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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden,  

Terwijl het Pinksterfeest net achter de rug is en we het begin van onze Christelijke kerk hebben herdacht, 
kunnen we de laatste weken weer naar onze kerk. Nog steeds met maximaal 30 mensen tegelijk maar ook dit 
is weer een begin en mogelijk omdat de laatste tijd steeds meer mensen worden gevaccineerd en het tempo 
van de vaccinaties omhoog gaat. Sinds 24 mei wordt er zelfs in de gemeente Zuidplas gevaccineerd. 

Inmiddels zouden vrijwel al onze leden voor de tweede keer gevaccineerd moeten zijn. Dit opent voor ons 
mogelijkheden. Zo hebben we op 29 april al een ontmoe-
tingsmiddag kunnen organiseren, die door 14 leden werd 
bezocht. Het was fijn om weer onder elkaar te zijn. We 
hebben de spelletjes in de kast gelaten.  
Omdat dit de eerste keer in dit jaar was, heeft Irene 
Vasterman gezorgd, dat er een plakje cake bij de koffie was 
en wat hartige hapjes bij de drankjes.  Irene heeft met trots 
haar koninklijke onderscheiding laten zien en ook was de 
opname van de toespraak van burgemeester Weber te 
bewonderen. 

Nu de maatschappij weer op gang komt, heb ik aan het bestuur voorgesteld om op donderdag 10 juni een 
Algemene Leden Vergadering te organiseren. Uiteraard zullen we ons wel aan de dan geldende regels moeten 
houden. Aanmelden is verplicht – zie pagina 3. Waarschijnlijk zullen we ons nog moeten beperken tot 30 
leden. Schrijft u zich zo snel mogelijk in. Het zou kunnen betekenen dat inschrijving door de beperkende 
maatregelen niet meer mogelijk is.  
Een concept jaarverslag 2020 en het financieel jaarverslag 2020 staan in deze Nieuwsbrief afgedrukt vanaf 
pagina 4, zodat u zich een mening kunt vormen over deze verslagen. Op 10 juni kunt u uw oordeel geven.  

KBO-PCOB heeft weer zijn best gedaan om de landelijke politieke partijen te vragen de belangen van de 
senioren niet uit het oog te verliezen. Directeur Marcel Sturkenboom heeft aandacht gevraagd voor de 
830.000 mantelzorgers waarvan een groot deel zich zwaar belast voelt. Dit is ook van toepassing op onze 
eigen leden. Steeds vaker zal men voor de eigen partner moeten zorgen en dat vaker in de eigen thuissituatie. 
Er moet meer ondersteuning beschikbaar komen.  

Ook in onze eigen woonplaats hebben we met het SVO de aandacht gevraagd voor onze belangen omdat op 
dit moment de politieke partijen hun verkiezingsprogramma's samenstellen. Behalve de reactie van 
burgemeester en wethouders hopen we ook nog op reacties van de plaatselijke politieke partijen.  
De komende tijd hopen we u op de hoogte te stellen van het programma voor de tweede helft van dit jaar. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot  

  

 



2 
 

Spreuk van de maand juni 

“Het menselijk hart 
is de schelp 

waarin je de parel van 
naastenliefde vindt.” 

  
van Nanny Jongeneelen 

LIEF EN LEED 
Kroonverjaardagen    

70 jaar  

13-6-2021 mevrouw J.M. Both-Steenbergen   

 

Gouden huwelijks jubileum – 50 jaar 

28-6-1971 de heer en mevrouw J. Bot en H.M. Bot-Hoge  

 

VOORAANKONDIGINGEN 

KBO Ontmoetingsmiddagen – we zijn weer begonnen !  

Op donderdag 29 april zijn we voorzichtig gestart met een eerste KBO-ontmoetingsmiddag. De Sint Josephkerk 
was ingericht als ‘testlocatie’. Voor de veiligheid – èn onmogelijkheid 
om afstand te houden! – werden er geen spellen georganiseerd. Dat 
bleek geen probleem, want alle aanwezigen waren vooral blij om 
weer anderen te kunnen zien en spreken. Onze nieuwe gastvrouw 
Mieke Kroeskop was er voor het eerst ook bij en kon zo meer 
persoonlijk kennis maken met de aanwezigen.  
Het bestuur heeft besloten voor de ontmoetingsmiddagen ook met 
aanmeldingen te werken totdat iedereen gevaccineerd is.  

 
Vooraankondigingen – aanmelden voor alle activiteiten!  

In de maand juni staan de volgende gebeurtenissen op de agenda :  

 10 juni – Jaarbijeenkomst met Algemene Ledenvergadering in de Sint Josephkerk – zie pagina 3  

 16 juni – Lady’s Day – Vander Klooster Modedag in Boskoop – voor aanmelden en info zie onderaan de pagina   

 24 juni – KBO Ontmoetingsmiddag verschoven van 17 juni naar 24 juni, omdat de Sint Josephkerk priklocatie is 
en wij op de 3e donderdag géén gebruik kunnen maken van het gebouw.  

Data voor de KBO Ontmoetingsmiddagen:  
15 juli, 19 augustus, 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december (kerstmiddag).  
 

Ook op woensdag 1 september 2021 staat een Vander Klooster Modedag op de agenda.  

 
 

 

Modedag Boskoop woensdag 16 juni 2021  

Dit jaar is voor een modedag op woensdagen gekozen. Op 16 juni is er een Lady’s Day in Boskoop. Alles wordt 
georganiseerd volgens de richtlijnen van het RIVM wat o.a. betekent dat er niet meer dan 30 dames - van PCOB 
en KBO samen - kunnen deelnemen.  
Graag uiterlijk donderdag 10 juni aanmelden bij Irene Vasterman telefonisch: 
06-13745920 of via e-mail (kbo.nieuwerkerk@gmail.com) o.v.v. dieetwensen, 
suiker/glutenvrij.  
We gaan met eigen auto’s. Er zijn 12 vervoersplaatsen beschikbaar zijn omdat 
alle bestuursleden hebben toegezegd om te rijden. We vertrekken om ± 10.00 
uur. De dag duurt tot ± 15:15 uur.  
Kosten voor het hele dagprogramma € 6.  
Benzinekosten voor de meerijders € 2,50. Deze dag is incl. koffie of thee, de 
modeshow en lunch.  
Indien de omstandigheden het niet toelaten, zult u telefonisch op de hoogte worden gesteld. Daarom is het 
noodzakelijk dat u zich tijdig aanmeldt! (naam, adres, telefoonnummer en dieetwensen)  

 

mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
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JAARBIJEENKOMST 2021 KBO Nieuwerkerk aan den IJssel op donderdag 10 juni  

Wij nodigen alle betalende leden van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel uit voor de 

jaarbijeenkomst op donderdag 10 juni, waarin is opgenomen de Algemene Leden Vergadering.  

In onderstaand kader staat het programma. Indien u slecht ter been bent, lid bent van onze 

afdeling en de jaarbijeenkomst en Algemene Ledenvergadering in de St. Joseph wil bijwonen, dan 

kunt u dit bij aanmelding aangeven en kan er voor vervoer gezorgd worden.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Algemene Ledenvergadering van de KBO –Nieuwerkerk 

 op 10 juni 2021 om 14:30 uur in de St. Josephkerk  

 

Agenda 

 

1. Opening door voorzitter Marcel de Groot  

2. Mededelingen  

3. Jaarverslag 2020  

4. Financieel Jaarverslag 2020  

a) Verslag kaskommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

b) Decharge bestuur en penningmeester voor het gevoerde beleid  

c) Begroting 2021 

5. Informatie door ledenadministrateur Eric van Nierop (o.a. website)   

6. Toekomst  

7. Wat verder ter tafel komt  / Rondvraag  

8. Sluiting van de vergadering  

 

 

 

 

JAARBIJEENKOMST met ALV KBO - AFDELING NIEUWERKERK a/d IJSSEL  

Donderdag 10 juni 2021 – locatie: Ontmoetingsruimte St. Josephkerk, Kerklaan 20  

Programma 

14.00 uur  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers. 

14.30 uur  Algemene Leden Vergadering 

15.30 uur Afscheid Irene als secretaris van de KBO   

16.00 uur  Gezelligheid en drankjes  

17.00 uur Chinees buffet  

18.15 uur  Afsluiting  

 

De toegang tot de ALV en aansluitende maaltijd is gratis voor leden (m.u.v. de drankjes). 

Introducees die de intentie hebben lid te worden, zijn van harte welkom en betalen € 10,00 

voor entree en buffet, plus de drankjes à € 1,= per stuk.  

Aanmelden verplicht, uiterlijk zondag 6 juni bij de penningmeester. Dit kan via e-mail: 

penningmeester@kbozuidplas.nl of via telefoonnummer: 0180-313625.  

Indien van toepassing kunt u uw dieetwensen doorgeven.  
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Concept Jaarverslag 2020 van de afdeling KBO-Nieuwerkerk aan den IJssel  
Omwille van de coronacrisis niet gehouden als Algemene Ledenvergadering doch 
afgedrukt voor u in deze nieuwsbrief ter beoordeling op 10 juni a.s. 

Het bestuur:  
De heer M. de Groot (voorzitter) 
De heer J. Zuidwijk (penningmeester) 
De heer G. Henkens (vanaf 3 februari 2020 secretaris) 
Mevr. I. Vasterman (tot 3 februari secretaris, daarna lid) 
Aangezien er geen sprake was van een fysieke bijeenkomst, wordt het aantal aanwezige leden niet vermeld. 

Overleden in 2020 
Wij konden dit jaar niet gezamenlijk stil staan bij de leden die niet meer in ons midden zijn, maar zij worden 
niet vergeten. Ter nagedachtenis aan hen noemen wij hen bij name:  

Naam      datum van overlijden  
 Jacques Roelofs - 82 jaar   24 januari  
 Frans de Groot - 93 jaar   31 maart 
 Mw. W.M. van Zuijlen-Boekhorst - 91 jaar  9 mei 
 Jaap van Duinen - 83 jaar   4 juni  
 Rita Schoolenberg-Kolk - 64 jaar   2 juli  
 Mw. M.O. Schrijber-Reynders 21 september  
 Aad van der Knaap - 93 jaar  3 december 
 Henny de Nie - 84 jaar  24 december  

Uitgeschreven leden / verhuisd:    
 Mevrouw Koogje-Terruwe   
 Mevrouw E.J. Knoop-Vergeer  

Nieuwe leden in 2020:     
 Mevrouw D.G. van Driel   Mevrouw M.C.H. van Hemert  
 Mevrouw F.M.C. Boerendonk- Derickx   De heer J.A.M. Stapels  
 Mevrouw M.J.M. Schuurs-Herselman  Mevrouw E. Vroegh  
 De heer F. van Hemert  
 

Activiteiten 2020 

 Nieuwjaarsbijeenkomst donderdag 9 januari 2020 - Er waren tegen de 30 mensen waaronder enkele 
nieuwe gezichten. De feestelijke hapjes maakten het tot een geslaagde bijeenkomst. 

 Dinsdag 18 februari - Een KBO-PCOB uitje met de MuseumPlusBus naar het Zeeuws Museum. De bus werd 
uitgezwaaid door toekomstig secretaris George Henkens, enkele parochianen en pastor Joost de Lange die 
de deelnemers een gezegende reis toewenste. Het was een bijzonder geslaagde reis.  

 Er waren nog spelletjesmiddagen op 16 januari en 20 februari. Helaas kwam daarna de lockdown. 

 De Sint Christoffel Ouderencontactdag vond plaats in de St. Josephkerk op donderdag 5 maart. 

 De Algemene Leden Vergadering van 19 maart moest worden geannuleerd vanwege corona. 

 Er was een datum vastgesteld voor een gezamenlijke feestmiddag met de PCOB waar de ondertekening van 
de samenwerkingsovereenkomst met de PCOB zou plaats vinden, (26 maart) ook deze moest worden 
geannuleerd. 

 Modedagen bij Vander Klooster en Aad & Marijke werden meermaals verzet.  

 Op donderdag 27 augustus werd buiten op het kerkplein een High Tea georganiseerd. We hielden allemaal 
1,5 meter afstand. De catering was professioneel en werd door alle aanwezigen zeer gewaardeerd. Het was 
een erg geslaagde middag. 

 Op dinsdag 29 september hebben we ook een High Tea binnen in de Sint Josephkerk gehouden. Ook deze 
keer waren alle aanwezigen enthousiast.  

 Op dinsdag 13 oktober is een filmmiddag georganiseerd. The Two Popes werd verzorgd door George 
Henkens en werd zeer gewaardeerd.  

 De op 19 november geplande herkansing ALV moest vanwege de lockdown opnieuw worden geannuleerd. 

 Er is besloten de ALV 2020 schriftelijk te behandelen in de Nieuwsbrief van 24 november 2020.   
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Feiten 

 Nieuwe secretaris voorgesteld voor de ALV 

 In het april nummer wordt aangekondigd dat alle activiteiten worden opgeschort per 12 maart, dit nummer 
verscheen 24 maart 

 Bankzaken en beweging krijgen veel aandacht in de Nieuwsbrief 

 Irene blijft in het bestuur met aandachtsgebieden evenementen en redactie Nieuwsbrief 

 fysiek vergaderd met SVO 3 feb 2020 waarbij Irene terugtreedt  

 fysiek vergaderd met SVO 7 september  
 

Vergaderingen: 

 Ondanks alle zorgen over corona hebben we als bestuur toch nog 9 keer kunnen vergaderen. Met KBO-Zuid 
Holland is er alleen digitaal contact geweest. Alle vergaderingen zijn afgelast, omdat het niet verantwoord 
was om bijeen te komen en digitaal vergaderen met zovelen niet praktisch was. Wel werden de jaarstukken 
aangeleverd, waarop we schriftelijk mochten reageren. Ook was er voor ons een financiële meevaller 
omdat KBO Zuid Holland onroerend goed verkocht heeft, hetgeen u in de financiële stukken kunt zien. 

 Met de PCOB is er alleen telefonisch contact geweest, meestal betrof dit SVO-zaken. Zo werd er langs die 
weg contact gelegd met mevr. Sterkenburg van de gemeente Zuidplas met als onderwerp de wens van een 
aantal visueel gehandicapte leden diverse verkeerssituaties te verbeteren. 

 Met de SVO (en dus met de gemeente Zuidplas) werd zoals gemeld niet vergaderd. 

 Ook met KBO Midden Holland en KBO IJsselgemeenten zijn alle vergaderingen afgelast. 

 Wel was er digitaal contact over de opvolging van de aftredend voorzitter van Midden Holland. 

Financiën door penningmeester Sjaak Zuidwijk 
Hieronder een korte toelichting op de gepubliceerde financiële documenten. 

a Financieel Jaarverslag 2020 
De afdracht aan de KBO-Zuid-Holland en de landelijke KBO-Unie bedraagt € 16,82 per lid in 2020. Ons leden-
bestand is in de loop van 2020 iets afgenomen; van 243 -> 238 leden. 
Voor Lief en Leed is nog steeds een bescheiden bedrag uitgegeven, waarbij we willen oproepen om oog te 
houden voor elkaar. Als u weet dat iemand ziek is (of ander lief of leed) dan hoopt het bestuur dat u dat wilt 
doorgeven. 
Carien van Nierop zorgt voor felicitatiekaarten bij kroonverjaardagen en bijzondere huwelijks jubilea, maar zij 
heeft geen gegevens van zieke leden. 
Verder kunt u zien, dat de uitgaven in 2020 duidelijk zijn achtergebleven bij de inkomsten. Dit is vooral gevolg 
van het feit, dat vele activiteiten in 2020 niet zijn doorgegaan door de genomen maatregelen rondom de 
corona pandemie. De subsidie over 2019 was te laat binnen gekomen en van de toegekende subsidie van 
€ 750,= in 2020 hebben wij € 400,= teruggeboekt naar de gemeente Zuidplas omdat vele geplande activiteiten 
geen doorgang konden vinden. 
Vanzelfsprekend zijn de werkelijke uitgaven in 2020 dan ook duidelijk lager dan de begrote uitgaven. Dat blijkt 
vooral uit de post boodschappen. Dat de post postzegels enz. een stuk hoger is, komt door de brief, die in 
maart is verstuurd naar de circa 80 leden, die niet over internet beschikken. Verder is de rekening van de huur 
voor de ruimte in de St. Josephkerk nog niet ontvangen. 
b. Verslag kascontrolecommissie 
De kascontrolecommissie is voor de jaarlijkse controle van de financiële administratie op zaterdag 15 mei 
bijeen geweest en heeft in aanwezigheid van de penningmeester de stukken bestudeerd en steekproefsgewijs 
gecontroleerd en geen onrechtmatigheden geconstateerd. 
De penningmeester citeert uit het stuk dat door mevrouw Pine Koolhaas en de heer Jan Boerendonk, leden 
van de kascontrolecommissie, is ondertekend: “De administratie zag er verzorgd en accuraat uit.” 
c Decharge bestuur en penningmeester 
De leden van de kascontrolecommissie stellen de ALV van KBO-Nieuwerkerk voor om de jaarrekening 2020 
goed te keuren en aan het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid en aan de 
penningmeester voor het financiële beheer. De kascontrolecommissie wordt hartelijk bedankt voor hun 
werkzaamheden. 
d Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Als leden van de nieuwe kascontrolecommissie 2021 worden benoemd: de heer Jan Boerendonk (2e jaar) en 
een tweede lid, dat op de komende ALV of via deze weg zich meldt.  Zij zullen begin 2022 door de 
penningmeester worden uitgenodigd voor de verificatie van de financiële administratie. 
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e. Géén contributieverhoging voor 2022 
De afdracht aan de KBO-Unie en KBO Zuid-Holland werd voor het jaar 2020 verhoogd naar € 16,82. Deze blijft 
voor 2021 hetzelfde. In 2022 zal dit bedrag met een inflatiecorrectie worden verhoogd. Toch blijft de KBO jaar-
contributie ook voor het jaar 2022 € 25,= voor een lidmaatschap van één persoon en € 40,= voor twee 
personen op hetzelfde adres. 
f. De begroting voor 2021 is gemaakt tijdens de coronacrisis. Toch hebben wij de begroting voor 2021 daar niet 
van af laten hangen. Vanzelfsprekend zullen daardoor bepaalde uitgaven sterk worden beïnvloed. 
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Koninklijke Onderscheiding voor oud-secretaris Irene Vasterman  
Toen ik in 1982 in Nieuwerkerk kwam wonen, had ik er geen idee van dat ik 37 jaar later voor mijn vrijwilligers-

werk een Koninklijke Onderscheiding zou ontvangen. In eerste instantie was het – 
naast mijn drukke baan – alleen kerkwerk in de avonduren. Toen ik door de bouw-
crisis mijn baan verloor, kreeg ik meer tijd voor parochietaken waar ik me enthou-
siast voor mocht maken. Zo ontwikkelde zich een groot netwerk en van het een 
kwam het ander. Ik werd hotelleider bij een Lourdes bedevaart van onze parochie 
en in datzelfde jaar werd ik lid van de Katholieke Bond voor Ouderen na een uitje 
naar Terschuur. Binnen korte tijd werd ik secretaris van de KBO-afdeling Nieuwer-
kerk aan den IJssel. Er was – naast vergaderen – genoeg te doen en ik kon veel 
energie kwijt in het organiseren van middagen en uitjes. Wat is dàt leuk om te 
doen! En wat een blije en dankbare gezichten levert dat op! (eigenlijk is het leuker 

dan betaalde arbeid). Vrijwilligerswerk levert veel meer op. Ik groeide er in en het is een beetje verslavend.  
Daar zit dan wel een valkuil, want het was te veel aan het worden. Ik begeleidde o.a. catechumenen, deed 
werk bij het Feest van de Geest, pastoresoverleg, pastorale wacht en de Verhalengroep 
van Welzijn Zuidplas. George Henkens had toen al eens aangegeven na zijn pensioen 
tijd te hebben voor vrijwilligerswerk en begin 2020 was daarover een eerste contact. 
Voor mij onverwacht nam hij al mijn taken binnen de KBO over. Jammer dat kort daar-
na alles stil viel door de pandemie maar daardoor kon ik wel helemaal resetten.  
Door een idee van George werd een telefoonpool opgezet om contact te houden met 
onze leden en waar nodig boodschappen te verzorgen. In de tussentijd bereidde hij de 
voordracht voor een Koninklijke Onderscheiding voor waar zeven mensen mooie on-
dersteuning aan gaven.  
Langzaam komen we nu uit de crisis en ik ben blij als ik weer evenementen en uitjes 
mag en kan organiseren. Met plezier blijf ik ook de Nieuwsbrief voor u maken.  
Dankbaar mag ik dit stukje afsluiten. Dank aan George en aan allen die zijn initiatief 
ondersteunden. Dankbaar aan allen die blij zijn met onze plaatselijke KBO en er waar-
dering voor uitspreken.  Dankbaar dat mijn zoon Justin Kuijt het lintje mocht opspelden.  
Ik voel me gezegend met deze Koninklijke Onderscheiding en - zoals onze pastor het zegt aan het eind van de 
viering: Ontvang de zegen om anderen tot zegen te kunnen zijn . Dat hoop ik inderdaad nog lang te kunnen 
waarmaken.                                                                                                                                                 Irene Vasterman  
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INFORMATIEPAGINA   
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. 7/8 (juli/augustus) mag u 
rond 29 juni 2021 verwachten.  
Kopij voor dat nummer s.v.p. inleveren vóór 17 juni   

   

Verschijningsdata 2021:  
 
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  

mailto:penningmeester@kbozuidplas.
mailto:secretaris@kbozuidplas.
mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
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
http://www.kbozuidplas.nl/
mailto:kbo@kbozuidplas.nl
mailto:arjo@bleekhoog.nl
mailto:kbo@kbozuidplas.nl
mailto:kbo@kbozuidplas.nl
mailto:secretaris@kbozuidplas.nl

