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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Na 6 maanden van berusting in het feit dat ons leven in grote mate beïnvloed wordt door het corona-
virus, lijkt er in het maatschappelijke gebeuren toch ruimte te ontstaan om - zij het op afstand - weer 
allerlei activiteiten te ondernemen. Het weer maakte dat men in groten getale naar het strand ging, aan 
zee of de Zevenhuizerplas. Ook mocht men weer eten en drinken in de horeca als men zich aan de regels 
hield. We zagen afname van het aantal ziektegevallen in de ziekenhuizen. 

Dit heeft ons als bestuur doen besluiten om weer (op afstand) te gaan vergaderen. Bij onze laatste ver-
gadering hebben we gesproken over de mogelijkheden om iets te organiseren voor onze leden. We zijn 
uitgekomen op een voorstel om een bijeenkomst te organiseren die in de buitenlucht plaats vindt in de 
vorm van een ”High Tea”. Er wordt aangenomen, dat het veilig is om in de open lucht op voldoende 
afstand in elkaars omgeving te vertoeven. 

Naar aanleiding hiervan hebben we besloten om door middel van mail een meningspeiling te houden 
onder onze leden. Wij beseffen heel goed, dat we niet iedereen langs deze weg kunnen bereiken maar 
omdat we van het grootste deel van onze leden een mailadres weten, is deze actie toch doorgezet. 
Mocht u nog geen mailadres doorgegeven hebben en toch prijs stellen op onze berichten, kunt u uw 
mailadres altijd nog doorgeven aan onze secretaris: secretaris@kbozuidplas.nl  

In ons bericht hebben wij - in het besef dat het coronavirus nog steeds onder ons is - voorgesteld om op 
donderdagmiddag 27 augustus een bijeenkomst te organiseren om elkaar te ontmoeten en elkaar te 
vertellen hoe het met ons gaat. Dit hopen we te kunnen doen op het kerkplein van de Sint Joseph. Tot nu 
hebben 25 mensen gereageerd waarvan 4 negatief. Dit betekent, dat we in ieder geval van plan zijn om 
bij de gemeente toestemming te vragen en het dan ook te organiseren. Ook hebben we er over gespro-
ken om onze kaart- en spelletjesmiddagen weer in eer te herstellen. Graag horen we natuurlijk uw 
mening daar over (zie aankondiging elders in deze Nieuwsbrief). 

Uiteraard blijven we de gang van zaken rond het coronavirus volgen. Op het moment dat ik dit schrijf, 
zijn nog weinig corona patiënten in het ziekenhuis, maar uit de testen blijkt, dat het aantal besmette 
personen sterk toeneemt. Wij raden u dan ook aan voorzichtig te zijn omdat vooral jongere mensen 
nonchalanter geworden zijn en denken niet zo kwetsbaar te zijn. Uit andere landen hoort u dagelijks 
meldingen waarbij voortdurend de voortgang van de economie belangrijker gevonden wordt dan de 
gezondheid van de kwetsbare mensen. Dit lijkt me geen goede ontwikkeling. 

Graag wil ik weer een keer uw aandacht vragen voor het onderwerp veiligheid. Er zijn weer criminelen 
actief, die u telefonisch benaderen en dan proberen om uw financiële gegevens los te krijgen met als 
doel uw bankrekening te plunderen. Zelf heb ik er de afgelopen tijd tweemaal kennis mee gemaakt. Zo 
heb ik ook ontdekt, dat aangifte doen bij de politie zinloos is omdat ze er niets mee kunnen doen. Uw 
bank zal u nooit bellen om uw gegevens af te troggelen. 

Inmiddels krijgen we weer uitnodigingen voor vergaderingen. Op 7 september hebben we met het SVO 
een vergadering op het gemeentehuis. Op 17 november vindt de algemene vergadering van KBO-Zuid-
Holland plaats. Ook hebben we bericht gekregen, dat mevr. Manon Vanderkaa tegen het einde van dit 
jaar haar functie als directeur van KBO-PCOB gaat neerleggen. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot.   

 

mailto:secretaris@kbozuidplas.nl
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Spreuk van de maand  
september 

 

“Een goed humeur is  

als een tonicum  

voor lichaam en geest.  

Het is de beste  

remedie tegen angst en 
depressie…  

 

Het is de rechtstreekse weg 
naar rust en tevredenheid.” 

 
 

 

Grenville Kleiser  
 

LIEF EN LEED    
Kroonverjaardagen    

70 jaar  
4-9-2020 mevrouw A.H. Vis-van Erkel  
9-9-2020 de heer M.G.M. de Groot 
20-9-2020 de heer A. Koerts  

80 jaar  
9-9-2020 mevrouw J. Rijke 
21-9-2020 mevrouw E.E. van Duin-Veth  
28-9-2020 de heer F. Scholte   

85 jaar  
14-9-2020 mevrouw J. Bodewes-Prins  

90 jaar  
15-9-2020 mevrouw A.C. Kool  
17-9-2020 de heer L. van Arnhem   

 

Verhuisd  

Louis Hoogeveen is in juli naar het  verzorgingshuis IJssel 
Haven in Capelle a/d IJssel verhuisd. Wij wensen Louis en 
zijn partner Trees Hoofman veel sterkte hierbij. (Louis 
heeft de ziekte van Parkinson, zijn adres is: IJssel Haven, 
Meeuwensingel 1a, 2903 TA Capelle a/d IJssel, kamer 16). 

 

Overleden  
Op 2 juli 2020 is pastor Rita Schoolenberg-Kolk, overleden 
op de leeftijd van bijna 65 jaar.   

 

In Memoriam Pastor Rita Schoolenberg 1955 – 2020  
Op donderdag 2 juli 2020 kregen wij het droeve bericht dat 

pastor Rita Schoolenberg-Kolk was overleden. Na een leven 
volledig in dienst van de medemens is zij van ons heenge-
gaan. Pastor Rita had een enorm gevoel voor humor en wist 

altijd de lichtere toon te zetten, ook op moeilijke momenten.  
In het persbericht op de website van Bisdom Rotterdam lezen 

we dat, na een kort ziekbed en voorzien van het H. Sacra-
ment der Zieken, is overleden, mevrouw drs. Maria Joanna 

Anthonia Schoolenberg-Kolk (Rita) pastoraal werker van 
het bisdom Rotterdam, geboren op 11 juli 1955 te Nieuwer-
Amstel.  

Op dinsdag 16 juni ging pastor Rita voor in de doordeweekse 
viering in de Sint Josephkerk, waar ze in de bloemen werd 

gezet vanwege haar 20 jarig dienstverband bij onze parochie. 
Twee dagen later werd zij ziek en opgenomen in het IJssel-

land ziekenhuis en later in het Erasmus Medisch Centrum. De schok was groot toen bleek 

dat duidelijk werd dat herstel niet meer mogelijk was. De uitvaart op vrijdag 10 juli was 
indrukwekkend. Op zaterdag 11 juli zou onze pastor Rita 65 geworden zijn.  

Via de link https://kerkdienstgemist.nl/stations/517/events/recording/159436800000517 
kunt u de afscheidsviering vanuit de Open Hof bekijken en beluisteren.  
De KBO kerstviering van 2018 waarin pastor Rita een boeiend kerstverhaal vertelde over 

‘De Kamelenjongen’ is een van de bijeenkomsten die in onze herinnering blijft bestaan.  
Ons medeleven gaat uit naar haar man Kees en zoon Martijn. Wij wensen hen sterkte, 

kracht, mooie herinneringen en God’s nabijheid.  

https://kerkdienstgemist.nl/stations/517/events/recording/159436800000517
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Oplossing vakantie-vraagstuk  
Vorige Nieuwsbrief (juli-augustus) had ik bij wijze van vakantie vraagstuk een Keure uit 1727 

opgenomen. Het bevat het antwoord waarom de Ringvaart van de Alexanderpolder en de 

Zuidplaspolder zo mooi evenwijdig loopt aan de ’s Gravenweg. 

 

Eerst maar even de tekst uit de Keure in gewone letters: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keure 

Op het VEENEN aan ’s Gravenwegh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Op het VEENEN aen ’s Gravenwegh 

 

ykgraef en Hoogheemraden van Schielant, ondervonden 

hebbende dat / behalven de Keuren / door haer Weledele van 

tydt tot tydt gemaekt op het Veenen en Slaghturven aen 

Wegen / Kaden of Waterkeeringen / in Schielant gelegen/ 

omtrent ’s Gravenwegh / als zynde een wegh van de uiterste 

aengelegenheit voor de steden Gouda en Rotterdam/om 

verscheide redenen nadere precautie behoorde te worden 

gebruikt: 

 

Hebben Haer Weledele goetgevonde te keuren en 

ordonneeren / zoo als Haer Weledele keuren en ordonneeren 

bij dezen / dat niemant / zonder speciael consent daer toe 

van Hoogheemraden te hebben verkregen / op 100 Roeden 

na/ ten wederzijde van gemelden ’s Gravenwegh / eenige 

Landen zal vermogen te Veenen of Verslagturven op de boete 

van 100 Karolus guldens te appliceeren ten voordeele van den 

Heere Dykgraef en daerenboven de gemelde Slooten/ Gaten 

of Wellen wederom te moeten aenheelen. 

 

En ten einde niemant hier van ignorantie pretendeere / zal 

deze alomme in Schielant worden graffigeert en gepubliceert/ 

en aen den Schout en Ambachtsbewaerders van Kralingen/ 

Kapelle en Nieuwerkerk / genoegzame Exemplaren 

toegezonden. 

 

Aldus gekeurt binnen Rotterdam, in het Gemeenlantshuis, 

bij Haer Weledele voornoemt op den 30 van Mai 1727. 

Ter ordennantie van dezelve, Jacob Visch. 
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Met een beetje goede wil kunt u uit de tekst halen dat het Hoogheemraadschap stelt dat venen en 

slagturven niet is toegestaan op een afstand kleiner dan 100 roeden van de ’s-Gravenweg. Een 

roede is ongeveer 3,77m. Dit moet voorkomen dat de plassen die na het venen overblijven, tot 

aan de ’s-Gavenweg zouden kunnen komen. Kijken we naar de kaart van 1810 (links) dan zien we 

het enorme watergebied van deze omgeving. In de rode 

cirkels zijn de dorpen Nieuwerkerk, Zevenhuizen, Moerka-

pelle en Moordrecht gelegen. Merk op dat om Nieuwerkerk 

te bereiken je over kades moest gaan die erg kwetsbaar 

waren. Bij harde wind als het water opgestuwd werd, 

werden de kades overspoeld. Deze situatie kennen we nu 

nog bij de Reeuwijkse Plassen.  

De Keure vermeldt dat de ’s-Gravenweg uiterst belangrijk 

is voor de steden Gouda en Rotterdam en dus beschermd 

moet zijn.  

Op de kaart uit 1810 herken je direct de scherpe bocht in 

de IJssel, waar de ’s-Gravenweg begint als je de dijk 

afrijdt. De Keure is kennelijk goed nageleefd, want de 

kaart laat zien dat het water op gepaste afstand van de ’s-

Gravenweg blijft.  

De Zuidplas valt droog vanaf 1839 en volgens het kaartje 

uit 1867 (onder) is alles rechtsboven de Kerklaan droog. 

Verderop richting Rotterdam is de plas er nog steeds. Een 

keurige strook land tussen de ’s-Gravenweg en de rand 

van de plas laat zien dat de Keure nog steeds goed werkt. 

Deze strook land heeft een hoogte van ca 2,2 m - NAP. De 

bodem van de plas is echter 6,6 m – NAP. Er is wel 4m 

veen uitgebaggerd. Esse Hoog ligt dus op deze 

oude niet afgegraven strook, Esse Laag ligt in 

het lage gebied. 

 

Toen de Zuidplaspolder en de Alexanderpolder 

drooggemaakt werden is eerst langs de omtrek 

een Ringvaart gemaakt om het water van de 

bemaling op te lozen. Daarom is de Ringvaart 

dus precies de 100 roeden vanaf de ’s-Graven-

weg, omdat daar de plassen begonnen. 

 

Zo komt het dat de Ringvaart vanaf de start van 

de ’s-Gravenweg bij onze dijk tot ver in Rotter-

dam evenwijdig loopt aan de ’s-Gravenweg.  

 

George Henkens 
Foto oude ’s-Gravenweg  
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BANKZAKEN  

Telefonisch verzoek om geld veilig te stellen is nep  

Pas op: Maak geen geld over en hang op ! 
Waar moet u op letten? 

Oplichters worden steeds slimmer en spelen in op uw gevoel van onveiligheid. Ze 

zeggen dat u snel moet handelen. De oplichter belt en zegt bijvoorbeeld een ING-
medewerker te zijn. Soms ziet u zelfs ons telefoonnummer in uw scherm staan. 

Deze truc wordt ook wel spoofing genoemd. 
De oplichter weet soms uw geboortedatum, adres of andere persoonlijke gege-

vens. Dit weten ze uit eerdere phishingmails die u heeft ontvangen waarbij u be-
paalde persoonlijke informatie hebt ingevuld. De oplichter zegt dat er verdachte 

activiteiten zijn op uw rekening en dat fraudeurs uw rekening leeghalen. De op-
lichter vraagt om meteen uw geld ‘veilig te stellen’ door het over te maken naar 

een rekeningnummer dat zij opgeven. Meestal bij een andere bank. Ze gebruiken 
vaak de woorden ‘kluisrekening’ of ‘veiligheidsrekening’ of variaties hierop. 

Wij vragen u nooit om uw geld over te maken naar een andere rekening 
Dit doen we ook nooit: 

 Vragen naar uw inloggegevens, pincode of andere beveiligingscodes. Deze zijn 
alleen van u en persoonlijk. 

 We sturen nooit een e-mail of sms naar u met daarin een link die direct naar 

Mijn ING gaat. 
Maak geen geld over en hang op! 

Wordt u gebeld en zegt de persoon dat uw geld niet veilig is en dat u het zelf 
moet overmaken naar een andere rekening? Hang dan meteen de telefoon op. 

Bel daarna de Alarmlijn op 020 22 888 00 (24 uur per dag, 7 dagen per week) 
om dit voorval te melden. 

 

Na de sluiting van de Rabobank zijn er geen bankfilialen meer in 

Nieuwerkerk. Er zijn nog wel geldautomaten:  
ABN AMRO Bank – Reigerhof  

Rabo bank – Raadhuisplein en bij MCD supermarkt  
Bij de supermarkten Albert Heijn, Jumbo en PLUS staan ook 

geldautomaten.  
 

Binnenkort: De geldautomaat voor iedereen  

Dit jaar maken de geldautomaten van ABN AMRO, ING en 

Rabobank langzaamaan plaats voor de geldautomaten van 
Geldmaat. Deze automaten worden gelijkmatiger over 

Nederland verspreid zodat iedereen gemakkelijk geld kan 
blijven opnemen en storten.  
 

Wat betekent dit voor u? 

1. U houdt uw eigen bankpas 
2. Met elke bankpas kunt u geld opnemen bij Geldmaat 

3. U blijft klant bij uw eigen bank 
4. Alle automaten werken hetzelfde 

5. U kunt zo vaak en zoveel geld opnemen als uw saldo en paslimiet toestaan 
 

Heeft u een visuele beperking? De spraakfunctie van de Geldmaat helpt u bij  
het opnemen en storten.  
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Rotterdampas 
Op de website van de Gemeente Zuidplas staat de volgende informatie over de 
Rotterdampas.  

De Rotterdampas is verkrijgbaar vanaf maandag 4 februari 2020 tot 1 januari 
2021. Deze pas is geldig van 1 maart 2020 tot 1 maart 2021. 

 De Rotterdampas is de leukste kortingspas van de regio Rotterdam 
 Met de pas krijgt u gratis toegang of flinke korting bij meer dan 500 attracties 

 U kunt de pas kopen op www.rotterdampas.nl of op het gemeentehuis 

 Een Rotterdampas met reductie is alleen te verkrijgen in het gemeentehuis in 
Nieuwerkerk aan den IJssel 

Hoeveel moet ik betalen 

De kosten voor de Rotterdampas vindt u 

op de website www.rotterdampas.nl. Of u 

in aanmerking komt voor een 

reductietarief  kunt u zien op 

www.rotterdampas.nl/informatie. 

Hoe werkt het 

Als u naar het verkooppunt gaat 

(Rotterdampas winkel of gemeentehuis) om een Rotterdampas te kopen, wordt 

ter plekke een digitale foto van u gemaakt. Uw foto wordt op de Rotterdampas 

geprint, zodat in de nabije toekomst de pas simpel kan worden verlengd. U krijgt 
de Rotterdampas binnen enkele dagen thuisbezorgd en dus niet direct mee naar 

huis. 

Wilt u ook een pas voor iemand anders kopen? Neem dan van hem/haar een 

(pas)foto mee of zet deze klaar op uw mobiele telefoon, dan wordt deze inge-
scand. 

Wat moet ik doen 

U kunt de pas voor het standaardtarief kopen op de website van Rotterdampas.nl 
of op het gemeentehuis. Heeft u al een Rotterdampas? Dan ontvangt u in de 

maand februari een brief van de Rotterdampas winkel over de mogelijkheid tot 
online verlengen via de website van rotterdampas.nl 

Rotterdampas aanvragen voor inwoners van Zuidplas 
Een Rotterdampas met reductie is alleen te verkrijgen in het gemeentehuis in 

Nieuwerkerk aan den IJssel. U maakt hiervoor een afspraak.  
Neem contact op via (0180) 330 300 om telefonisch een afspraak te maken 

Hoe lang duurt het 

U krijgt de pas binnen vijf werkdagen thuisgestuurd. De jaargids en het 
seizoensmagazine krijgt u direct mee. 

http://www.rotterdampas.nl/
https://www.rotterdampas.nl/informatie/tarieven-en-voorwaarden
https://www.rotterdampas.nl/informatie/tarieven-en-voorwaarden
https://www.rotterdampas.nl/informatie/verkooppunten
http://www.rotterdampas.nl/
https://www.zuidplas.nl/
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Uitnodiging KBO-leden 

High Tea

 
Donderdag 27 augustus 2020 

15:30- 17:30h 
Plaats:  Kerkplein voor de St. Josephkerk 

Waarom:  om bij te praten, gezelligheid, een luisterend oor, uw verhaal kwijt 
te raken  

Kosten:  Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Thee (of koffie) met 

lekkers zijn gratis. De drankjes kosten € 1,= per stuk. 
Aanmelden verplicht. Dit kan – bij voorkeur - per telefoon :  

  06 21855804 (George Henkens)  
06 13745920 (Irene Vasterman) of 
per mail secretaris@kbozuidplas.nl 

 



 
 

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. 10 
(oktober) mag u rond 22 
september 2020 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. 
inleveren vóór 10 september 
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

