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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Waarschijnlijk heeft u zich gerealiseerd, dat er geen aankondiging is geweest van de Algemene Leden 

Vergadering in de maand maart. De reden hiervan heeft u wel kunnen begrijpen. Door de coronacrisis 

mogen we immers niet bij elkaar komen. Tijdens onze laatste bestuursvergadering hebben we besloten 

om de ALV later in het jaar alsnog te houden. Voorlopig zullen we moeten wachten tot alle leden ge-

vaccineerd zijn. We kijken uit naar de mogelijkheid om weer gezellig onder elkaar te kunnen zijn. Toch 

zijn er nog een aantal vooraankondigingen in de nieuwsbrief te vinden waarbij rekening gehouden wordt 

met coronasituatie (Winkelen op afspraak bij Aad & Marijke en de Vander Klooster modedagen). 

In de Volkskrant van 10 maart jl. staat een artikel met de vacci-

natievolgorde waarin is aangegeven dat in maart alle mensen 

(van ouder naar jonger) van 79 jaar tot en met 73 jaar aan de 

beurt zijn evenals alle mensen van 64 jaar tot en met 60 jaar. In 

april mogen dan de mensen van 72 jaar tot en met 65 jaar even-

als de mensen van 59 jaar tot en met 54 jaar. Een en ander 

natuurlijk onder het voorbehoud dat er voldoende vaccins 

beschikbaar zijn. Daarna volgt de vaccinatie in de volgorde van 

de omgekeerde leeftijd. Inmiddels staan er in de gemeente gele 

verwijzingsborden in de richting van sporthal "Kleine Vink”. 

In de vorige nieuwsbrief hebben we een beknopte versie van het “Manifest Waardig Ouder worden 2.0“ 

geplaatst. De uitgebreide versie is door SVO naar college van burgemeester, wethouders en raadsleden 

gestuurd. Onze mail is beantwoord door het college van burgemeester en wethouders in een drietal 

pagina's: de belangrijkste zinsneden zijn: "Wij herkennen ons in de visie van het Manifest Waardig Ouder 

Worden 2.0. Ook geloven wij in een samenleving waarin iedereen kan meedoen en zich gewaardeerd 

voelt” en kondigt de vorming van de stichting "Zuidplas Ondersteunt” aan. Ook wordt er aangegeven dat 

ze naar aanleiding van het manifest en de lokale Inclusie Agenda graag met het SVO willen overleggen. 

Vanwege de coronasituatie is het nog niet mogelijk een overleg te organiseren. 

Verderop in de nieuwsbrief vindt u een samenvatting van een concept beschrijving van wat de stichting 

"Zuidplas Ondersteunt” (Stichting ZO!) inhoudt. Belangrijk in de opzet is dat iedereen die een beroep op 

de stichting doet een vaste contactpersoon krijgt en de procedures zoveel mogelijk worden bekort. 

Wat betreft het onderwerp Veiligheid en Beperking slechtziende ouderen 

kan ik u mededelen, dat de molens langzaam malen maar toch wel 

doorgaan. Binnenkort krijg ik een uitnodiging om voorbeelden van 

aanpassingen te bekijken. Er moet dan gedacht worden aan extra opritjes 

met een afwijkende kleur in de trottoirs, noppentegels en geleide lijnen. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot  
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Spreuk van de maand  
april 

 

“Indien in een situatie de 
juiste persoon ontbreekt, 

tracht dan zelf de juiste 
persoon te zijn.” 

 

LIEF EN LEED    
Kroonverjaardagen    

75 jaar  
13-4-2021 de heer J. van Baalen   
80 jaar 
15-4-2021 mevrouw E.M. Peppel-van Dijk  
Overleden  
11 maart 2021 Wilhelmus Gerardus (Wim) Peppel (88 jaar)  

GEBED VAN APRIL 

Geef mij wijsheid 

 

God, 
geef mij een wijs 

en wakker verstand 
om onderscheid te maken 

tussen wat goed is 
en wat kwaad. 

Geen macht of roem 
vraag ik U. 

Maar een Geest 
vol wijsheid en inzicht. 

Amen. 

Aangeleverd door Irene Vasterman 

 
De Nederlandse bisschoppen 

roepen iedereen op: 

Vier Pasen! 
Pasen valt in 2021 op 4 en 5 

april. Omdat de kans heel 
groot is dat er dan nog steeds 

beperkende maatregelen 
gelden in verband met de 

coronapandemie, roepen de 
Nederlandse bisschoppen op om thuis Pasen mee te vieren 

wanneer er geen plek is in de kerk. 

 Zalig Pasen ! 

 
 

In Memoriam Wim Peppel 1933 - 2021 

 Op donderdag 11 maart 2021 kregen wij het droeve bericht dat Wim Peppel is overleden. Als 
eerste secretaris van onze KBO afdeling hebben velen herinneringen aan hem, daarom nemen 
we hieronder van 2 van onze leden hun in memoriam op.  

“Wij proberen mensen te zijn die omzien naar elkaar. Samen verdriet hebben wanneer 
iemand is overleden. Helaas is Wim Peppel ons ontvallen. Hij was jarenlang onze secretaris, 
vanaf de oprichting van de KBO Nieuwerkerk. Vanaf het begin heb ik met hem in het bestuur 
gezeten, waarin Elly zijn vrouw, ook haar steentje bijdroeg. Ik denk daar met plezier aan terug. 
Ieder mens kan wat betekenen voor een ander. Daarom is het goed elkaar niet uit het oog te 

verliezen en te zoeken naar een leven dat de moeite waard is.  
De afgelopen jaren waren moeilijk voor Wim, maar Elly heeft hem tot het laatste toe verzorgd en gesteund. Zijn 
opvang thuis was van grote klasse.”        Nanny Jongeneelen-van As 

 “Dinsdag 18 februari 2020 was Wim er ook nog bij in de Museum Plus Bus naar Middelburg. De volgende dag was 
ik bij hem thuis en mocht ik de hele collectie bouwmodellen van kerken en kathedra-
len zien. Wat een prachtige werken heeft hij gemaakt ! Ik heb ze destijds gefotogra-
feerd omdat er sprake van was dat we tijdens het Feest van de Geest in de St. Joseph-
kerk een tentoonstelling wilden organiseren, waar natuurlijk plaats zou worden inge-
ruimd voor enkele van zijn pronkstukken.  
We zijn dankbaar voor het vele werk dat Wim jaren voor onze KBO heeft gedaan. Als 
secretaris heeft hij de KBO adequaat helpen opzetten. Zonder zijn inzet had onze vereniging er anders uitge-
zien.”  Irene Vasterman 

In de KBO Nieuwsbrief van mei vorig jaar vertelde Wim hoe hij bij de KBO terecht kwam, of misschien moeten we 
zeggen, hoe hij onze KBO afdeling mede oprichtte! Hij heeft aan de wieg gestaan van iets waarvan we nu in deze 
moeilijke tijd misschien pas werkelijk begrijpen hoe belangrijk het is. Zorgen voor elkaar, omzien voor elkaar, een 
bond vormen met elkaar.  
Dat hij moge rusten in vrede.           



3 
 

Escort naar vaccinatie  

Op zaterdag 20 februari had An Fellinger een afspraak voor de eerste vaccinatie dosis. Deze stond gepland in 
Gouda en de locatie was een sporthal die omgebouwd was tot priklocatie. De locatie was makkelijk te vinden 

en op het grote parkeerterrein was goed aangegeven waar 
we naar toe moesten. Het was heerlijk zonnig en het was 
een fijne wande-
ling in de buiten-
lucht naar de 
eerste vrijwilliger 
die ons verder 
wees, via een 

lange tent (overkapping tegen de regen) naar een zijingang van de 
sporthal. Daar werden we ook weer opgevangen en iedere keer een 
post verder gewezen. De papieren werden gecontroleerd en bij de 
volgende post gekeken of er nog bijzondere medische indicaties 
waren.  
Daarna mochten we bij priklocatie 7 plaatsnemen tot An aan de beurt was. In ons geval duurde het toch wat 
langer omdat er vóór ons iemand was waarvan de papieren niet in orde (of niet compleet ingevuld?) waren. 

Maar we zaten in de tussentijd lekker te kletsen en hadden geen haast. Nadat de prik 
gezet was kreeg An een Registratiekaart coronavaccinatie mee. Die moet ze bij de 
volgende afspraak weer meenemen.  
Aan de achterzijde van het prikstation moesten we verder lopen en … surprise …. 
kwamen langs een tafel waar ons koffie of thee werd aangeboden. Wat een 
verrassing! Van George hadden we gehoord dat er op Zestienhoven niets te beleven 
was terwijl je een kwartier op de locatie moet wachten om een eventuele reactie op 
te vangen. Toen de koffie op was vertrokken we weer naar de auto, nog steeds 
lekker wandelend in een voorjaarszonnetje. We vonden het allebei een uitje !  

 

De week er na – op zaterdag 27 februari – was Jeannet Stoop aan de beurt. 
Ook haar afspraak was in Gouda  dus de priklocatie aan de Heuvellaan was 
bekend. Bij aankomst bleek dat er toch wat aanpassingen waren gedaan. Op 
de parkeerplaats waren over de hele lengte brede ‘zebra-’strepen gekalkt. 
Jammer genoeg is dat voor Jeannet nu juist iets wat haar niet goed bekomt, 

maar we zijn veilig in de hal aangekomen. Het was 
drukker dan vorige week maar deze keer hadden we 
niet veel wachttijd vooraf. Toen we na afloop aan de 
koffie zaten, kwam de verpleegkundige melden dat Jeannet nog een keer geprikt moest 
worden omdat de naald niet goed in de spuit had gezeten en het medicijn langs haar 
arm liep. Nadat dat gedaan was, konden we alsnog van de koffie genieten.  
De locatie voor de 2e injectie was gepland op Zestienhoven maar nadat Jeannet gebeld 
had kan ze nu ook voor de 2e injectie naar Gouda op Tweede paasdag.   
 

                                  

Op zondag 28 februari is Riet de Groot met familie naar de priklocatie in Gouda 
gegaan. Zij moest zich daar al om 09:00 uur melden en na afloop schreef ze me 
om 10:15 uur: “Ik ben al lang weer thuis, ze stonden gewoon te wachten - zo 
snel ging het.” En na afloop ook koffie gedronken.  

 

Inmiddels kregen we ook bericht dat KBO lid Tine Kortekaas op 3 maart mevrouw Riet Bergmans naar de prik-
locatie op Zestienhoven had begeleid. Van de dames begrepen we dat het daar prima was gegaan. Er was een 
soepel draaiende pendeldienst van golfkarren en rolstoelen. Toen Tine de rollator van Riet had uitgeladen, 
stond er meteen een golfkarretje naast de auto waar alles en iedereen werd ingeladen. Na afloop ook terug 
met het golfkarretje en de dames hebben veel lol gehad samen. Dus geen zorg als u een oproep krijgt. 
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De stichting Zuidplas Ondersteunt!  

U fronst uw wenkbrauwen bij het lezen van deze titel? 
Het kan heel goed dat u denkt: ”Wat is dat dan?” 
In dit stukje proberen we u kennis te laten maken met een nieuwe stichting in Zuidplas, die straks wel eens 
heel belangrijk voor u kan worden. 

Zoals iedereen weet zijn er door de landelijke politiek de laatste jaren steeds meer taken en verantwoordelijk-
heden naar de lagere (lees gemeentelijke) overheden doorgeschoven. Vast met hele goede bedoelingen, maar 
voor de gemeenten een enorme taak erbij. En een taak die de mensen heel hard kan raken als het niet goed 
wordt uitgevoerd. Iedereen weet uit eigen ervaring of uit stukken in de krant dat dit soms heel pijnlijk kan zijn. 
Bovendien geldt dat  wanneer er taken worden verschoven ook de herkenbaarheid voor de burger steeds 
moeilijker wordt en het van het kastje naar de muur sturen om de hoek komt kijken. 
De gemeente Zuidplas heeft dit onderkend en dat is een hele goede ontwikkeling. 
Ze heeft daarom besloten een stichting op te zetten die: “de toegang tot het sociaal domein eenvoudig, 
toegankelijk en integraal organiseert”. Dit moet dan aansluiten bij de ambities van de gemeente Zuidplas als 
het gaat om:  

 Toekomstbestendige gemeente: wonen in Zuidplas 

 Inclusieve samenleving: langer thuis wonen, gezondheid, welzijn, werk en inkomen, leren en recreëren 

 Verbindend bestuur: uitstekende dienstverlening 
 
Deze nieuwe organisatie is een stichting en krijgt de naam ZO! (Zuidplas Ondersteunt!). Het lijkt mij een 
pakkende titel, die ook uitdraagt wat men doet. Het schept verplichtingen als je voor deze stichting werkt. 
Een aantal organisaties die nu in de gemeente werkzaam zijn, verhuizen naar ZO!, zoals Welzijn Zuidplas, het 
sociaal team, Kwadraad, Centrum Jeugd en Gezin en de WMO consulenten van de gemeente. 
Eén van de uitgangspunten van ZO! is dat er nog maar één loket is waar u naar toe hoeft. De inwoner van 
Zuidplas staat centraal. 
Eén loket  voor de inwoner die informatie of advies zoekt en/of vragen/behoefte heeft op het gebied van  
jeugd, WMO, ontmoeting, vrijwilligerswerk, mantelzorg, (vroegsignalering) schulden, armoede en een-
zaamheid. 
Zo! zegt dat ze weten wat er leeft en speelt zodat ze snel en adequaat en vraaggericht kunnen reageren door 
de inzet van diverse activiteiten en/of voorzieningen. 
 
Een aardig voorbeeld is wellicht de volgende de situatie. Wanneer iemand het zicht verliest op zijn financiën,  
laten we zeggen door opkomende dementie, kan het voorkomen dat er problemen ontstaan door huurachter-
standen. Vanaf 1 januari 2021 is de verhuurder verplicht bij een achterstand van 2 maanden de gemeente in 
kennis te stellen.  De gemeente gaat in de toekomst dit doorzetten naar wat nu nog Raad en Daad van Welzijn 
is. Die zoekt contact om het probleem op te lossen en te voorkomen dat schuldproblemen ontstaan die van 
een totaal andere orde zijn. 
 
Stichting ZO! staat nog in de steigers, het is natuurlijk ook een enorme operatie waarbij veel mensen van 
organisatie moeten overstappen en waarbij natuurlijk ook een cultuur moet worden gebouwd die werkt. 
Maar de opzet en de ambities kloppen, daar begint het mee. 
Voor de zomer begint, zal het vast van start gaan. Let u op de stukken in de krant die gaan over ZO!, het kan 
allemaal heel belangrijk voor u worden en dan is het goed dat u op de hoogte bent.  
En is het niet voor u zelf, dan voor uw partner, vriend of vriendin!  
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Bewegen met de beweegwaaier 

 

Benen scharen op stoel 
Krijg kracht in bovenbeen en buik met beenoefening 
Deze oefening helpt u bij het verbeteren van de kracht 
in bovenbeen- en buikspieren.  
Instructie 
 Uitgangshouding: zittend op een stoel met beide benen naar voren gestrekt.  
 Uitvoering: maak een schaarbeweging met beide benen, en laat het linker- en rechterbeen 

afwisselend bovenlangs kruisen. Doe de oefening 30 seconden en neem daarna 30 secon-
den rust. Herhaal dit 3 keer.  

 Doel: verbeteren van de kracht in bovenbeen- en buikspieren. Door de schaarbeweging te 
versnellen, wordt ook de conditie getraind. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zij- en vooraanzicht 

 

Beenlift zijwaarts met stoel 
Deze oefening helpt bij het verbeteren van de kracht in de bilspieren en de balans. Daarmee is 
de oefening erg geschikt voor valpreventie. 
Instructie 
 Uitgangshouding: sta in lichte spreidstand naast stoel, pak rugleuning vast voor steun.  
 Uitvoering: hef om de beurt het linker- en rechterbeen zijwaarts. Houd de romp recht en 

beweeg alleen de benen.  
 Doe de oefening 10 keer met elk been en neem daarna 30 seconden rust. Herhaal dit 3 keer.  
 Doel: verbeteren van de kracht in bilspieren en de balans; erg geschikt voor valpreventie.  
 

 

 
 

 

 

Naast de papieren Beweegwaaier kunt u de instructievideo van de gewenste oefening bekijken, klik op de ‘Bekijk de oefening’ knop. 

Kunt u de instructievideo niet openen? Ga dan naar vegro.nl/vitaliteit/oefeningen 

Liever uw beweegwaaier in de hand? Haal hem op (of vraag hem aan) bij de dichtstbijzijnde Vegro thuiszorgwinkel! 
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Een test ervaring 

Weet u het nog? Zondag 14 februari nog dik ijs op de sloten en vaarten en iedereen op 
de schaats of slee. 
Een week later? Stralend weer en het ijs was zo goed als weg. Alsof de planten er op 
hadden gewacht sprongen de pollen en zaadjes door de lucht en uw secretaris kwam 
droge zakdoeken te kort om de effecten van zijn hooikoorts te verwerken. 
Snotteren, niezen, mijn vrouw zei: “Zeg hallo, weet je zeker dat het hooikoorts is?” 
Oooh? Nog niet aan gedacht, corona misschien, maar ach, kom op, ik heb gewoon 
hooikoorts. Het werd dinsdag en inmiddels ook keelpijn, de smaak was nog uitstekend, 
want ik genoot van de kabeljauw die mijn vrouw bakte! 
Maar ik zou wel vrijdag een 90-jarig KBO-lid met de auto naar het Groene Hart 
ziekenhuis rijden ……. 
Ik kon natuurlijk geen risico nemen. Ik nam de temperatuur eens op. De laatste keer dat 
ik dat heb gedaan was zeker 5 jaar geleden. Ik moest een half uur zoeken naar een thermometer. 37,5 graden 
gemeten onder de tong, mmmm.  
Woensdagochtend bel ik om 8:00h precies naar het nummer 0800-1202 waar je een test kan aanvragen. 
Eerst een bandje waarin je erop wordt geattendeerd dat je het BSN-nummer bij de hand moet houden en als 

je ernstige klachten hebt meteen de huisarts moet bellen. Nou zo 
spannend is het niet. Ik stel me er op in dat ik zo een bandje krijg 
die me vertelt dat er nog 10 wachtenden voor me zijn en ga er 
goed bij zitten met de ochtendkrant voor me op tafel. Maar wat 
overkomt me nu, meteen aan de beurt! Een aardige mevrouw 
die informeert naar mijn klachten, want je mag alleen worden 
getest als er klachten zijn. Ik kom door de selectie en dan vraagt 
ze waar ik woon en ze roept wat plaatsen waar zo’n teststraat is 

en hoe laat ik daar dan terecht kan. Ik kan terecht om 13:36h in de Koperstraat. Dat is dichtbij. Die neem ik.  
Ik ben er wel 10 minuten te vroeg, maar ik sluit me gewoon aan achter de enige auto die ik zie. De juffrouw 
maakt geen probleem van mijn vroege komst, geeft me in een plastic 
zakje een buisje met een barcode sticker er op. Die barcode ben ik. Ik 
mag doorrijden en kom in een tent met 3 posten. Ik wacht 4 minuten en 
mag doorrijden naar nummer 3. Raampje van de auto open, weer een 
gemaskerde aardige juffrouw. Ze wil mijn zakje, haalt het buisje eruit, 
geeft me het zakje terug en wil dat ik mijn neus snuit in een papieren 
zakdoek. Zakdoekje in het zakje en dat gooit zij dan weg. Dan zo’n stokje 
in je keel, niet kokhalzen George, brrrrr. 
En dan zo’n lange in je neus, tot achter in je keel. Bizar, ik wist alleen van de platen aan de muur van het 
biologielokaal op de HBS dat er een verbinding was van je neus naar je keel. ’t Viel mee, en toen naar huis. 
De volgende ochtend toen ik wakker werd, keek ik op mijn telefoon, om 5:35h had ik een bericht gekregen dat 
de uitslag er was. Inloggen met DigiD en …… Negatief. 
 

 

 

Vrijwilligerswisseling bij de HUBA’s  

HUBA Toon de Kort (Hulp Belasting Aangifte bij onze KBO)  heeft aangegeven na 
15 jaar met dit werk te willen stoppen. Vele jaren hebben KBO-leden uit Nieuwer-
kerk hun aangifte door Toon (of door Rennie Valentijn) laten verzorgen. Daar zijn 
aardig wat uren in gaan zitten. Wij willen Toon op deze plek graag hartelijk danken 
voor zijn inzet en wensen hem nog vele gezonde ‘vrije’ jaren toe.  

Het KBO bestuur is blij dat Arjo Bleeker de plaats van Toon kan innemen en deze taak op zich wil nemen. Arjo 
heeft de training ‘Belastinginvullers IB2020’ met goed gevolg afgerond en heeft het ‘belasting service pasje ’ 
inmiddels ontvangen. Op de informatiepagina staan zijn gegevens.  
Wij heten Arjo van harte welkom en wensen hem veel succes toe.  
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Paus Franciscus roept op tot vaccinatie 

Paus Franciscus kondigde zondagavond in TG5 aan dat hij zich deze week laat vaccineren. 

Paus Franciscus heeft in een uitvoerig interview met het journaal van de Italiaanse 
commerciële zender Canale 5 gezegd dat hij zich vlak na de afkondiging van de lock-
down opgesloten voelde en ongelukkig was omdat hij zijn drukke reisprogramma in 
het water zag vallen. “Maar daarna werd ik rustiger. Wij moeten het leven nemen 
zoals het komt. Wij moeten meer bidden, meer spreken en overleggen met elkaar.” 
De paus herinnerde eraan dat deze crisis niemand onbewogen laat en dat wij of beter 
of slechter uit deze crisis zullen komen. “Wij beslissen wat het wordt.” Franciscus 
erkende dat vele gezinnen het tijdens deze pandemie heel moeilijk hebben en bena-
drukte hoe belangrijk het is om contact te houden en vrienden en buren in de mate 

van het mogelijke nabij te zijn. Hij riep iedereen ook op om zich te laten vaccineren en vertelde dat hij zijn 
vaccinatie voor deze week al heeft geboekt. “Ik begrijp niet waarom sommigen zeggen dat dit een gevaarlijk 
vaccin kan zijn. Als artsen zeggen dat dit in orde is en dat er geen specifieke gevaren mee verbonden zijn, waarom 
zouden wij ons dan niet laten inenten?” Het Vaticaan gaat voor onze begrippen best ver in haar beleid met 
betrekking tot vaccineren. Wellicht dat de hoge gemiddelde leeftijd van onze prelaten hierbij ook een rol speelt. 
Het Vaticaanse vaccinatieprogramma is vorige maand van start gegaan. Paus Franciscus en emeritus paus 
Benedictus XVI behoorden tot de eersten die de prik kregen. 

 
 

Vooraankondigingen  

Winkelen op afspraak: maandag 26 april 2021 met 10% korting  bij Aad en Marijke  

Vorig jaar dachten vele leden dat ze door de lockdown geen nieuwe kleding nodig hadden omdat er geen feestjes 
of beperkt vakantie te vieren was. Nu is er meer uitzicht op betere tijden en daarom : Grijp uw kans om uw garde-
robe met iets moois aan te vullen. Verwen uzelf of uw partner. Als uw dochter meekomt, kunt u ook haar meteen 
iets moois cadeau doen. U mag ook uw vriendin of buurvrouw uitnodigen, ook als ze nog geen lid zijn. Denk aan 
de naderende moederdag. U koopt bij onze lokale winkel dus steunt ook ons MKB;  een echte winkel met 
deskundig advies en  service is zo waardevol en gaat ver boven online shoppen. 
De nieuwe zomermode biedt veel kleur en is vrolijk. Zwierige lange rokken, jurkjes en nu weer blouses, in katoen 
en natuurlijke materialen. Broeken van soepel vallende stoffen met wijdere pijpen. Alles van goede kwaliteit. En 
niet te vergeten de koffie of thee met een heerlijke traktatie. Deze winkel dag maakt u blij, ga het ervaren en 
beleven! 
Er zijn 4 blokken waarvoor u zich kan aanmelden. 11.00-12.30 uur, 13.00-14.30 uur, 14.30-16.00 uur en 16.00-
17.30 uur. Hoeveel winkelende dames er dan zijn toegestaan, hoort u bij aanmelding. Er zijn 4 paskamers. Er kun-
nen per blok twee gasten meekomen die  in de koffiehoek blijven zitten. Lopend in de winkel worden mondkapjes 
gedragen, afdoen in de paskamer mag. Handen desinfectie is aanwezig.  Gratis parkeren tot voor de deur.  
Zie ook de advertentie van Aad & Marijke damesmode op de binnenkant van onze omslag.  
U kunt voor een afspraak bellen : 0182-372628  

 

Vander Klooster modedagen  

Eind oktober 2019 was de laatste keer dat Vander Klooster in Boskoop een Modedag organiseerde voor 33 deel-
neemsters van PCOB en KBO uit Nieuwerkerk. De volgende modedag werd gepland op donderdag 30 april, zodat 
we goed gekleed op reis zouden kunnen met PCOB naar Duitsland, maar de coronapandemie stak een stokje voor 
beide evenementen. Optimistisch werd een nieuwe modedag ingeroosterd op 29 juni 2020. Inmiddels is het 
maart 2021 en we weten allemaal dat er geen mogelijkheden waren om modedagen te bezoeken.  
Een aantal keer werd nog een datum gezocht – alles onder voorbehoud – maar dat kon nog steeds niet. De enige 
mogelijkheid bleek particulier shoppen-na-afspraak en dat blijft nog steeds bestaan.  
Vander Klooster Mode in Boskoop heeft nu plannen gemaakt voor modedagen onder de bekende naam  

Lady’s Day. Voor KBO en PCOB Nieuwerkerk zijn 2 data ingepland – nog steeds onder voorbehoud – op  

woensdag 16 juni 2021  en   woensdag 1 september 2021 

Nadere berichten volgen. U kunt alvast de website raadplegen: https://www.vdklmode.nl/ 
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Bestuur, ledenadministrateur en medewerkers KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 

Voorzitter:  
Marcel de Groot  
Gouwe 27  
2911 GA  Nieuwerkerk a/d IJssel 
tel. 0180 - 312939   
mobiel: 06-2463 2705 
voorzitter@kbozuidplas.nl  

     

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

 

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

 

Evenementen commissie: 
Irene Vasterman   
Valkendaal 41   
2914 RK  Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel. 06-13745920  

kbo.nieuwerkerk@gmail.com  

Ledenadministratie / webmaster 
Eric van Nierop   
Mozartstraat 26, 
2912 XJ Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel. 0180-318436 
ledenadministrateur@kbozuidplas.nl 

 

Verzoek:  
gelieve wijziging in uw gegevens 
door te geven aan de 
ledenadministratie. 

website:  www.kbozuidplas.nl 
e-mail: kbo@kbozuidplas.nl  

Kopij Nieuwsbrief 

De redactie van de 
KBO Nieuwsbrief 
ontvangt uw stukjes 
met wetenswaardig-
heden graag.  

HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE / ADMINISTRATIE (HUBA) 

HUBA   
Arjo Bleeker  
Iersestraat 5  
2912 TH Nieuwerkerk a/d IJssel  
Tel.: 06-20005624 
arjo@bleekhoog.nl  

 

HUBA  
Rennie Valentijn 
Bospolderstraat 38  
2912 PD  Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel. 0180-332121 
r.valentijn@ziggo.nl 

 

 

Arjo Bleeker en Rennie Valentijn kunnen u dit jaar (weer) hulp verlenen bij het invullen van uw belastingbiljet.  

De volgende Nieuwsbrief nr. 5 (mei) mag u rond 20 april 
2021 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. inleveren vóór 8 april  

   

Verschijningsdata 2021:  
Juni, nr. 6 verschijnt 25 mei  
Juli/augustus, dubbelnummer 7/8, verschijnt 29 juni  
September, nr. 9 verschijnt 24 augustus  
Oktober, nr. 10 verschijnt 28 september  
November, nr. 11 verschijnt 26 oktober  
December/januari, dubbelnummer 12/1 verschijnt op  
30 november 2021.  

KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  
jaarcontributie 2021  
* € 25,= alleenstaand  
* € 40,= 2 personen op hetzelfde adres 
Als u een machtiging heeft gegeven,  wordt de contri-
butie voor 2021 rond 25 januari afgeschreven. 

bankrekeningnummer    
NL76 RABO 0345 2771 71  
t.n.v.  KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 

Aanmelden voor activiteiten:  
per mail: kbo@kbozuidplas.nl  
of telefonisch bij het bestuur.  
 

Redactie Nieuwsbrief – kbo@kbozuidplas.nl  
George Henkens en Irene Vasterman  

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  
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