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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Met veel plezier denken wij als bestuur terug aan de High Tea, die we voor u mochten organiseren. De 
veiligheid van u allen stond voorop. Daarom hebben we dit buiten georganiseerd zodat eenieder op 1,5 
meter afstand van elkaar een plekje kon vinden. Zelfs het weer werkte mee die dag, wat best een beetje 
een risico was. Ons evenement was bij de gemeente als klein evenement aangemeld. We hebben veel 
positieve reacties gekregen en hopen een aantal van deze reacties met u te delen. Kortom, het was voor 
herhaling vatbaar. Komende tijd willen wij proberen ook in het kerkgebouw een dergelijk evenement te 
organiseren. Deze keer hopen wij u tijdig op de hoogte te hebben gesteld (zie elders in deze Nieuwsbrief) 
in de hoop dat de ontwikkelingen rond het coronavirus het ons mogelijk maken. 

De Zilveren Kruis ziekteverzekering 
Komend najaar controleert het Zilveren Kruis of verzekerden binnen het collectief van KBO-PCOB daad-
werkelijk lid zijn. Mensen die onterecht gebruik maken van de collectiviteitskorting verliezen dit voor-
deel. Mocht u een brief krijgen van het Zilveren Kruis, dat u niet teruggevonden bent in de ledenbestan-
den en u bent toch gewoon lid, kunt u contact opnemen met de KBO-PCOB  via info@kbo-pcob.nl of te-
lefoonnummer 030 – 3400 600. U zult worden geholpen om een en ander te herstellen. 

Belasting: verlenging aangifteperiode inkomstenbelasting voor senioren met machtigingscode 
Mocht u hulp bij belastingaangifte gekregen hebben van één van onze huba’s voor het invullen van uw 
aangifte inkomstenbelasting 2019 en het is niet gelukt door de coronacrisis om dit vóór 1 september te 
regelen, is er een verlenging van de aangiftetermijn tot 1 januari mogelijk mits er dit jaar een machti-
gingscodebrief is ontvangen. Dit geldt ook voor het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag, die 
tegelijk met de belastingaangifte zou worden gedaan. 

Veiligheid  
De komende tijd zullen we wat meer aandacht aan veiligheid besteden. 
Dit betreft  onderwerpen als babbeltrucs, phishing, spoofing en shoulde-
ring. Kortom veel Engelse termen voor gewone criminaliteit waar veel 
ouderen het slachtoffer van worden. Wat het precies is hopen wij u de 
komende tijd uit te leggen. Wij denken dat dit nodig is zodat u zich kunt 
wapenen tegen soms wel heel geraffineerde trucs. 

Week tegen Eenzaamheid van 1 tot en met 8 oktober 2020 
Ook dit jaar wordt deze week weer georganiseerd. Wij  hopen daar aandacht aan te geven. Landelijk zal 
de KBO-PCOB deze week op  veel plaatsen in Nederland een wandelevenement organiseren. Samen de 
natuur in en ondertussen een goed gesprek. Een niet te missen kans. 

Vergaderingen 
Na een lange pauze hebben we met het SVO weer een vergadering op het gemeentehuis kunnen bij-
wonen. Eén en ander in een aangepaste vorm in verband met het coronavirus. Het hoofdthema was het 
sociaal domein. Wethouder D. de Haas heeft ons bijgepraat en toegezegd ons van goede informatie te 
voorzien. Dit alles nadat het sociaal domein op 17 juli door de gemeenteraad is besproken. Ook van de 
KBO-Midden Holland  kwam er een mail met de vraag of de gesprekken weer kunnen worden opgestart,  
terwijl KBO-Zuid-Holland ons heeft uitgenodigd voor een bijeenkomst in november. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot    

 

mailto:info@kbo-pcob.nl


Spreuk van de maand oktober 
"Wie geluk heeft geeft het door" 

Lief en Leed    
Kroonverjaardag  85 jaar  

28-10-2020 mevrouw A.A.M. de Groot-van Boheemen   

Overweldigd door ieders medeleven. 
Op 17 juni werd ik om 7 uur ’s morgens plots getroffen door een herseninfarct. We stonden juist klaar om naar het zieken-
huis in Leiden te gaan voor een controle na een kleine ingreep aan mijn keel, maar om 7:30 uur lag ik in het IJsselland 
ziekenhuis aan de monitor. 
Na een week op afdeling neurologie "mocht" ik gaan revalideren in Rijckehove, op afdeling Lentehof, waar een twintigtal 
lotgenoten ook verbleven, onder de strenge restricties van het corona-virus. 
Dat is geen prettige tijd geweest, hoezeer ook het personeel zijn best deed om iedereen te helpen met alles wat met een 
halfzijdige verlamming niet meer gaat. 
Ik ontdekte ook wat dat betekent, en alleen de hoop en verwachting dat het beter zou worden hielp me om door te zetten. 
Mijn vrouw Carien heeft daar ook een grote rol in gespeeld, en ook nu, sinds ik weer thuis ben na 6 weken revalidatie, vervult 
ze de rol van mantelzorger met veel geduld, liefde en volharding. 
Op 4 juli vierde ik mijn 73e verjaardag, in Rijckehove. Groot was de verrassing toen mijn kleindochter Luka mee op bezoek 
kwam met een enorme stapel briefkaarten en enveloppen waarin ik van alle kanten gefeliciteerd werd en met goede wensen 
bedolven. 
Het bleek dat zij aan alle familie en kennissen een verzoekje had gestuurd om te reageren, en als klap op de vuurpijl heeft het 
KBO-bestuur dat ook doorgestuurd naar de leden. Dat brengt de functie van ledenadministrateur blijkbaar óók met zich mee. 
We hebben het hele bezoekuur doorgebracht met enveloppen openen en kaarten lezen. Het waren er meer dan 50! 
Het heeft blijkbaar ook geweldig geholpen, want mijn motivatie om zo snel mogelijk te herstellen en naar huis te mogen 
heeft mijn verblijfsduur bijna 3 weken korter gemaakt dan de oorspronkelijke inschatting van de  revalidatiearts van de 
afdeling, die 21 augustus had geopperd. 
Nu is het nog steeds revalideren, aansterken en (niet in het minst) leren omgaan met de nieuwe situatie, waarin weer enkele 
hobby’s eraan moeten geloven, en de mobiliteit weer minder is geworden, bovenop de beperkingen die mijn spierziekte toch 
al met zich meebrengt. 
Carien en ik zijn van plan het vol te houden en er het beste van te maken. 
Ik groet u allen en bedank u voor de lieve wensen. Hopelijk hebt u er begrip voor dat ik dat vooralsnog niet aan iedereen 

persoonlijk kan doen. Die gelegenheid zal zich vast nog eens voordoen.      Eric van Nierop. 
 

De verrassende High tea op het kerkplein. 

Op 12 maart was de laatste gezellige spelletjesmid-
dag van de KBO. De ALV op 19 maart ging helaas 
niet door! Alles werd geannuleerd. CORONA !!! 
Na ruim 5 maanden kwam er een bericht dat er 
een plan was om een High Tea te organiseren. 
Corona veilig. De reactie was positief.  
Op 27 augustus was het zover. 
Bij aankomst bij de kerk werden we doorverwezen 
naar het plein. Daar stonden tafels, stoelen en pa-
rasols klaar. Toen we allemaal plaats hadden geno-
men werden we toegesproken door de voorzitter. 
Er werd koffie en thee geserveerd. 
En toen kwam de verrassing. Voor iedereen een 
apart bordje met allemaal heerlijke zoete hapjes. 
We dachten dat is het! Maar er werden weer bord-
jes gebracht met allemaal heerlijke hartige hapjes. 
Hele bijzondere hapjes. 
We konden wijn, bier of fris bestellen. 
Wat een hele fijne gezellige middag. Het weer was 
ook mooi. Iedereen was zo blij om elkaar weer te 
spreken na een lange tijd. 
Complimenten aan Lyda die dit lekkers allemaal 
gemaakt had, ze mag het zeker nog eens doen. 
Het corona veilig serveren van al dit  lekkers was 
ook niet eenvoudig te bedenken. 
Zo sluit ik af met heel veel dank aan Irene, George, 
Sjaak en Marcel en iedereen die aan deze fantasti-
sche middag heeft  meegewerkt.    Trudie Vlieger 

 

 
Ingezonden 
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High tea op donderdag 27 augustus 2020 

Ach wat was het toch gezellig die spelletjesmid-
dag van de KBO op donderdagmiddagen. Ik ben 
blij met het sjoelen, daar kan ik tenminste aan 
meedoen. Sjoelen is wel leuk, maar het gezellig 
samen bezig zijn is voor mij het voornaamste.  
Maar dan plots komt die corona de wereld op 
zijn kop zetten. Alles verandert, afstand houden 
en geen bijeenkomsten meer dus ook de spelle-
tjesmiddag verviel. Een paar weken is te doen, 
maar toen het maanden ging worden, brak het 
me wel op. Als dan de vraag komt: “Zou je een 
high tea leuk vinden?” is dat een geschenk uit 
de hemel. Ik die zo'n snoeper ben, zeg natuur-
lijk “Ja” en een high tea op straat, helemaal het 
einde! Afwachten hoe dat zou zijn. Gelukkig 
vonden veel mensen het leuk en dus ging het  
door. Prima geregeld, pijlen op de grond wezen 
ons de weg. Heel mooi stonden de tafeltjes en 
stoelen klaar. Gezellige kleedjes … maar drei-
gende luchten, maar het was droog. Na een 
welkomstwoord van de voorzitter werden de 
bordjes met lekkere zoetigheden opgediend. 
Ondertussen deed die donkere wolk zijn best…  
hij liep niet leeg. Even later werden we ver-
wend met een bordje hartige lekkere hapjes.  
Al met al werd het in zeer geslaagde middag.  
Hartelijk dank aan al de mensen die dit zo goed 
verzorgd hebben.                        Fiet Rodenburg 
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Filmmiddag The Two Popes (De Twee Pausen) 

Het komt niet zo vaak voor dat er een film verschijnt die zich afspeelt binnen de Rooms-

Katholieke kerk die zo goed en integer is gemaakt dat je er blij van wordt. Bij de film The 
Two Popes is dat het geval. Daarom moeten we deze film wel een keer in onze kerk 

vertonen. 

Hieronder een korte samenvatting van de inhoud. 

In 2005 verneemt de jezuïtische kardinaal-priester Jorge 

Mario Bergoglio in zijn thuisland Argentinië dat paus 
Johannes Paulus II overleden is. Hij reist vervolgens naar 
Vaticaanstad om er een nieuwe paus te verkiezen. 

Bergoglio is net als de Italiaan Carlo Maria Martini, de 
Duitser Joseph Ratzinger en de Nigeriaan Francis Arinze 

een kanshebber om Johannes Paulus II op te volgen. In 
tegenstelling tot de meer conservatieve Ratzinger, die zijn 
best doet om stemmen te ronselen, staat Bergoglio niet te 

springen om paus te worden. Ratzinger wordt na twee 
stemrondes verkozen en neemt de pauselijke naam 

Benedictus XVI aan.  

Zeven jaar later staat Bergoglio op het punt om zijn 

ontslag in te dienen wanneer hij van paus Benedictus XVI 
de vraag krijgt om naar Rome te reizen. De twee ontmoeten elkaar in de zomerresidentie 

van de paus, die op dat moment door het Vatileaks-schandaal in het oog van een 
mediastorm staat. Tijdens Bergoglio's verblijf in de residentie wordt duidelijk dat hij met 
zijn progressieve en sobere kijk op de Kerk, liefde voor voetbal en humor op een andere 

golflengte zit dan de paus, die hem een eigenwijze rebel vindt. Desondanks weigert de 
paus meermaals om zijn ontslagbrief te bekrachtigen.  

Vervolgens vliegen de twee samen naar Vaticaanstad, waar de paus verwacht wordt om 
dringende zaken te bespreken. Later hebben de twee in de Sixtijnse Kapel opnieuw een 

uitvoerig gesprek. Daar krijgt Bergoglio te horen dat de paus eraan denkt om af te treden. 
Bergoglio gaat hier niet mee akkoord, maar de paus is vastberaden, onder meer omdat zijn 

gezondheid verslechtert. Bovendien ziet hij Bergoglio als zijn opvolger. Bergoglio meent dat 
hij niet geschikt is voor de functie en gaat dieper in op de controversiële rol die hij in de ja-
ren 1970 speelde onder de Argentijnse militaire dictatuur. De paus vergeeft hem zijn zon-

den.  

Omdat de Sixtijnse Kapel geopend wordt voor toeristen trekken de twee zich terug in de 
sacristie, waar ze samen een pizza eten en hun gesprek voortzetten. De paus gaat uitein-
delijk zelfs te biecht bij Bergoglio.  

In 2013 ziet Bergoglio op televisie hoe de paus zijn afscheid aankondigt. Nadien keert hij 
terug naar Vaticaanstad, waar hij onder applaus verkozen wordt als de nieuwe paus. 

Bergoglio neemt de naam Franciscus aan en weigert als paus meteen om rode schoenen of 
een mozetta te dragen. Op het balkon spreekt hij de massa toe en vraagt hij om te bidden 

voor Ratzinger, die thuis alles volgt op televisie.  

Speelduur: 2 uur 6 minuten Genre: Drama/Komedie  Cast: Anthony Hopkins, Jonathan Pryce 

Programma: dinsdag 13 oktober 2020  

Inloop 14:00 uur met gratis koffie of thee. 
Aanvang van de voorstelling ± 14:30 uur. 

Na afloop gezellig samenzijn met een drankje (€ 1,=) tot 17:00 uur.  
Locatie St. Josephkerk, Kerklaan 20, Nieuwerkerk aan den IJssel 
Toegang: gratis – aanmelden verplicht uiterlijk zondag 11 oktober bij Sjaak Zuidwijk 

0180-313625 of per e-mail: secretaris@kbozuidplas.nl  

mailto:secretaris@kbozuidplas.nl
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Nieuwe High Tea – Kom erbij! dinsdag 29 september  
Kom erbij! In de Week tegen Eenzaamheid staat ontmoeting en verbin-

ding centraal. Want eenzaamheid aanpakken begint met in contact 
komen. De Week tegen Eenzaamheid 2020 is van 1 t/m 8 oktober.   
De St Josephkerk is de locatie van onze ontmoetingen. In de week van 1-8 oktober zijn er acti-

viteiten gepland, waardoor KBO de ruimte niet kan gebruiken. Daarom hebben wij besloten om 
KOM ERBIJ! op 1,5 meter te houden op dinsdag 29 september a.s. om 15:30 u. Kosten € 4,- 
Deze keer is er een High Tea met gelegenheid voor spelletjes. Aanmelden UITERLIJK 27 

september op de gebruikelijke manier bij George – zie gegevens pagina 8 
 

Programma overzicht komende maanden 

 Dinsdag 13 oktober: The Two Popes filmmiddag - info en aanmelden pagina 3. 

 Donderdag 19 november: Algemene Leden Vergadering – inloop 13:00 uur / 
aanvang 14:00 uur met Chinees buffet om 17:00 uur. Aanmelden verplicht, uiterlijk 

zondag 15 november bij de penningmeester. Zie gegevens op pagina 8.  
In de volgende Nieuwsbrief publiceren wij de agenda van de ALV.  

 

 

Onder alle goede inzenders wordt een wijnpakket verloot twv € 60 en 2 x een jaarabonnement op PuzzelBrein 
twv € 115,82. Daarnaast mag iedere goede inzender zich inschrijven voor een gratis exemplaar van PuzzelBrein. 
Ga uiterlijk 28 oktober naar https://www.puzzelbreinactie.nl/nieuwsbrief om deel te nemen.  
Heeft u geen toegang tot internet? Dan kunt u een brief(kaart) sturen aan: Roniko BV, Postbus 377, 5500 AJ 
Veldhoven. Noteert u daarin: de oplossing / uw naam / uw adres / uw telefoonnummer / toestemming om later 
eenmalig gebeld te worden voor een aanbod. 

Deze actie wordt georganiseerd door Roniko BV, uitgever van PuzzelBrein en de trekking loopt samen met de landelijke puzzelactie van de 
PCOB KBO. De actie valt onder het Protocol klein Promotioneel Kansspel Roniko BV. Op deze actie zijn de privacyregels en de spelregels van 
Roniko BV van toepassing. Deze zijn te vinden op www.puzzelbrein.nl 

http://www.puzzelbrein.nl/
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Bankzaken 

In de vorige Nieuwsbrief hebben we al aandacht geschonken aan de sluiting van de laatste 
vestiging van een bankfiliaal in Nieuwerkerk aan den IJssel. 

Wat nu met onze bankzaken als al dat gedoe met Internet te ingewikkeld is, je geen inter-
net hebt en je kinderen niet in de buurt wonen? 
We hebben eens wat geïnformeerd bij de grote banken hoe dat dan moet. 

 

De ING bank is een landelijke bank en je kan voor je bankzaken bij elke vestiging terecht. 
Maar je moet er wel naar toe! 
In Capelle aan den IJssel zijn 2 ING banken, die gelukkig vanuit Nieuwerkerk redelijk 

gemakkelijk te bereiken zijn. 
Er is een vestiging aan de Kerklaan in Capelle, dat is recht tegenover de ingang van het 

winkelcentrum de Koperwiek. Voor de deur stopt buslijn 383. Dit is de bus die over de 
Ringvaartlaan rijdt, onder het station door en dan de Abram van Rijckevorselweg neemt. 
Opstappen bij het station of de Ringvaartlaan is handig. Als je weer wil vertrekken is de 

vertrekhalte ook voor het ING kantoor. 
De andere ING bank is bij Alexandrium, dus eigenlijk niet Capelle. Deze vestiging zit min of 

meer tegenover de ANWB aan de Kleine Beer/Watermanweg. Buslijn 190 stopt vrijwel voor 
de deur. Dit is de buslijn met de route over de Ringvaartlaan, de Batavierlaan, Anne Beije-

rinckstraat, Alexanderlaan, Europalaan, Hoofdweg naar Alexandrium. 

 
Voor de ABNAMRO bank geldt hetzelfde als voor de ING bank, je moet er zelf naar toe. 
In Capelle aan den IJssel zit de ABNAMRO bank vestiging ook tegenover de ingang van de 

Koperwiek aan de Kerklaan, naast de hiervoor genoemde ING vestiging. Je kan er dus ook 
komen met buslijn 383 vanuit Nieuwerkerk aan den IJssel.  

  
Als u klant bent bij de Rabobank hoort u nu bij Rabobank Hollandse IJssel met vestigingen 
in Krimpen aan den IJssel en Gouda. Het kantoor in Gouda is vlakbij het station in een 

fonkelnieuw gebouw. Met de bus is dit gebouw wat moeilijk te bereiken. Buslijn 190 die in 
Nieuwerkerk stopt bij Dorrestein en het Raadhuisplein rijdt naar het station in Gouda, maar 
dan sta je aan de andere kant van het spoor. Je moet dan het spoor onderdoor en langs de 

bioscoop loop je naar het Rabobank-gebouw. Beter is waarschijnlijk de trein. U moet in 
Gouda het station verlaten aan de Bloemendaalzijde (de kant van het ziekenhuis) maar de 

straat niet oversteken en bij de bioscoop naar links lopen. Overigens bent u ook van harte 
welkom bij Rabobanken in andere plaatsen. 
De Rabobank heeft nog een unieke dienst die u kan helpen als het moeilijk is om naar 

Gouda te gaan. Ze hebben namelijk mobiele adviseurs die thuis langs kunnen komen. Ze 
zullen helpen om uw bankzaken verantwoord te kunnen blijven doen. Bijvoorbeeld door het 

verlagen van de limiet op de bankpas, of het opmaken van een volmacht zodat er iemand 
anders namens u bepaalde bankzaken kan regelen. U komt in contact met een mobiele 
adviseur door te bellen: 0182-695555. Dit nummer verbindt niet direct door met Gouda, u 

moet specifiek vragen naar één van de mobiele adviseurs van Rabobank Hollandse IJssel. 
Vanwege Covid kunnen deze adviseurs nu nog niet bij u thuis komen, maar zij zullen tele-

fonisch met u bespreken welke oplossingen voor u mogelijk zijn. 
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High tea - nog even terugkijken  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dank aan de bedenkers van de high tea 

op donderdag 27 augustus. Wat een 

origineel idee. Hartelijk dank voor de 

heerlijke lekkernijen en de perfecte 

organisatie. Ik heb er erg van genoten. 

Corrie Rijnders-Verberg 

Wat hebben jullie, van de organisatie,  gewel-

dig je best gedaan om weer een gezellige mid-

dag voor ons “ouwetjes“ te organiseren ! We 

waren er echt aan toe om eens gezellig te 

klessebessen en iets anders te zien dan ons 

eigen huis! Enorm bedankt voor de gezellig-

heid en de overheerlijke hapjes ! 

  
Groetjes,  

Elly van Geest  

Heel gezellig om weer met mensen 

een gesprek te kunnen voeren.  

De high tea, was top!!!! Heel goed 

verzorgd en heerlijk!!!  

Mijn complimenten aan iedereen 

die zich hier voor hebben ingezet. 

Hartelijke groet Ria van Doorn 

Na maanden van lezen, puzzelen, kasten 

opruimen, eindelijk weer eens tussen de 

mensen  bij de high tea. De heerlijke 

hapjes, ieder op een eigen bordje 

smaakten uitstekend. Na de thee een 

drankje met hapjes, perfect!! Dank je wel 

KBO, het was een erg gezellige middag. 

An Fellinger  

 
Verheugd was ik om als introducé op de high tea 

van het KBO te zijn.  

Wat goed georganiseerd, buiten, 4 personen per 

tafel, de 1,5 meter afstand in acht genomen, de 

gezondheidscheck, niet lopen, etc., etc.   Klasse!   

Ontzettend goed! En wat een lekker “zoet en 

daarna hartig bordje” vol heerlijkheden. 

Jammer, lopen was er niet bij......dus daardoor 

wat minder “babbeltjes” Volgende keer 

misschien wel. Corona, je bent nog niet klaar 

met ons, maar KBO heeft het toch maar goed 

geregeld. KBO, KLASSE!! 

Marianne Kok. 

 

Wat heb ik genoten van deze 

middag, voortreffelijk verzorgd, 

ook het weer was ons goed 

gezind, dit doet een mens weer 

goed, alle medewerkers heel erg 

bedankt.               Riet Roelofs  
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 Met dank aan Frans Scholte voor een aantal foto’s.  

"Het was voor ons, zeventigers / 

jonkies, een groot genoegen aan de 

tafel te zitten met mevrouw Vis en 

meneer Petterson, twee mede-

parochianen van 93 jaar, en te luis-

teren naar hun mooie verhalen!"  

Lieke en Piet Groeneveld  

 

Het was voor 

herhaling vatbaar !  

Anny Vis en  

Wil Petterson 

Het was leuk voor mij als nieuwe 
bewoner van Nieuwerkerk a/d 
IJssel om deze High tea mee te 
mogen maken en zo wat mensen 
te leren kennen. Ondanks de Co-
rona maatregelen was het een 
gezellige bijeenkomst met zeer 
lekkere,  kleurrijk bedachte hap-
jes. En de regenwolken dreven 
gelukkig over. 

Barbara Triesschijn 

 

Dan mag het programma van 

conferencier Jos Thomasse 

“Zoete Koek” op 26 maart niet 

doorgegaan zijn vanwege 

‘corona’, maar deze “High Tea” 

was méér dan “zoete koek”. 

Goede groet, Nanny Jongeneelen 

Wat fijn om na lange tijd weer ‘ns 

samen te zijn met ’n groep mensen. 

Horen hoe ’n ander ‘t maakt in deze 

moeilijke tijd. Samen genieten van 

lekkere hapjes en fijne drankjes. 

Bestuur van de KBO, hartelijk bedankt! 

Groet, Ria Schuurs 



 
 

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. 11 
(november) mag u rond 27 
oktober 2020 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 15 oktober 
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:  
Okt-nr. op 22 september  
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: kbo@kbozuidplas.nl  
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