
ontvangen wij dit graag voor deze 

nieuwe rubriek.  

Spreuk van de maand  
november 

“Een spontaan bezoekje 
is een verrassende binnenkomer. ” 

 

  

Nieuwe 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.  

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.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LET OP  
Indien er op 19 november beperkingen gelden voor het aantal mensen in de kerk, dan 

geldt de volgorde van aanmelding. Voor toegang ontvangt u een bevestiging met toe-
latingsnummer.   

 
 

De Alexanderhoeve kaas en delicatessen, winkelcentrum Reigerhof  
Theo van Dongen biedt u 10% korting op aankopen vanaf € 15,00.  
De zaak is gespecialiseerd in tapas en kaas en heeft een assortiment met noten, chocolade en wijnen.  

ALGEMENE LEDEN VERGADERING KBO - AFDELING NIEUWERKERK a/d IJSSEL  

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

Programma 

13.30 uur  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers.  
14.00 uur  Algemene Leden Vergadering 

15.30 uur een drankje en corona-proof ontmoeten en praten  
17.00 uur Chinees buffet – met aangepaste regels ivm corona !  

18.15 uur  Afsluiting  

De toegang tot de ALV en aansluitende maaltijd is gratis voor leden (m.u.v. de drank-
jes). 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 november bij de penningmeester. Dit kan via 
e-mail: penningmeester@kbozuidplas.nl of via telefoonnummer: 0180-313625.  

Indien van toepassing kunt u uw dieetwensen doorgeven.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
 

Algemene Ledenvergadering van de KBO –Nieuwerkerk  
op 19 november 2020 om 14:00 uur in de St. Josephkerk  

 

Agenda 
 

1. Opening door voorzitter Marcel de Groot  

2. Mededelingen door 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 

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  
 

 

Modedag Boskoop donderdag 12 november 2020  

Donderdag 12 november is er weer een Lady’s Day in Boskoop. Deze keer gaat alles volgens 

de richtlijnen van het RIVM wat o.a. betekent dat er niet meer dan 30 dames - van PCOB en 

KBO samen - kunnen deelnemen.  
Graag uiterlijk zondag 1 november aanmelden bij Irene Vasterman telefonisch:  

06-13745920 of via e-mail (kbo.nieuwerkerk@gmail.com) o.v.v. suiker/glutenvrij.  
We gaan met eigen auto’s van het bestuur waar op dit moment 12 vervoersplaatsen 
beschikbaar zijn omdat alle bestuursleden hebben toegezegd om te rijden.  

We vertrekken om ± 9.30 uur. De dag duurt tot ± 15:15 uur.  
Kosten € 5 + benzinekosten voor de meerijders € 2,50 euro. Deze dag is incl. koffie of 

thee, de modeshow en lunch.  
Indien de omstandigheden het niet toelaten, zult u telefonisch op de hoogte worden 
gesteld.  

 

Terugblik op de High tea van 29 september  

Lyda was verhinderd om deze tweede high tea voor u te 
verzorgen. Gelukkig kon ze wel tijd vrijmaken om te 

helpen met de inkopen en gaf ze een lijst met adviezen 
voor de bereiding van de diverse gerechten.  

Joke McMahon ging samen 

met Irene Vasterman aan de 
slag en naar de geluiden aan 

de tafels te horen, was men er 
tevreden over. Als kleine verrassing stond er op elke KOM 
ERBIJ-placemat een waxinelichtje met vogel of bloem om 

mee naar huis te nemen.  

mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
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Een interview met de familie Segers 

 

Aan het einde van de Bermweg in Nieuwerkerk aan den IJssel staat de boerderij van Piet en 
Annie Segers. Piet is op deze boerderij geboren en trouwde met Annie in 1965. Ze namen de 
boerderij toen over van de familie. Ze hebben geboerd tot 2006 toen Piet 65 jaar werd.  

Piet maakte jarenlang deel uit van de groep mannen die de begraafplaats aan de ’s-Graven-
weg heeft onderhouden. Het bestuur daarvan (waarvan ik deel uitmaak) ging eens per jaar 
eten bij de Chinees in de Dorpsstraat. Hij vertelde mij toen eens, dat zijn grootvader ooit 

sloten had gegraven in de polder en tenslotte een boerderij begon op de plek waar de 
boerderij nu nog staat. 
Na het stukje over de Ringvaart en de ’s-Gravenweg in onze Nieuwsbrief van september 

dacht ik: ”ik moet toch eens naar Piet om te horen wat hij nog kan vertellen over de 
geschiedenis van de familie op die plek”. 

Dus zat ik op 2 oktober ’s avonds bij Piet en Annie in de huiskamer, met een fotoalbum op 
tafel. 
De grootvader van Piet werd geboren in Fijnaart in Noord Brabant en kwam in 1868 deze 

kant op. Er was in west Brabant niet veel werk en hier ging men de plassen ten oosten van 
Rotterdam droogmaken. Nu heet dit gebied de Pr. Alexanderpolder.  
De boerderij ligt aan de Bermweg, die onderaan de dijk van de Ringvaart loopt. De dijk was 

niet heel stevig vanwege de beschikbare materialen en daarom vond men het niet verstandig 
een weg over de dijk te maken. Piet vraagt me waarom een stukje verder de Bermweg 
omhoog loopt en na de Klaas Klinkertkade weer terug buigt naar onder langs de dijk. Ik 

opper dat dit komt, omdat hier het schippersbuurtje ligt. Hij lacht me een beetje uit: “Nee 
natuurlijk niet, het Mr P.D. Kleijgemaal staat hier en pompt het water uit de Nieuwerkerkse 
Tocht 4,5 m omhoog naar de Ringvaart. Daarom moest de weg over de buis die het water in 

de Ringvaart voert”. Oh ja, logisch eigenlijk. Ik denk later: “Het schippersbuurtje ontstond 
hier vast omdat de zandboten hier een soort logische aanlegplaats hadden bij de huizen”. 
 

Om het water uit de plassen te krijgen moest eerst een Ringvaart worden gemaakt. Omdat 
alles water was, werd op een afstand van 15 m van het vaste land in de plas een strook 
grond (de dijk) gestort over een lengte van wel 24 km. Als die hoog genoeg is, heb je een 

ringvaart om een plas gemaakt. Er moest dus heel veel grond worden aangevoerd en dat 
kwam per boot over de plas. Gelijktijdig werden de gemalen gebouwd en moesten tochten 
en sloten worden gegraven. De beringing was in 1869 gereed en toen begon het 

droogmalen. In 1872 vielen de eerste stukken grond droog. “Droog?” zegt Piet, “nee het was 
modderzacht, je kon er alleen op lopen met planken onder je klompen. Zo ging je het land 
op om de sloten verder te graven, zodat het water goed naar de Nieuwerkerkse Tocht 

stroomde. Aan het einde daarvan stond het gemaal die het water met zijn vijzel 4,5 m 
omhoog bracht in de Ringvaart”.  
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Het land van de boerderij ligt direct achter de boerderij, in de vorm van 7 stroken land. De 
meest zuidwestelijke strook grenst aan de Nieuwerkerkse Tocht, de stroken zijn allemaal 40 
m breed en het land loopt tot de Schollevaarse Tocht, die 600 m verder loopt in de buurt van 

de huidige spoorlijn.  
Grootvader Segers bouwde een houten schuur op het huidige erf en vandaar uit bewerkte hij 
het land. Het land was niet van hem, hij pachtte het. De eerste jaren was de moeilijkste 

opgave het land in cultuur te brengen. Het was heel zacht en door winterkoolzaad te 
verbouwen werd de grond steviger. Er werd mest aangevoerd uit Rotterdam. “Ja” zegt Annie, 
“weet je wat dat was? Paardenmest van de paarden van de paardentram. Dat werd van de 

straat geschept en per boot door de Ringvaart vanuit Rotterdam gevaren. Planken leggen 
tegen de dijk op en dan het schip leegscheppen (met de hand) en per kruiwagen naar 
beneden, daar in een driewielige wagen en dan op het land brengen”.  

Zo werden stukken land steeds beter en kon er gras groeien en een beetje vee worden ge-
houden. Waarschijnlijk was grootvader meer 
grondwerker dan boer!  

Na verloop van tijd werd er een huis ge-
bouwd, steen tot de verdieping en daar-

boven hout.  
De vader van Piet werd geboren in 1883, in 
de schuur, omdat toen net de houten op-

bouw was verbrand. Daarna werd de boven-
deel ook gemetseld. Dat was het woonhuis 
dat er stond tot 2001.  

Piet vertelt dat zo’n huis van ijsselsteentjes 
heel vochtig was vanaf de herfst, logisch wel 
in dit natte gebied. Nu staat er alweer 20 

jaar een prachtig nieuw woonhuis.  
Het woonhuis en rechts de oorspronkelijk schuur   

In 1948 koopt de vader van Piet , hij heette 
Dingeman, 5 (nummers 1 t/m 5 in de lucht-
foto) van de 7 stroken grond, dat was 13 

ha. Piet koopt in 1983 en 1985 nog de 2 
stroken (nummers 6 en 7) aan de 
noordoostkant. Eén van de broers van vader 

Dingeman was de vader van Cor Segers, die 
ooit de eerste voorzitter werd van onze KBO 
afdeling. 

In 1955 overlijdt Dingeman (Piet is dan 14 
jaar oud) en zorgen Piet en zijn broer Jan 
voor de boerderij. Moeder was de baas 

uiteraard. In 1960 trouwt Jan en vertrekt 
om ergens anders aan de slag te gaan. Piet 
blijft, maar er wordt nu wel een 

melkmachine gekocht. Als Piet en Annie in 
1965 trouwen, wordt de boerderij van hen. 
Ze hebben 24 melkkoeien en natuurlijk 

jongvee. In de winter staat het vee op stal 
maar zodra het kan, gaat dat naar buiten en 
wordt de schuur direct omgebouwd tot 

kaasmakerij. Bijna alle melk wordt gebruikt 
voor het maken van kaas. De kazen worden 

op planken en stellages in de schuur gelegd en na 2 weken liggen en dagelijks keren gaan ze 

naar de markt. 
In de winter wordt dus geen kaas gemaakt, maar ligt er wel een flinke hoeveelheid kaas die 
nog niet is verkocht. De melk gaat eerst naar de RMI, (Rotterdamse Melk Inrichting) dat 

gebeurde soms door Dingeman met paard en wagen, maar dan was je zowat de hele tijd 
tussen het melken onderweg! Later ging de melk naar Gouda en werd ze opgehaald. 
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De kaas wordt door Piet of Annie naar Gouda gebracht en verkocht aan een handelaar. Die 
handel vond plaats rondom het stadhuis op de markt. Bij 
de handelaar wordt de kaas bewaard. De kaas is nog 

maar 2 weken en moet nog wel 4 weken liggen om als 
jonge kaas te kunnen worden verkocht.  
Belegen en oude kaas kan wel 3 maanden tot een jaar 

moeten liggen. 
Bij het kaasmaken blijft wei over. Varkens vinden dat 
lekker, dus Piet bouwde op zijn erf een flinke 

varkensschuur waarin hij nog 90 varkens hield. 
 

Als afsluiting een spreuk van Piet: 
De 1ste generatie werkt zich dood          Kazen op de schragen in de stal  

De 2de verdient droog brood  
De 3de leverde beleg op 
En hopen dat de 4de het in stand houdt 
 

 

Kazen in de koeling op de boerderij  36 kaaswielen van 12 kg naar de markt. 

 

Winkelmiddag maandag 2 november met 10% korting  bij Aad en Marijke…gaat door, 
met aanvullende maatregelen ! 
De nieuwe wintercollectie is nog niet helemaal binnen, maar wat er is en komt ziet er schitterend uit. Bij 

inkoop wordt gestreefd naar duurzaamheid. Herfstkleuren hebben de boventoon, maar ook een collectie  

met kobaltblauw, olijf- en mosgroen.  Prachtige dessins,  er is een nieuw merk ‘ Ecribé’ met wollen kleding 

uit Schotland, jumpers, geruite rokken, ingebreide truien en  lange vesten. Lange jurken, mantels en jassen, 

pantalons met bijpassende accessoires.  Sportieve schoenen in kleuren passend bij de nieuwe collectie. De 

zolen zijn van recycled kurk en ze lopen heerlijk ook voor moeilijke voeten. En ‘ja’ de traktatie bij de koffie 

of thee is gratis inclusief, speciaal ook voor de heren die kunnen kijken naar de keuze van hun dames. Er 

zijn extra afspraken gemaakt om iedereen veilig te kunnen laten winkelen.  

Er zijn 3 blokken waarvoor u zich kunt aanmelden. 13.00-14.30 uur; 14.30-16.00 uur en 16.00-17.30 uur. Er kun-

nen 4 winkelende dames in één blok, er zijn 4 paskamers. Er kunnen per blok 2 partners meekomen die in de 

koffiehoek blijven zitten. Lopend in de winkel worden mondkapjes gedragen [zijn eventueel daar beschikbaar]. 

Bij het passen kan het lastig zijn, afdoen in de paskamer mag. Handdesinfectie is aanwezig; gratis parkeren voor 

de deur. Nu het allemaal moeilijk is in deze tijd, is goede zorg voor jezelf extra belangrijk. Er goed uitzien geeft 

een goed gevoel en een beter humeur; dus gun uzelf iets nieuws voor de aankomende winter. 
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Vallen 

Elke 6 minuten belandt een 55-plusser in het ziekenhuis door een val. 

Vallen wordt wel ‘de grootste sluipmoordenaar onder senioren’ genoemd.  

De oorzaken van een val in huis zijn meestal heel 
alledaags. U stapt met natte voeten op de gladde 

badkamervloer en glijdt uit. Of u wilt even snel 
naar beneden omdat daar de telefoon gaat. 

Haastig lopen, losse spullen op de trap of een 
gladde traptrede is genoeg om een nare val te 

veroorzaken.  

Hoe voorkomt u vallen? 
Haal drempels weg 
Als dat niet kan, zorg er dan voor dat de randen van de drempels afgeschuind zijn. Monteer 
bij opstapjes een goed aansluitende schuine plank. Dat verkleint de kans op struikelen. 

Ga niet rennen als u gebeld wordt 
Draag uw mobiele telefoon bij u. Heeft u (ook) een vaste telefoon; zet op elke verdieping 

een telefoon neer. 

Gebruik een intercom 
Sommige telefoons zijn ook als intercom te 

gebruiken, verkrijgbaar bij elektro-speciaal-
zaken en telefoonwinkels. 

Haal kleedjes weg 
Wilt u dit niet? Zorg dan dat er een goede 
antisliplaag onder zit of plaats een 
antislipmat. Deze zijn te koop bij de 

bouwmarkt. 

Kies voor meubilair en sanitair met een hoge zit 
Armleuningen geven extra steun bij het opstaan en gaan zitten. Bij de thuiszorgwinkel kunt 

u klossen aanschaffen om uw bed te verhogen. 

Ga nooit op een stoel of kruk staan 
Als u iets moet pakken dat hoog ligt, gebruik dan nooit een stoel of kruk. Gebruik altijd een 
stevige huishoudtrap met een beugel waaraan u zich vast kunt houden. 

Meubelstukken weghalen 
Als u een paar meubelstukken 
weghaalt, loopt u minder kans zich te 

stoten of te struikelen. Ruim losse 
spullen altijd zo snel mogelijk op. 

Werk kabels zoveel mogelijk weg 
Gebruik daarvoor kabelclips of 

snoergoten. Ze zijn verkrijgbaar bij de 
bouwmarkt. 

Haal alle dingen die op de trap liggen weg 
Zelfs over een klein papiertje kunt u uitglijden en vallen. Neem niet teveel spullen mee de 
trap op en af, houd altijd één hand vrij om de leuning vast te houden. 

Wat als het u toch bent gevallen? 
 Bel 112 of druk op uw persoonlijk alarm. 
 Geef uw naam, adres en woonplaats en vertel wat er nodig is. 
 Blijf aan de lijn, de telefonist kan u nog vragen willen stellen of advies geven over wat u het 

beste kunt doen. 



 
 

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. 
12/1 (december/januari) mag u 
rond 24 november 2020 
verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 10 november 
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:  
Nov-nr. op 27 oktober  
Dec/jan-nr. 24 november  
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: secretaris@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:secretaris@kbozuidplas.nl

