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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

We mogen dankbaar zijn. Deze week zal er weer een verruiming komen van onze vrijheid. Omdat er al 
een lange periode steeds meer mensen gevaccineerd worden en er steeds minder mensen besmet 
raken, is er uitzicht op een veilige maatschappij. 

Als KBO-Nieuwerkerk aan den IJssel hebben wij op 10 juni volgens de toen geldende protocollen een 
algemene ledenvergadering kunnen houden. Er waren tot onze verrassing meer dan 50 leden aangemeld 
voor deze bijeenkomst. Nadat eerst de overleden leden zijn herdacht werd het een gezellige middag 
alwaar de notulen van het zo kale 2020 werden goedgekeurd. 

Tijdens de vergadering heb ik gemeld dat per 1 juli de “wet bestuur en toezicht rechtspersonen” (WBTR) 
in werking treedt. Dit houdt voor ons in dat onze statuten 
zullen moeten worden aangepast. Hierover ontvingen we 
bericht van KBO-Zuid-Holland en de gemeente Zuidplas. We 
hebben hiervoor 5 jaar de tijd. 

KBO-Zuid-Holland heeft ons bericht dat zij een notaris zullen 
vragen de van belang zijnde WBTR-bepalingen in de 
modelstatuten en het model huishoudelijk reglement te 
verwerken zodat we beide stukken kunnen aanpassen 

(Onderwerpen hierbij zijn: de waarde van een stem in het bestuur, uitoefening van taken en 
bevoegdheden in geval van afwezigheid van bestuursleden, aansprakelijkheid van bestuursleden in het 
geval van faillissement en het bestaan van persoonlijke belangen van bestuursleden in strijd met het 
verenigingsbelang.) We hebben tijdens de vergadering aangegeven van deze gelegenheid gebruik te 
maken onze naam aan te passen van KBO-afdeling Nieuwerkerk naar KBO Zuidplas. 

Naar aanleiding van een uitzending van Zembla wil ik graag uw aandacht vragen voor het begrip “ou-
derenmishandeling”. Een op de 20 ouderen krijgt hiermee te maken.  Uit onderzoek is gebleken dat in 
80% van de gevallen dat gebeurt door de eigen familie. Daarom is in 2015 de Brede Alliantie Veilig Finan-
cieel Ouder Worden opgericht. De bedoeling is om dit probleem op gemeentelijk niveau aan te pakken. 
De Lokale Alliantie moet worden ingezet met als doel het voorkomen, signaleren, melden en stoppen van 
financieel misbruik. Deelnemers aan deze alliantie zijn bijvoorbeeld Veilig Thuis, politie, notarissen, wijk-
verpleegkundigen, banken, ouderenbonden, thuiszorg, bewindvoerders, gemeenten en zorginstellingen. 

In 2019 is geprobeerd dit in de gemeente Zuidplas van de grond te krijgen. Dit is niet gelukt omdat voor 
de startbijeenkomst te weinig aanmeldingen waren. De gemeente gaf aan 'hierover weinig signalen te 
hebben ontvangen”. Maar dit probleem blijft waarschijnlijk vaak onder de radar omdat ouderen zich 
ervoor schamen om dit bekend te maken, want het gaat om personen uit hun nabijheid of zelfs familie 
waarvan ze dan ook nog afhankelijk zijn geworden. Er zijn termen zoals paaien, indoctrineren, isoleren en 
kaalplukken aan de orde. Als er zulke signalen zijn, zullen ze bij de alliantie terecht moeten komen. We  
gaan dit onderwerp bij de SVO aan de orde stellen. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot  
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Spreuk van de maand juli 

“De menselijke geest is sterker dan 

al wat hem kan overkomen.” 
  

Spreuk van de maand augustus 

“Iedere dag een spontane daad van 

vriendelijkheid en je hebt na een 
jaar 365 mensen blij gemaakt.” 

  

LIEF EN LEED        
Kroonverjaardagen    

75 jaar  

19-7-2021 mevrouw H.A.H.M. van der Meijden-Spapens 

80 jaar  

18-7-2021 de heer S. Heuseveld  
9-8-2021 mevrouw M.J.M. Schuurs-Herselman  

90 jaar  

22-8-2021 mevrouw P.L. Ammerlaan-Adegeest  

 
 

 

Gezellige Lady’s Day op woensdag 16 juni 2021  

Rekening houdend met de richtlijnen kon de modedag veilig georganiseerd worden. Op het 
laatste moment moesten 5 dames door verschillende omstandigheden jammer genoeg af-

zeggen. Daardoor gingen we met 14 dames naar 
Boskoop in eigen auto’s of gebracht door Gert 

Bink en George Henkens. Tijdens de ontvangst 
met koffie en een gebakje werd door ladyspeaker 
Inge voorgesteld om de bingo te laten vervallen 

en uitgebreid de tijd te nemen voor de mode-
show en het winkelen. De mannequins Ankie, Ans 

en Gonny showden verrassende kleding waar 
vaak blij op werd gereageerd.  

De broodjeslunch die volgde was weer 

prima verzorgd en er werd genoten, 
ook van de gezellige gesprekken. Het 

winkelen kon met de hele groep tegelijk 
gedaan worden. Dat ging allemaal heel 
relaxed. Nog even nagenieten bij een 

advocaatje met slagroom terwijl de 

heren chauffeurs gewaarschuwd werden. 
Als afsluiting werd de uitslag van de 

loterij bekendge-
maakt. Het was de 

bedoeling om het juiste aantal 
clipjes te raden waarmee een 

‘taart’ was gemaakt. Volgens de ladyspeaker had Fiet Rodenburg - 

dichtbij - het juiste aantal geraden. Dat leverde haar een leuk grijs 
tasje op. Toen we weer buiten kwamen merkten we dat het erg warm 

was in de zon terwijl het binnen redelijk koel was geweest. Iedereen 
ging blij naar huis en kon thuis misschien nog even in de zon of in de 
schaduw buiten zitten.  

Het was opnieuw weer een (klein) feestje geweest bij Vander Klooster 
Mode in Boskoop en dus voor herhaling vatbaar.   

Op woensdag 1 september staat de volgende Lady’s Day gepland.  
U kunt zich nu al aanmelden bij Truus (PCOB) en Irene (KBO).  

 

Welkom met koffie en gebak 

Vlnr mannequins Gonny, Ans en Ankie  
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Van Nootdorp naar de 2de Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel  

Nieuwerkerk is hard op weg van een agrarische gemeenschap een stadje te worden door de uitbreidingen als 
Dorrestein, Zuidplas, Parkzoom en Esse Hoog en Laag. Je denkt dan onwillekeurig dat zij die een agrarisch bedrijf 
hebben of hebben gehad wel echte autochtone Nieuwerkerkers zijn.  
Niet waar dus, zoals we ook al zagen in de Nieuwsbrief van juni 2020 toen we met Aad van der Knaap spraken 
en in de Nieuwsbrief januari 2021 toen het over de familie Van Boheemen ging. Er is in de meest gevallen een 
moment dat de familie naar ons dorp kwam. Voor de familie Segers was dat 1874, voor Van Boheemen 1946, 
voor Van der Knaap 1953 en in dit artikel gaat het over een familie die zich in 1971 hier vestigde. 
We hebben het over de familie Van Dijk, meer precies Rien en Lida. Zij wonen nu aan de 2de Tochtweg nr. 20.  
Ook bij Rien en Lida ging ik van de veronderstelling uit dat zij hier wel waren geboren, maar uit het voorgaande 
begrijpt u al dat ik het weer fout had. Ik moest hier uiteraard meer van weten en bracht op 18 mei een 
bezoekje. 
Rien en Lida kennen we uit de parochie en niet van de KBO. Zij zijn lid van de PCOB omdat daar een fietsclub 
was en zij fietsen heel graag. Vandaar dat Rien tegen mij zei toen ik hem vroeg voor dit interview: “George, ik wil 
het wel doen als Lida het ook wil en het ook in het blad van de PCOB komt.” Nou over Lida zat ik niet in, want 
daar zing ik al 20 jaar mee in Camerata, maar regelen dat het ook in het PCOB blad zou komen was natuurlijk 
een hele andere hindernis. Ik heb dus met Gert Bink gebeld en het hem uitgelegd en hij zegde toe dat mijn 
stukje zou worden geplaatst in hun blad.  
Lieve Lezers van de PCOB, ik hoop dat u plezier beleeft aan het lezen van dit verhaal. 
 

Rien werd in 1935 geboren in Nootdorp en Lida in Stompwijk in 1938. Rien is dus 85 jaar en Lida 83. 
Ze trouwden in 1962 in Nootdorp en woonden op de boerderij waar ook de vader van Rien boerde.  
Rien werd de boer en pachtte van zijn vader. De boerderij stond vlak bij het 
dorp. Het was een melkveebedrijf met 30 melkkoeien en 8 hectare land. Op 
een gegeven moment wenste de gemeente de boerderij en het land te ont-
eigenen en werden Rien en Lida gedwongen op zoek te gaan naar een ander 
bedrijf. 
Lida had een oom, Piet van Leeuwen, die een bedrijf had aan de 2de Tochtweg 
in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hij had geen opvolging en wilde stoppen. Rien 
en Lida kochten dit bedrijf. Lida vertelt: “Gelukkig had ik al een rijbewijs, 
anders waren we hier nooit naar toegegaan, de boerderij lag zover van het 
dorp! Heel anders dan de boerderij in Nootdorp”. Lida vertelt verder: “We hadden 
toen 5 kinderen waarvan de jongste 5 maanden en de oudste 7 jaar, dus ik kon niet gemakkelijk van huis weg.” 
Het is goed je te realiseren dat de boerderij toen veel afgelegener lag dan nu, omdat in 1971 de laatste 
woningen van Dorrestein werden gebouwd en van de wijk Zuidplas nog niets was gebouwd. De RK basisschool 
de Hoeksteen werd pas in december 1972 geopend, dus de kinderen moesten naar de H. Hartschool aan de ’s-
Gravenweg. Op de fiets en dat was nog een hele tocht. Aanvankelijk reed er nog wel een busje die de hele 
kleintjes ophaalde en naar school bracht. 

Oom Piet had een betrekkelijk kleine boerderij en Rien bracht 30 melkvee koeien, enkele varkens en wat jong-
vee mee. Er werd eerst een flinke schuur achter het woonhuis gebouwd en toen kon er 

pas worden verhuisd. Het bedrijf bestond uit 8 
bunder grasland direct achter de boerderij en 
liep door tot aan de teen van de dijk om de 
Ringvaart.  
Het woonhuis wat Rien en Lida betrokken, had 
in de gevel een zogenaamd “afweerkruis”. Rien 
moest bij de koop van het bedrijf beloven dat 
hij dat kruis nooit weg zou doen. Op de foto 
van het schilderij van dit woonhuis is het kruis 
te zien net schuin onder het raam in de zijgevel. 

  
 

 

De boerderij in Nootdorp  

Kruis zoals te zien in de Oudheidkamer Het woonhuis op nr. 14  
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Het land bij de boerderij  

Tussen de stroken land waren uiteraard sloten en dammen om van de ene kavel naar de andere te kunnen 
komen. In de luchtfoto gaat het om de percelen die met een 1 worden aangeduid en om nummer 14. 

In die dagen was het nog zo dat het geloof voor een belangrijk deel bepaalde in welke kringen je je bewoog, veel 
contact met buren was er niet, tenzij ze bij jouw kerk hoorden. De parochie was daarmee een belangrijke 
gemeenschap. Dat was voor Rien en Lida dus de St. Josephparochie in Nieuwerkerk. Lida ging een jaar na haar 
komst in Nieuwerkerk zingen bij het net opgerichte koor Camerata als sopraan en daarvan is ze nog steeds lid en 
dus één van de leden met de meeste dienstjaren!  
Rien werd lid van de standsorganisatie de LTB St. Isidorus. LTB staat voor Land- en Tuinbouwbond. Alle RK agra-
riërs uit deze streek waren daar lid van. De heilige Isidorus van Madrid (ca.1070 – 1130) was een landarbeider 
die een arbeidzaam en vroom leven leidde. Daarnaast wijdt Isidorus zijn leven aan zijn naasten en geeft hij alles 
weg wat hij kan missen. In 1622 werd hij heilig verklaard. Hij is de patroon van de boeren en de tuinders. Veel 

LTB organisaties in Neder-
land hebben hem een 
plaats gegeven op het 
vaandel van de organisatie, 
zoals ook voor de afdeling 
Waddinxveen, waar 
Nieuwerkerk aan den IJssel 
bij hoorde. In het vaandel is 
geborduurd dat deze afde-
ling werd opgericht op 9 
februari 1929. 
Het bestreek een groot 
gebied, met Waddinxveen, 
Zevenhuizen, Nieuwerkerk, 
Gouda en Reeuwijk. In de 
Goudse veiling waren er 
regelmatig bijeenkomsten 
waarbij landbouw-voorlich-

ters voordrachten gaven over onderwerpen die in deze streek relevant waren. “Gelukkig was er ook aandacht 
voor gezelligheid” zegt Lida stralend, “zoals dansavonden in Avifauna.” Rien was jaren bestuurslid van deze 
organisatie. Inmiddels is ze opgeheven en gefuseerd met vergelijkbare organisaties. 

het vaandel 2019 Oogstdankdag met Rien aan het woord 
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In de St. Josephkerk werd om het jaar in oktober de Oogstdankdag gevierd waar het vaandel een prominente 
plek kreeg op het altaar. Het andere jaar was de viering in Waddinxveen. Bij de laatste viering 2 jaar geleden 
ging onze Bisschop Van den Hende voor. 
Om in het dorp te komen reed je de 2de Tochtweg af tot de rijksweg, dan de Parallelweg zuid afrijden, over de 
gele brug tot aan de Kerklaan en dan naar links voor de school of de kerk. De 2de Tochtweg was in die jaren 
gelukkig al geasfalteerd. 
Toen de buurman op nummer 20 in 1979 stopte met boeren, kocht Rien 2 ha grasland van hem wat direct 
grensde aan zijn eigen land en enkele schuren op het land. Het is de strook met nummer 2 op de luchtfoto 
hiervoor. De kop van de strook land dat ligt aan de 2de Tochtweg werd niet gekocht, want daar bleef de verkoper 
wonen. 
De boerderij kon zo groter worden. Waren er in 1971 bij de verhuizing maar 4 varkens, dat werden  in de loop 
van de jaren wel 70 fokzeugen en 3 beren en er kwamen ook nog eens 100 mestkalveren. 
Voor dit vee werd kavel 2 van grasland omgezet tot een perceel mais. Een gewas wat je hier eigenlijk nooit ziet 
en het landschap ook een heel ander aanzicht geeft tussen al dat grasland. 
Verderop pachtte Rien nog eens 4 hectares. 
De zeugen werden gehouden voor de biggen. Per worp waren dat er 8-10. De biggen werden na 12 weken 
verkocht. 
De 100 mestkalveren waren toevertrouwd aan Lida. De kalveren kwamen binnen 14 dagen oud en werden 
gemest tot 5 maanden oud, stiertjes en kuizen door elkaar. Deze kalveren stonden in box stallen.  

Al dit vee produceerde heel wat mest wat maar voor een deel op het 
land uitgereden kon worden. Aanvankelijk werd het verkocht, maar later 
was het net als met geld in deze dagen: je moet ervoor betalen! 
Het melkvee liep buiten achter de schuur en werd voor het melken naar 
binnen gehaald. Al het melken ging met de machine. 
Omdat in dit deel van de Zuidplas welwater beschikbaar was, werd de 
melk in de melkbus koel gehouden in het welwater. Welwater is 
grondwater wat naar bovenkomt in het bijzonder zo dicht achter de dijk 
omdat het land zo laag ligt. Het is erg ijzerhoudend, maar heeft wel een 
constante temperatuur van 8°C, ideaal om de melk koel te houden.  
De melkbussen werden dagelijks opgehaald. Op de boerderij werd de 
melk zelf niet verwerkt. Uiteraard kreeg het melkvee kalveren, deze 
werden niet gemest maar gehouden of verhandeld. 
 

 
In 2000 werd Rien 65 jaar en hij besloot te stoppen. De buurman op nr. 20, waarvan al in 1979 het land was 
gekocht, wilde zijn woonhuis wel verkopen en naar het dorp verhuizen. Rien en Lida bouwden daar een nieuw 
huis en verhuisden, hier wonen ze nog. 
De koeien en de varkens werden verkocht en de zoon van Rien startte op de oude boerderij een paarden-
pension voor 60 paarden met het land van de oude boerderij.  
Het woonhuis op nummer 14 bleef tot 2013 in gebruik, maar is toen gesloopt. Indachtig de belofte die Rien had 
gedaan bij de koop, moest voor het kruis een goede bestemming worden gevonden. Dat werd de Historische 
Vereniging aan de ’s-Gravenweg. Adri den Boer heeft bij die gelegenheid naspeuringen verricht naar de 
herkomst van het kruis. Het is afkomstig van de doopvont van een RK kerkgebouw dat stond aan de 
Haarlemmerstraat in Leiden. Dit kerkgebouw werd in 1934 een zwembad(!) en de doopvont is daarbij 
ontmanteld. Het kruis kwam terecht in een boerderij in Leiderdorp en ten slotte aan de 2de Tochtweg in 
Nieuwerkerk. Afweerkruisen worden in deze protestants-christelijke omgeving nooit aangetroffen aldus Adri 
den Boer en het is daarom heel bijzonder. Afweerkruisen werden opgenomen in de gevel boven de kelder waar 
zuivel werd bewaard. In Schipluiden kende men het gezegde: “Het kruis weert duivel van melk en zuivel”.  
 
George Henkens 
 

Box stal voor een kalf  
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Ouder worden….., dat worden we allemaal. 

“Wat een rare titel is dit nu weer”, denkt u wellicht. “En wie zijn deze dames van wie de foto’s in dit artikel 
staan?” 
Uw secretaris is al enkele jaren lid van de KBO, maar niet praktiserend. Ik was lid geworden, want hoe hoger het 
ledental van de KBO is, des te meer gewicht zij in de schaal kan leggen wanneer zij aandacht vraagt voor 
onderwerpen die voor ouderen van (levens)belang zijn. 
Inmiddels ben ik een jaar wat nauwer betrokken geraakt bij de KBO en heb ik ontdekt wat onze bond lokaal en 

landelijk betekent. Onze afdeling is er uiteraard vooral voor de leden in onze 
omgeving. Dat gaat nu nog om Nieuwerkerk aan den IJssel, maar de ambitie 
is dat we dat we ons omvormen tot KBO Zuidplas. 
Als jonge oudere (66 jaar) kan ik me overal in het dorp bewegen, ik heb nog 
geen hulpmiddelen nodig. Ik kan met internet en met een smartphone 
overweg (ofschoon ik moet bekennen dat ik toch soms mijn dochters moet 
vragen me te helpen).  
Ouderdom komt met gebreken dat weten we allemaal. Ook al heb je die zelf 
nog niet, vroeg of laat krijg je ermee te maken, eerst meestal met je ouders 
en dat is dan vaak ook de eerste aanraking met de verworvenheden van 
onze welvaartsstaat. 
Ik vergelijk het met de babyzorg. Als je een kindje krijgt, kom je ineens in 
aanraking met een organisatie die je helemaal niet kende; het consultatie-
bureau, de GGD etc. Het wordt je op een presenteerblaadje aangereikt. 
Als je ouder wordt en iets gaat niet meer zoals je gewend was, is de weg 

naar de beschikbare voorzieningen wel wat minder eenvoudig. Zeker in deze digitale wereld, waarbij iedereen 
maar veronderstelt dat je over internet beschikt en daar bovendien handig mee bent. Zelfs een telefoontje 
levert tegenwoordig niet meer het directe contact op wat je wenst. Je krijgt een zogenaamd “call center” in 
plaats van een persoon die je denkt te bellen. 
Ik vond het geweldig om te ontdekken dat in ons dorp voor ouderen die hulp nodig hebben, dit heel goed gere-
geld is! In onze gemeente zijn 2 ouderenadviseurs actief. 
Zij zijn werkzaam bij de organisatie Welzijn Zuidplas en gaan binnenkort over naar de 
nieuwe organisatie Zuidplas Ondersteunt! (ZO!).  
Op 3 juni had ik een afspraak met Cherel Satijn één van de Ouderenadviseurs, op 
haar kantoor in de Meidoorn om haar te laten vertellen over haar werk. 
 

Ik wijs je de weg  
 

“Een Ouderenadviseur, wat is dat eigenlijk” vraag ik aan Cherel Satijn als ik tegenover 
haar aan haar bureau zit. ”Ik ben er om ouderen te helpen en dat kan op heel veel 
verschillende manieren, afhankelijk van wat de hulpvraag is” antwoordt Cherel. 
“Ouderen krijgen bijvoorbeeld in de loop der tijd problemen door een beperking. Dat 
kan zijn in de woning, maar ook met de mobiliteit. Dat betekent dat ik me met heel praktische vragen moet 
bezighouden. Maar ik heb ook contact met mensen die moeite krijgen met het alleen zijn en dat niet meer zo 
makkelijk zelf kunnen oplossen.”  
Het motto wat Cherel ergens midden in ons gesprek aandraagt is: “ik wijs je de weg”. Dat raakt me, wat een 
mooie spreuk eigenlijk en wat geweldig dat er in onze gemeente twee mensen zijn die deze rol voor ons oude-
ren willen vervullen. Het is namelijk helemaal niet zo dat dit in elke gemeente wordt aangeboden. Cherel doet 
dit werk nu 21 jaar, eerst in Rotterdam (waar zij ook woont). In 2013 werd de Welzijnsorganisatie waar zij voor 
werkte niet aanbesteed en ging ze op zoek naar een nieuwe baan. Ze was ontzettend blij toen bleek dat Zuidplas 
een Ouderenadviseur zocht en ze werkt dus nu inmiddels 8 jaar in de gemeente Zuidplas (dat ze voorheen niet 
eens kende!). “Dat is nu wel anders”, zegt ze lachend. “En dat moet ook wel,” denk ik. “Als je mensen de weg wil 
wijzen moet je zelf de weg kennen, een weg in het doolhof van voorzieningen, mogelijkheden en overal goede 
contacten hebben.” 
Ik opper dat het me wel veel werk lijkt voor het grote dorp wat Zuidplas inmiddels is. Ze vertelt dan dat ze nog 
een collega heeft, Shantie Hannoeman en er ook nog een groep vrijwilligers is waarop zij een beroep kan doen. 

Cherel Satijn 
06 38268071 
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Senioren vanaf 75 jaar en ouder worden actief via een brief benaderd met het aanbod van een preventief huis-
bezoek. Als iemand daarop positief reageert, volgt er een afspraak met één van de vrijwilligers. Als daar  iets 
uitkomt wat onmiddellijke aandacht behoeft, dan volgt een gesprek met Cherel of Shantie. 
Als er een hulpvraag is, is het de bedoeling dat die wordt opgelost. Soms kan dat eenvoudig, door op zoek te 
gaan naar iemand die een karweitje wil opknappen. 
Bij een hulpvraag wordt onderzocht wat de behoefte is van een cliënt en waar mogelijkheden liggen. Indien een 
cliënt op zoek is naar bijvoorbeeld een wandelmaatje of een paar helpende handen in de tuin maken we gebruik 
van diverse vrijwilligersorganisaties die er in Zuidplas zijn. Naast de Ouderenbonden, Zonnebloem en de NPV 
(Nederlandse Patiënten Vereniging) maken we ook gebruik van “Inwoners voor Elkaar”. Dit is een onderdeel van 
Welzijn Zuidplas en ondergebracht bij VIP (Vrijwilligers Informatie Punt).  

Via “Inwoners voor Elkaar” kan een oproep worden geplaatst. 
Cherel of Shantie zetten daar bij voorbeeld op dat ze iemand zoeken die de heg kan 
knippen of iemand die op bezoek wil gaan en de praktijk is dat zich dan wel iemand 
meldt die dat wil doen. 
Voor mij is dit nieuw, ik had wel eens gehoord van VIP, maar dacht dat dat iets heel 
anders was. Thuisgekomen heb ik eens gekeken. U moet dat ook eens doen. Niet 
perse om een hulpvraag neer te leggen, maar ook om hulp te bieden! Als u tijd 
heeft en gezond bent ….www.inwonersvoorelkaar.nl 
Het is een prachtig initiatief en ik moedig iedereen aan die nog wat kan betekenen 
voor een ander er eens op te kijken, want wellicht ben jij wel prima in staat iemand 
te helpen met een klusje. 
 

De hulpvraag kan natuurlijk ook zijn dat er problemen zijn met brieven of formulieren. Cherel vertelt dat ze dan 
de hulp kan inroepen van de afdeling Raad en Daad van Welzijn Zuidplas. Deze afdeling heeft een “Postkamer” 
waar inwoners van de Zuidplas naar toe kunnen met vragen over brieven, hulp bij het aanvragen van toeslagen 
etc.  
Mensen die behoefte hebben aan meer contact kunnen worden uitgenodigd voor de “Verhalengroep” of voor 
de huiskamer in de Meidoorn. Via het VIP kan ook worden gezocht naar gezelschap of een boodschappenhulp. 
Mensen worden niet zomaar uitgenodigd voor de Verhalengroep omdat er maar maximaal 10 deelnemers 
kunnen meedoen.  
Er wordt via brede gespreksvoering gekeken waar de behoefte ligt en aan de hand daarvan wordt gekeken of er 
een activiteit in de gemeente passend zou zijn of bijvoorbeeld deelname aan dagbesteding. 

Wat ik zelf altijd ingewikkeld vind, is het doolhof van de overheid. “Nou”, zegt Cherel, “daarin weten wij de weg 
wel hoor! Wij hebben korte lijntjes met de ambtenaren die gaan over de WMO, met het Sociaal Team en met 
diverse partners in het veld. Ook kunnen wij terugvallen op onze collega Sociaal Raadsvrouw en andere colle-
ga’s. Als je je probleemvraag bij ons neerlegt, kunnen we kijken waar je heen moet en helpen we je op weg. 
Soms hoeven we alleen de weg te wijzen en kunnen mensen het verder wel zelf, maar soms moeten mensen 
flink worden geholpen en dat doen wij ook en graag!” 
“Nou ik weet wel genoeg geloof ik” zeg ik aan het eind. ”Het is niet nodig dat ik in onze Nieuwsbrief allerlei 
dingen ga schrijven over de WMO of andere regelingen, maar veel belangrijker is dat ik zorg dat onze leden 
weten hoe ze jullie kunnen bereiken”. 
Ik vraag of ze een visitekaartje voor me heeft. Dat krijg ik, maar dat kaartje is wel 8 keer zo groot als een gebrui-
kelijk visitekaartje. “Ja, het moet natuurlijk wel goed leesbaar zijn toch”, lacht ze. 
Heel bij de hand.                George Henkens 

 
  
 
 

 
  
 
 
 

 

Shantie Hannoeman 
06 42652410 

Op de volgende pagina is de tekst opgenomen uit de folder 

over Ouderenadvies in Zuidplas 

Visitekaartje van Cherel Satijn 
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Grootse opkomst bij de Algemene Ledenvergadering op donderdag 10 juni 2021  

Zo’n 15 maanden geleden maakten we zorgeloos plannen voor de ALV 2020. Groot was de teleurstelling dat 
deze bijeenkomst niet door kon gaan en ook vele andere contactmomenten wegvielen door uit uitbreken van de 
Covid-19-pandemie. Die periode hebben we grotendeels achter ons gelaten. We mogen u daarom nu verslag 
doen van de feestelijke ALV 2021 die op donderdag 10 juni heeft plaatsgevonden in de Sint Josephkerk.  

Het was duidelijk dat veel leden toe waren aan ontmoeting met andere leden want de opkomst was met zo’n 50 
aanmeldingen goed te noemen.  
Het KBO bestuur en enkele vrijwilligers gingen daarom woensdagavond al druk in de weer 
om de locatie coronaveilig te maken voor de ontvangst van zoveel mensen. De hele kerk-
zaal moest worden leeggehaald en werd opnieuw ingedeeld om de leden op voldoende 
afstand van elkaar aan tafels te kunnen laten zitten. Secretaris George Henkens had 
gezorgd voor een KBO-banner, vlag en ander KBO-materiaal. De vlag werd door George 
buiten aan het kerkgebouw opgehangen.  

Bij binnenkomst moest men de presentielijst tekenen, de handen ontsmetten en werden de instructies gegeven 
voor een veilige bijeenkomst: ‘Lopen = mondkapje op’ en ‘Zitten = mondkapje af’.  

   
 

Nadat alle aangemelde personen waren gearriveerd en plaats hadden genomen, nam voorzitter Marcel de 
Groot de microfoon, verwelkomde de aanwezigen, opende de vergadering en las onderstaand gedicht voor dat 
heel toepasselijk is in deze tijd.  
 

Als ik in de stilte 
Terug staar 

En ik bedenk wat een jaar 
Het is geweest 

Zoveel anders geworden 
We geven geen handen 

Zoveel doden in alle landen 
We houden afstand 

Waar omhelzingen nodig zijn 
We voelen pijn 
Van het gemis 

Van zoveel dat anders is 
We horen van eenzaamheid 

Verdeeldheid en gebrokenheid 
We komen biddend 

Tot U Heer 
En leggen onze zorgen 
Ons verlangen en hoop 

Bij U neer. 
 
Gedicht van Leo Heuvelman 

Nagedachtenis  
Na de huishoudelijke mededelingen kreeg Pastor Gerda Martens de 
microfoon. Zij vertelde blij te zijn dat we 
weer bijeen konden komen en elkaar weer 
konden zien en spreken na die lange, 
eenzame coronatijd.  
Ter nagedachtenis aan de overledenen van 
het afgelopen jaar werd een gedachtenis-
kaars ontstoken en noemde pastor Gerda 
hun namen en werd een minuut stilte 
gehouden.  
Pastor Martens ging daarna verder voor in 
gebed.  
 
De vergadering  
Vervolgens werden de punten van de ALV behandeld zoals de agen-
da aangaf met het jaarverslag en financieel jaarverslag en de daar-
mee samenhangende onderwerpen. Eric van Nierop had de belang-
rijkste stukken in een diapresentatie verwerkt. 

George Henkens, de nieuwe secretaris, kon met instemming van de 
aanwezige leden officieel benoemd worden.   

 

Ruime opstelling in de Sint Josephkerkzaal Instructies over mondkapjes 

Pastor Gerda Martens 
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Afscheid  
Toon de Kort ontving van penningmeester Sjaak Zuidwijk een boeket bloemen voor zijn inzet als HUBA (Hulp 

Belasting Aangifte) in de afgelopen jaren.  

Zijn opvolger Arjo Bleeker was als nieuw lid en nieuwe HUBA 
bij de vergadering aanwezig en werd voorgesteld.  
 

Tijdens de pauze die volgde kon men even met elkaar praten. 
De gastvrouwen zorgden daarbij voor de drankjes en 
schaaltjes met zoutjes.  

 
 

Na de pauze werd afscheid genomen van Irene Vasterman als secretaris.  
Irene blijft nog wel actief als KBO- bestuurslid in de evenementencommissie en 
redactie van de KBO-nieuwsbrief.  

Voorzitter Marcel overhandigde een groot boeket bloemen 
en een prachtig beeldje van Artihove getiteld “Samen de 
handen ineen”. Op de begeleidende kaart bij het beeldje 
staat als uitleg: ‘Door de handen ineen te slaan ontstaat er 
een bolwerk van kracht en energie’.  Dit beeldje lag al 15 
maanden in een kast bij George te wachten op dit moment.  
Daarna dankte Irene voor de bloemen en het mooie beeldje.  

 

Tijdens het borreluurtje was het buffet opgesteld in vergaderzaal 2 en werd een deel van de wand naar de kerk-
zaal geopend. Marcel 
nodigde de mensen uit om 
via éénrichtingsverkeer 
per tafel langs het buffet 
te gaan waar vier dames 
zorgden voor het aanrei-
ken van de borden met de 
gewenste gerechten. Het 

was weer bijzonder smakelijk en meer dan voldoende 
voor meerdere rondes voor de grote eters. Tenslotte 
was er nog zoveel lekkers over dat verschillende leden 
een bakje meenamen om daarvan later in de week nog 
te kunnen genieten.  
Het was een geslaagde en gezellige ledenvergadering 
en daar waren we hard aan toe!  

 

Sjaak Zuidwijk en Toon de Kort (met bloemen) 

Samen de handen ineen 

Chinees buffet  
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