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Van de voorzi�er  
Beste KBO-leden, 
Wat is het een bijzondere �jd. Corona wordt Alpha dan Delta, Omikron en daarna Da2. De besme�elijk-
heid verandert maar het aantal besme�e mensen neemt sterk toe. Het percentage besme�e mensen is 
van ongeveer 10% van de geteste mensen naar de 60% van de geteste mensen gegaan. Toch zijn de 
mensen alle maatregelen zat. Omdat de nieuwste varianten minder gevaarlijk zijn, gaat de regering de 
maatregelen intrekken. Dat terwijl er heel veel mensen ziek thuis zijn en daardoor de normale gang van 
zaken in de war dreigt te sturen. Er rijden minder treinen en bussen, 25% van de onderwijsgevenden zit 
thuis en er zijn ook minder verplegenden in de zorg of in het ziekenhuis. Nu gaan opera�es niet door 
wegens gebrek aan menskracht. Toch gaan er nog steeds mensen dood aan covid. En als je het gehad 
hebt, is herstel vooral bij de eerste varianten een kwes�e van lange adem. Gisteren werd bekend dat ex-
corona pa�ënten meer kans maken om hart- en vaatziekten te krijgen. Maar goed, het einde lijkt in zicht. 
Blij� u goed op uzelf passen! 

Omdat de wereld weer langzamerhand opengaat, dreigen er allerlei tekor-
ten. Eerst waren er geen automa�seringsonderdelen, nu worden veel din-
gen duurder door de ontwaarding van het geld. Vooral de energie is veel 
duurder geworden, of het nu om aardgas, benzine of elektriciteit gaat. 
Aardgas en elektriciteit zijn bijna 2 keer zo duur op dit moment. Misschien 
ook wel als gevolg van de situa�e rond Oekraïne. Ook wil de regering geld 
besparen op de AOW. Dit betekent dat er veel senioren in financiële proble-
men kunnen komen. Pas bij de voorjaarsnota zal er misschien repara�e van 
de inkomens komen. Tot die �jd zullen we geduld moeten hebben om te 
weten waar we aan toe zijn. 

Op 16 maart worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Het zal u niet ontgaan zijn dat er in SVO-
verband aandacht gevraagd is voor de posi�e van de Senioren. Inmiddels kan ik u mededelen dat bijna 
alle aangeschreven poli�eke par�jen hebben gereageerd. We hebben de indruk dat de par�jen over het 
algemeen aandacht hebben voor de posi�e van de senioren in de gemeente Zuidplas.  NEZ en NGP heb-
ben we alsnog aangeschreven. Het is onze inten�e om de par�jen een bescheiden ruimte te bieden in 
onze nieuwsbrief zodat u de inten�es van de par�jen kunt vergelijken.  
Op maandag 7 februari jl. hebben we vergaderd met het SVO. Onderwerpen waren de verbeteringen van 
verkeerssitua�es t.b.v. slechtzienden (proefopstellingen zijn te vinden bij beide fietsbruggen in de 
rich�ng van de Reigerhof), het strooibeleid en het taalgebruik bij het cliëntervaringsonderzoek van de 
S�ch�ng ZO!. Deze werden met wethouder Daan de Haas besproken.  
We hebben ook naar de status van de Zuidplashof geïnformeerd.  
Verder hebben we gesproken over de "lokale” omroep. Deze is 
te ontvangen op FM 106,9 en meld zich als "Zuidplas-Gouda". 
Ten laatste maar niet ten minste hebben we gesproken over de 
door ons zeer gewaardeerde Adviesraad. 
Op woensdag 2 februari jl. hebben we bestuursvergadering 
gehouden. We hebben de afgelopen periode geëvalueerd en de Algemene Leden Vergadering 
besproken. Verder in de nieuwsbrief vindt u daar meer informa�e over. 
Een hartelijke groet van uw voorzi�er, 
Marcel de Groot  

 

 

 

Belangenorganisatie voor 50-plussers

Nieuwerkerk aan den IJssel
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 Spreuk van de maand  
maart 

“In stromend water wordt geen beeld 
weerkaatst, wel echter in het spiegelende 

oppervlak van een s�lle vijver.  
Alleen wie zelf rus�g is, kan een rustplaats 

bieden aan allen die rust zoeken. ” 
 

Lao Tse     

Lief en Leed    
Kroonverjaardagen  

 
Er zijn in maart geen kroon-
verjaardagen en jubilea 
voor zover aan ons bekend. 
 
                   ������ 

 

Winters�lte 
De grond is wit, de nevel wit, 

De wolken, waar nog sneeuw in zit, 
Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 
Het fijngetakt geboomte zit 

Met wi�en rijp beijzeld. 
 

De boom houdt zich behoedzaam s�l, 
Dat niet het minste takgetril 
’t Kristallen kunstwerk breke, 

De klank zelfs van mijn schreden wil 
Zich in de sneeuw versteken. 

 

De grond is wit, de nevel wit, 
Wat zwijgend tooverland is dit? 

Wat hemel loop ik onder? 
Ik vouw de handen en aanbid 
Dit grootsche, s�lle wonder. 

 
Jacqueline van der Waals (1868-1922) 

������� 
 

Aankondiging 
Op dinsdag 15 maart is er van 10:15-15:15 u een Lady’s Day met voorjaarsmode in Boskoop. De kosten voor het 
dagprogramma (inclusief koffie of thee, de modeshow en lunch) bedragen € 6. We gaan met eigen auto’s. 
Benzinekosten voor de meerijders € 2,50. Uiterlijk dinsdag 15 februari aanmelden. Dat is 4 weken vóór de 
modedag i.v.m. indelen van het personeel bij Vander Klooster en voor de bestelling van gebak en lunch met evt. 
bijzonderheden zoals suiker- en of glutenvrij. 
Aanmelden bij Irene Vasterman telefonisch: 06-13745920 of via e-mail (kbo.nieuwerkerk@gmail.com) onder 
vermelding van uw eigen naam, telefoonnummer eventuele dieetwensen (suiker/glutenvrij) en of u eigen 
vervoer hee� of met iemand wil meerijden.  

������� 
 

Stemwijzer - Check de mening van de par�jen met de stemwijzer. Ga naar www.mijnstem.nl 
of click op de link: h�ps://mijnstem.nl/share/project/6216c4e4-b9aa-431b-bf80-
a00d4f7da7d7/nl-NL?s=16&x=eyJsSUQiOiJ6dWlkcGxhcyJ9 
 
Voor vervoer naar het stembureau kunt u contact opnemen met de KBO-bestuursleden.  
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KBO Nieuwjaarsbijeenkomst 20 januari 2022 
Wat was het goed om het nieuwe verenigingsjaar op zo'n fijne manier met zoveel gezellige mensen te kunnen 
starten. Op de derde donderdag van januari kwamen veel leden van de KBO Nieuwerkerk aan den IJssel bij 
elkaar in de Sint-Josephkerk. De Ontmoe�ngsruimte was te klein om het gezelschap corona-veilig te ontvan-
gen, maar de heren van het bestuur hebben de kerkzaal omgebouwd en gezorgd voor een prima opstelling in 
de kerkzaal waar men veilig aan grote tafels kon zi�en.  
Het bleef nog steeds wel wenselijk om te blijven zi�en maar dat hoefde geen 
probleem te zijn want de koffie, thee, cake, drankjes en hapjes werden gewoon 
aan de tafels geserveerd. 

Voorzi�er Marcel de Groot 
opende de middag met een 
welkomstwoord en toelich-
�ng over de middag en enkele 
bijzondere wetenswaardig-
heden.  
Na de koffie en thee werden 
glazen met bubbels rondge-
deeld. Hiermee konden de 
aanwezigen toosten op het 
nieuwe jaar maar vooral ook op bruidspaar Zuidwijk vanwege 

hun 51e huwelijksverjaardag. Uiteraard werd hen uit volle borst een ‘Lang zullen ze leven’ toegezongen.  
Op deze feestelijke middag werd regelma�g rondgegaan met schalen met lekkere hapjes. Er werden fijne 
gesprekken gevoerd en het voelde als van ouds door contacten en een praatje.  
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Uitnodiging voor de ALV 2022 KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  
Wij nodigen alle leden van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel uit voor de ALV.  
In onderstaand kader staat het programma voor die middag.  
Indien u lid bent van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel en deze Algemene 
Ledenvergadering in de St. Joseph wil bijwonen maar slecht ter been bent, dan kunt u dit 
bij uw aanmelding aangeven en kan er voor vervoer gezorgd worden.     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
 

Algemene Ledenvergadering van de KBO –Nieuwerkerk  
  op 17 maart 2022 om 14:00 uur in de St. Josephkerk  

 

                                     Agenda 
 

1. Opening door voorzitter Marcel de Groot  
2. Mededelingen door secretaris George Henkens   
3. Verslag van de ALV van 10 juni 2021 (zie deze Nieuwsbrief blad 5-8) 

a) Jaarverslag 2021 door George Henkens  
4. Financieel Jaarverslag 2021 door penningmeester Sjaak Zuidwijk  

b) Verslag kaskommissie en benoeming nieuwe kascommissie 
c) Décharge bestuur en penningmeester voor het gevoerde beleid  
d) Begroting 2022 

5. Informatie ledenadministratie   
6. Toekomst  
7. Wat verder ter tafel komt  / Rondvraag  
8. Sluiting van de vergadering  

�������� 

ALGEMENE LEDEN VERGADERING KBO - AFDELING NIEUWERKERK a/d IJSSEL  
Donderdag 17 maart 2022 – locatie: Ontmoetingsruimte St. Josephkerk, Kerklaan 20  

Programma 

13.30 uur  Ontvangst met koffie/thee en iets lekkers  
14.00 uur  Algemene Leden Vergadering 
15.30 uur Pauze/Gelegenheid voor een spelletje, sjoelen, kaarten,   
  een drankje en tijd om met elkaar te praten  
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 drank jes). 
Introducees die de intentie hebben lid te worden, zijn van harte welkom op de ALV en betalen 
€ 10,00 voor entree en buffet, plus de drankjes à € 1,= per stuk.  
Aanmelden verplicht, uiterlijk zondag 13 maart bij de penningmeester. Dit kan via e-mail: 
penningmeester@kbozuidplas.nl of via telefoonnummer: 0180-313625.  
Indien van toepassing kunt u uw dieetwensen doorgeven.  

De maandelijkse activiteitenmiddag zal i.v.m. de ALV verzet worden naar 10 maart.  
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KBO – afd. Nieuwerkerk aan den IJssel  

Verslag van de Algemene Leden Vergadering van de Afdeling KBO-Nieuwerkerk aan 
den IJssel, gehouden op 10 juni 2021 in de St. Josephkerk. 
 
Aanwezig zijn: 
De heer M. de Groot (voorzi�er) 
De heer J. Zuidwijk (penningmeester) 
Mevrouw I. Vasterman (secretaris tot 3 februari 2020) 
De heer G. Henkens (secretaris vanaf 3 februari 2020) 
 
En 44 leden van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Tevens was 1 aspirant lid aanwezig. 
 
Als gevolg van de regels die gelden vanwege de pandemie is de vergadering in de kerkzaal, in een  opstelling 
waarbij men op 1,5m van elkaar zit. Men is verzocht bij lopen een mondkapje te dragen. Wanneer men zit, 
mag het mondkapje worden afgedaan. 
 
1. Opening 
De voorzi�er opent de vergadering om 14:30h met een gedicht van Leo Heuvelman. 
Dit gedicht wordt later gepubliceerd in de Nieuwsbrief van juli/augustus 2021. 
 
2. Mededelingen 
Aan het begin van deze bijeenkomst staan wij s�l bij de leden die niet meer in ons midden zijn. Er wordt een 
kaars ontstoken ter nagedachtenis aan de overledenen. Hierbij gaat Pastor G. Martens ons voor in gebed. 
 

 De heer Jacques Roelofs, 82 jaar, 24 januari 2020 
De heer Frans de Groot, 93 jaar, 31 maart 2020 

 Mevrouw  W.M. van Zuijlen-Boekhorst, 91 jaar, 9 mei 
 De heer Jaap van Duinen, 83 jaar, 4 juni 
 Mevrouw Rita Schoolenberg-Kolk, 64 jaar, 2juli 
 Mevrouw M.O. Schrijber-Reynders, nb , 21 september 
 De heer Aad van der Knaap, 94 jaar, 3 december 
 Mevrouw 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 
 
Dankwoord voor de heer de Kort.  
De voorzi�er richt het woord tot de heer Toon de Kort. Hij is ruim 15 jaar namens de KBO Hulp bij 
Belas�ngAangi�e (HUBA) geweest. In die periode hee� hij vele leden bijgestaan bij de jaarlijkse 
belas�ngaangi�e. Onder luid applaus overhandigt de voorzi�er hem een boeket bloemen. 
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Sinds enkele maanden is de heer Arjo Bleeker zijn opvolger. De heer Bleeker is in de vergadering aanwezig en 
wordt eveneens door applaus hartelijk welkom geheten en de voorzi�er spreekt uit dat hij veel vreugde aan 
dit belangrijke werk voor de leden mag beleven. De contactgegevens van de heer Bleeker staan al enige �jd 
op de laatste bladzijde van onze Nieuwsbrief. 
 
3. Jaarverslag 2020 
Verslag van de ALV 2019 
Als gevolg van de Corona pandemie die ons vanaf maart 2020 heel 2020 in de greep hield is er geen ALV 
gehouden op de gebruikelijke wijze. Immers bijeenkomen was niet toegestaan. 
Daarom werd in de Nieuwsbrief van december 2020 de ALV 2020 schri�elijk gehouden. Hierbij hadden de 
leden gelegenheid om schri�elijk op de gepubliceerde stukken te reageren. Dit is niet gebeurd,  waarmee de 
stukken die het bestuur aan de leden had aangeboden zijn goedgekeurd. 
 
Terugblik op 2020 
Het aantal ac�viteiten in 2020 is helaas beperkt gebleven, als gevolg van het uitbreken van de 
Coronapandemie.  
Op 9 januari werd de Nieuwjaarsbijeenkomst gehouden. 
Op 18 februari werd tezamen met leden van de PCOB met de Museumplusbus een bezoek gebracht aan 
Middelburg. 
De spelletjes middagen van 16 januari en 20 februari vonden plaats evenals de Sint Christoffel Ouderen 
contactdag op 5 maart, maar daarna kreeg het Corona virus Nederland en dus ook de afdeling Nieuwerkerk 
van de KBO in zijn greep. De ALV van 19 maart kon niet doorgaan en daarna werden alle ac�viteiten 
gestaakt. Dit betekende dat er geen uitjes werden georganiseerd en ook geen spelletjesmiddagen.  
In april is een telefoonronde opgezet, waarbij het bestuur met een aantal van onze leden contact hield om te 
zien of men zich kon redden. Dit werd vooral ingegeven door het advies van de overheid om bezoek aan huis 
zoveel mogelijk te voorkomen. Hiermee verdween voor velen het contact met mantelzorgers. 
In mei werd aan alle leden een brief gestuurd waarin het bestuur hulp in welke vorm dan ook aanbood aan 
de leden. De brief werd digitaal verstuurd aan hen die over een e-mailadres beschikken, de overige leden 
kregen de brief per post. 
Toen het enigszins verantwoord leek een ac�viteit op te ze�en vond op 27 augustus een High Tea plaats op 
het kerkplein, in de stralende zon. Met vaste zitplaatsen op 1,5m afstand en bediening was het voor 35 
deelnemers een eerste gezellige ontmoe�ng sinds maanden. Op 29 september deden we dit nogmaals 
echter nu binnen als gevolg van het onstabiele weer. 
Op 31 oktober meende het bestuur wel een filmmiddag te kunnen organiseren met als film The Two Popes. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van de kerkzaal bij het zijaltaar. Hieraan konden maar beperkt mensen 
deelnemen. 
Plannen om de ALV 2020 in het najaar te houden werden door de tweede golf Corona meerdere keren 
geannuleerd, waardoor we in navolging van het voorbeeld van de ALV KBO Zuid Holland besloten de 
vergadering op papier te houden.  
 
Het bestuur hee� ondanks de beperkingen alle geplande bestuursvergaderingen gehouden, 9 stuks. 
Met de SVO werd vergaderd op 3 februari en op 7 september, waarvan die van 7 september digitaal. 
Vergaderingen met andere organisa�es vonden in 2020 niet plaats. In het overleg met de SVO hee� onze 
voorzi�er een podium gekregen om de problemen met de toegankelijkheid van de openbare ruimte voor 
ouderen aan te kaarten. Inmiddels (juni 2021) is dit nog niet geconcre�seerd omdat de inzet is om een 
speciale route te laten ontstaan in de openbare ruimte, die prak�sch is voor alle mensen met een visuele 
handicap of meervoudige handicaps waaronder de visuele handicap. Meestal betre� dit ouderen en zal door 
de toenemende vergrijzing een grotere vraag worden.  
 
4. Financiën 
De Ledenadministrateur en ICT-specialist Eric van Nierop hee� de relevante financiële stukken in een power 
point (digitale dia’s) presenta�e verwerkt, die wordt toegelicht door de penningmeester. 
Deze stukken zijn iden�ek aan welke in de Nieuwsbrief van juni 2021 zijn opgenomen. 
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Als gevolg van de verkoop van het gebouw in Bergschenhoek, waarvan KBO-Zuid Holland deels eigenaar was, 
is een groot bedrag vrijgekomen dat gelijkelijk is verdeeld over alle 52 afdelingen van Zuid Holland. Onze 
afdeling hee� hierdoor een bedrag ontvangen van € 4.341,50. 
 
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 felicita�ekaarten bij kroonverjaardagen en bijzondere huwelijks jubilea, maar zij 
hee� 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 ac�viteiten 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 
ac�viteiten 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 mei 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 administra�e op zaterdag 15 mei 
bijeen geweest en hee� in aanwezigheid van de penningmeester de stukken bestudeerd en 
steekproefsgewijs gecontroleerd en geen onrechtma�gheden geconstateerd. 
De penningmeester citeert uit het stuk dat door mevrouw Pine Koolhaas en de heer Jan Boerendonk, leden 
van de kascontrolecommissie, is ondertekend: “De administra�e 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.  
De leden ter vergadering bijeen stemmen hiermee in. 
d. Benoeming nieuwe kascontrolecommissie 
Als lid van de nieuwe kascontrolecommissie 2021 wordt benoemd: de heer Jan Boerendonk (2e jaar). Na de 
oproep van de penningmeester voor nieuwe leden van de kascontrolecommissie melden zich  staande de 
vergadering de heer Jan Koolhaas en mevrouw Ank Baas. Zij worden eveneens benoemd tot leden van de 
kascontrolecommissie voor de jaarrekening van 2021, waarbij één als reserve optreedt. Zij zullen begin 2022 
door de penningmeester worden uitgenodigd voor de verifica�e van de financiële administra�e. 
 
e. Géén contribu�everhoging voor 2022 
De afdracht aan de KBO-Unie en KBO Zuid-Holland werd voor het jaar 2020 verhoogd naar € 16,82. Deze 
blij� voor 2021 hetzelfde. In 2022 zal dit bedrag met een infla�ecorrec�e worden verhoogd. Toch blij� de 
KBO jaarcontribu�e ook voor het jaar 2022 € 25,= voor een lidmaatschap van één persoon en € 40,= voor 
twee personen op hetzelfde adres. 
f. Begro�ng 2021  
De begro�ng voor 2021 is gemaakt �jdens de coronacrisis. Toch hebben wij de begro�ng voor 2021 daar niet 
van af laten hangen. Vanzelfsprekend zullen daardoor bepaalde uitgaven sterk worden beïnvloed. 
 
5. Informa�e van de Ledenadministrateur 
De heer van Nierop begint zijn presenta�e door de leden allen zeer hartelijk te bedanken voor de felicita�es 
die hij mocht ontvangen bij gelegenheid van zijn 73ste verjaardag op 4 juli. Omdat hij die door gezondheids-
problemen niet kon doorbrengen in huislijke kring waren deze kaarten van een bijzondere betekenis. 
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Het doel van de Ledenadministrateur is het zo up to date mogelijk houden van de  gegevens van de leden. 
Dat begint uiteraard met volledigheid. Helaas ontbreken van vele leden nog relevante gegevens, zoals van 57 
de geboorte datum. Hij roept iedereen opnieuw op hiervoor oog te hebben. 
 
Onze afdeling hee� ook een mooie web-site met nu�ge informa�e en doorkoppelingen. In de naamgeving is 
een voorproe e genomen op onze ambities, door niet de naam van Nieuwerkerk op te nemen maar 
Zuidplas. Het adres van onze website is dus www.kbozuidplas.nl.  Het bestuur beschikt inmiddels ook over 
overzichtelijke en compacte e-mailadressen. Dit is allemaal te vinden op de laatste bladzijde van de 
Nieuwsbrief.   
 
De voorzi�er dankt de heer van Nierop voor zijn belangrijke werk achter de schermen en breidt die ook uit 
naar zijn echtgenote Carien die hierbij ook zo’n belangrijke rol speelt. 
 
6. Toekomst 
De voorzi�er neemt het woord. 
Hij memoreert dat de komende weken belangrijk zijn in het weer terugkrijgen van de vrijheid die we voor de 
Corona pandemie gewend waren. Het merendeel van de leden is inmiddels 2 keer gevaccineerd en wanneer 
de overheden het bewijs van die vaccina�es goed hebben vastgelegd wordt verwacht dat de wereld snel 
weer open gaat. Dan kan onze afdeling ook weer volop aan de slag met het organiseren van ac�viteiten die 
we allemaal zo hebben gemist. 
 
Per 1 juli treedt een nieuwe wet in werking de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen). 
Dit hee� ook gevolgen voor de KBO. Er is 5 jaar de �jd om deze gevolgen te implementeren. Binnen de KBO 
is bepaald dat dit centraal wordt voorbereid en notarieel wordt uitgewerkt, zodat de afdelingen hierop 
gemakkelijk kunnen aansluiten. Omdat het ook een statuten wijziging inhoudt, is het voornemen van het 
bestuur dan ook de afdelingsnaam te wijzigen in KBO afdeling Zuidplas. In de dorpen om ons heen die tot 
Zuidplas behoren zijn geen KBO afdelingen. Het ligt voor de hand dat wij ons naar de gemeente Zuidplas 
kunnen presenteren ook als vertegenwoordigers van die dorpen. De vergadering begrijpt dit en gee� hierop 
akkoord. Het is dan zeker van belang dat we ook leden uit die dorpen krijgen, iets wat thans nauwelijks of 
niet het geval is. In dat kader wordt er vanuit de vergadering nog op gewezen dat het voor het lidmaatschap 
van de KBO niet noodzakelijk is om katholiek te zijn. 
De samenwerking met de PCOB zal verder moeten worden uitgewerkt. De samenwerkingsovereenkomst die 
is opgesteld -en waarvan het de bedoeling was die in 2020 gezamenlijk te ondertekenen- is gereed en 
wanneer het mogelijk is om zonder beperkingen bijeen te komen, kan die worden ondertekend met een 
feestelijke bijeenkomst voor alle leden. 
 
In 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en in samenwerking met de andere ouderenbonden zullen de 
poli�eke par�jen weer worden bezocht om hen te wijzen op de belangen van ouderen. 
Tot slot hoopt de voorzi�er van harte dat we de draad weer kunnen oppakken met onze ac�viteiten, zeker 
nu is gebleken is hoezeer iedereen is gesteld op het weerzien en ontmoeten van elkaar.  
 
7. Rondvraag 
Mevrouw Vasterman vraagt aandacht voor de Modedag bij van der Klooster op 16 juni, waarvoor men zich 
nog kan opgeven. 
Van verschillende kanten wordt gevraagd om de volgende keer grotere le�ers te gebruiken voor de dia’s. 
 
De voorzi�er stelt voor de vergadering te sluiten en een kopje koffie of thee te nemen. Daarna zal het Irene 
Vasterman in het zonnetje worden gezet als dank voor de goede zorgen die zij zolang voor het secretariaat 
van de KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel hee� gehad. 
Dit voorstel kan rekenen op de instemming van de leden  
 
De voorzi�er sluit de vergadering om 15:30h. 
 

������� 
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Museumbezoeken 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Als we posi�ef denken, gaan we ervan uit dat het leven binnenkort weer een beetje als vóór maart 2020 
wordt. Bovendien komt de lente en de zomer, dus dat zou de virussen ook een beetje op afstand moeten 
houden.  
Dan moeten we plannen maken voor leuke uitjes. 
 
Hieronder onze ideeën en aan u om ons te laten weten of u daar aan mee zou doen. A�ankelijk van het 
animo kan het bestuur zich dan buigen over vervoer, de inwendige mens etc. 

1. Een bezoek aan het nieuwe museum Naturalis te Leiden.  
2. Een bezoek aan het Nederlands Militair Museum in Soesterberg.  

Het is de bedoeling dat we beide musea dit jaar bezoeken dus het is geen peiling welk museum het meest 
populair is onder de KBO-ers van Nieuwerkerk. We moeten gewoon weten op hoeveel deelnemers we 
kunnen rekenen. Met weinig kunnen we met eigen auto’s bij grote belangstelling loont het wellicht met een 
bus te gaan. 
 
Als u mee zou willen, geef dat dan op door een berichtje naar één van de bestuursleden. 

 
������� 

 Naturalis Leiden Nederlands Militair Museum in Soesterberg 

Naturalis Leiden Nederlands Militair Museum in Soesterberg 
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De Gouden Oceaan 
Op 1 februari 2022 viel dit jaar het Chinese nieuwjaar. Toen begon het jaar van de Tijger. Dat vernam ik via het 
NOS Journaal. Het nieuwjaar van de Chinezen en van veel Zuidoost Azia�sche volken is gekoppeld aan de 2de 
nieuwe maan na de winterzonnewende. Elk jaar krijgt een naam van een dier uit de dierenriem. Het vorige jaar 
was het jaar van de Os. Het jaar van de Tijger duurt tot 21 januari 2023. Om de 12 jaar is een jaar van de Tijger. 
De vorigen waren bijvoorbeeld 2010 en 1998. 
 
Op 2 februari vergaderde het bestuur van de KBO Nieuwerkerk en bij die gelegenheid kwam ook de komende 
Algemene Leden Vergadering aan de orde. Vast onderdeel van de ALV is al jaren een buffet van chinees eten. 
De combina�e van deze 2 zaken bracht mij op het idee eens een bezoek te brengen aan het Chinese restaurant 
in de Dorpstraat met de prach�ge naam: de Gouden Oceaan. 
Ik fietste direct na de vergadering naar de Dorpstraat en vraag of ik de volgende dag mag langskomen en 
wanneer dat dan schikt. 15:00h komt goed uit. Het restaurant gaat om 16:00h open dus vanaf dat moment 
moet men klaar staan voor de gasten en de mensen die hun maal�jd komen a�alen. 
 
Ik spreek met de eigenaar de heer Jin. Hij kwam als 16-jarige jongeman (geboren in Shanghai) naar Nederland, 

waar hij familie en 
kennissen had. In 
2001 ging hij aan 
het werk in de 
Gouden Oceaan. 
Hij werkte eerst in 
de keuken en was 
in dienst van de 
vorige eigenaar. In 
2009 hee� hij de 
zaak overgenomen. 
Hij woont in de 

Bospolderstraat met zijn vrouw en 2 kinderen. De kinderen zi�en beiden op het gymnasium van het Emmaus-
college in de 4de en de 6de klas. Zijn vrouw kent iedereen natuurlijk wel, want zij bedient in het restaurant en de 
bar. Beide kinderen hebben het natuurlijk heel druk met school, maar zij helpen in het weekend, wanneer het 
druk is. Zo is er toch wel een vrij goede kans  dat u wel eens door hen bent geholpen. 
In het restaurant kunnen wel 100 mensen zi�en. De laatste keer dat we met de KBO op bezoek waren, was na 
het waterbustochtje, toen we in het voorste deel van het restaurant met 42 mensen tegelijk hebben gegeten. 
De Gouden Oceaan is eigenlijk het huisrestaurant van de KBO en ook van de begraafplaatsvrijwilligers. De 
belangrijkste reden hiervoor is dat het buffet wat wordt geserveerd zo lekker is én omdat het er zo gezellig is. 
Met een grotere groep kan je heel goed van het buffet eten. Natuurlijk bepalen wij zelf voor een groot deel onze 
sfeer, maar het is heel gemoedelijk in het restaurant. Iedereen is vriendelijk. Tijdens ons gesprek valt ook 
herhaaldelijk de naam van Sjaak Zuidwijk. Die organiseert namens beide organisa�es het eten bij de Gouden 
Oceaan. De heer Jin zegt nadrukkelijk: goede kwaliteit en niet duur. Daar draait het om in zijn zaak. 
Hij wil graag veel mensen in de zaak en dan maar wat minder verdienen per persoon, als er voldoende mensen 
komen is het ook goed. 
De klant is koning zouden wij in Nederland zeggen en dat is bij de Gouden Oceaan zo. Als mensen hun eten 
a�alen en niet besteld hebben, moet men natuurlijk wachten en dan krijgt men regelma�g een glaasje bier 
aangeboden.  
 
De zaak is 6 dagen in de week open, alleen maandag niet, maar die dag is hard nodig voor de administra�e en 
de bestellingen! Het is dus best heel hard werken en met z’n tweeën! In de keuken werken door de weeks 2 
mensen en in het weekend 3. De bestellingen gaan naar een groothandel, die alles bij de deur aflevert.  
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Ongeveer eens per 3 jaar gaan ze op vakan�e. Ik meende dat ze dan naar China zouden gaan, maar dat is niet 
zo. Ze gaan ook naar Oostenrijk en Frankrijk, dus net zo als wij Hollanders.  
Iedereen weet inmiddels weer wat infla�e is. We hebben het er jaren nauwelijks over gehad. Maar het is weer 
terug. Maar wat wij meemaken bij het boodschappen doen is niets bij de prijss�jgingen die de heer Jin nu moet 
verwerken. Kroepoek kostte bv € 65,- maar is inmiddels € 100,-. Voor olie is het nog veel erger van € 20,- naar € 
40,-! We praten ook even over de stookkosten. De heer Jin vertelt: “Wokken gaat alleen op een grote gaspit. 
Belangrijk is dat de wok over een groot oppervlak heet wordt en dat kan allen met een grote gasbrander en niet 
met elektriciteit.” De hogere gasprijzen zullen dus hier ook nog wel flink doorwerken. 
Toch kost een buffet nog steeds net zo veel als 10 jaar geleden! 
Maar zoals gezegd: belangrijker is dat de mensen graag naar de Gouden Oceaan komen. 
 
Als je in het restaurant om je heen kijkt vallen er een paar dingen direct op. Aan het plafond hangen Chinese 
lampen. De heer Jin vertelt: ”Dat zijn gelukslampen. Er staan spreuken op geschreven, met goede wensen voor 

de gasten.”  
Als ik thuis nog eens goed kijk naar 
de foto’s van de lamp zie ik 4 
draken. De draak is een heilig dier 
dat alle goeds brengt en alle 
ongeluk tegenhoudt. Ze bewaken 
dat in alle vier windrich�ngen.  
 
Aan de wand hangt een enorm 
schilderij van een groot zeilschip. In 
de rechterbovenhoek staat 
geschreven Je spreekt 
het uit als: yi fan feng shun, dit 
betekent:  Goede reis of vlot zeilen, 
wij zouden waarschijnlijk zeggen 
voorspoedige reis. Heel toepasselijk 
voor een restaurant met de naam 
de Gouden Oceaan. 
 

Naast de bar staat ook een vrij groot beeld van een vis en twee mannen erbij. Deze vis staat symbool voor een 
spreuk die bij nieuwjaar hoort:     (nian nian you yu).      
Het laatste teken (overvloed) hee� dezelfde klank als vis. De wijsheid 
van de spreuk is dat je elk jaar wat bewaart voor volgend  jaar, zodat 
je dan ook nog wat hebt. 
 
Als ik de heer Jin vraag naar de toekomst, dan verwacht hij dat hij in 
Nederland blij� wonen. Zijn kinderen groeien op in Nederland. Ze 
spreken wel chinees en kunnen het ook wel schrijven. Ze zijn op 
zaterdag naar de Chinese school geweest, maar zijn in Nederland 
opgegroeid en zullen daar vermoedelijk ook gaan werken. Het zou 
niet leuk zijn wanneer papa en mama later terug zouden gaan naar 
China. De heer Jin denkt dat ze later als hij met de zaak is gestopt 
waarschijnlijk een paar maanden per jaar in China verblij� en de rest 
in Nederland. 
Voorlopig is dat allemaal nog niet zo ver en kunnen we nog jaren bij 
de familie Jin heerlijk eten! 
De Gouden Oceaan kan op de KBO rekenen.  
 

George Henkens       
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Goed Nieuws 
Wie het Hart van Holland een beetje leest, weet dat er vorig jaar regelma�g zorgelijke stukken in stonden over 

de voortze�ng van de S�ch�ng UitBus Plús. De 
ini�a�efnemers de heer en mevrouw Moerman-Wakker 
zochten opvolgers, maar konden die niet vinden. Zo 
dreigde een waardevolle ac�viteit in ons dorp te 
verdwijnen. Ik denk dat veel leden van de KBO ook met 
veel plezier hebben deelgenomen aan de uitjes van hun 
organisa�e. 
Maar de �tel boven dit korte stukje verraadt het al een 
beetje. Er komt een doorstart. Er is inmiddels een aantal 
mensen dat besloten hee� hun schouders er onder te 
ze�en. 
Het geheel krijgt wel een andere naam: SeniorenUitbus 
Zuidplas (in oprich�ng). 
Let dus goed op deze naam in de krant, want dan gaat 
het over de vertrouwde Uitbus. 
Men is nog bezig het geheel in elkaar te ze�en, vandaar 

dat het nog doorstart wordt genoemd, maar gelukkig is het stoppen van de Uitbus buiten beeld gekomen.  
 

�������� 
 
 
Uw ervaringen gevraagd! 
Eén van de gevolgen van ouder worden is dat je wat vaker een beroep moet doen 
op organisa�es of voorzieningen, waar je als 50 jarige het bestaan zelfs niet eens 
van wist. 
Ik denk aan een taxi service of de s�ch�ng Welzijn Zuidplas, die inmiddels ZO! heet, de thuishulp, de Wet 

Maatschappelijke ondersteuning (WMO) - dus de gemeente - en ik zal er vast 
ook wel vergeten. 
De KBO is natuurlijk een belangenorganisa�e die opkomt voor de senioren. Wij 
kunnen dingen die niet goed gaan en verbetering behoeven, aankaarten omdat 
wij ingangen hebben bij andere organisa�es. Als het via ons loopt blij� de gene 
die het naar voren brengt anoniem, dat wil zeggen alleen bekend bij het KBO 
bestuur, en ze luisteren beter naar een vereniging van veel mensen dan naar 
een individu. Het is overigens ook zo dat men ons wel vraagt naar ervaringen. 
Organisa�es willen ook graag verbeteren en dan zijn ouderen organisa�es 
mooie klankborden.  
Dus dit is een oproep om ervaringen te delen met uw KBO bestuur! Dat kan 
per telefoon of met een kaartje, of een app of een e-mail, net wat u 
gemakkelijk vindt. 
 

Maar er gaat natuurlijk ook van alles heel goed. Het is natuurlijk ook leuk als wij als KBO eens een organisa�e 
een compliment uitdelen namens onze leden, omdat ze het zo goed doen! Dus als u die ervaring hee� willen we 
dat ook heel graag weten. 
 

�������� 
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Raadplaat 
Als trouwe lezer van deze Nieuwsbrief weet u natuurlijk dat de KBO bij monde van onze voorzi�er Marcel de 
Groot de gemeente hee� gewezen op vele gevaarlijke situa�es op looproutes in Nieuwerkerk, in het bijzonder 
voor hen die niet meer zo goed zien of ter been zijn. De aanleiding waren twee vervelende ongelukken waarbij 
KBO leden betrokken waren. 
Via het pla�orm SVO waar de KBO ook in par�cipeert en waar we aan tafel zi�en met wethouders van Zuidplas 
houden we druk op de ketel en vragen we steeds hoe ver men is gevorderd met het verbeteren van de gesigna-
leerde gebreken. 
Het gaat niet snel, maar er zijn wel knelpunten aangepakt. Hiernaast en hieronder ziet u enkele foto’s van het 
resultaat.  
 
Kijkt u maar eens waar deze foto’s zijn genomen.  
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Hulp voor als je krap zit. 
We weten dat veel senioren moeite hebben de eindjes aan elkaar te knopen. Het woord infla�e hebben we al 
jaren nauwelijks gelezen en geld lenen is ineens heel goedkoop. Er is oorlogsdreiging in het oosten en dan heb-
ben we ook nog een pandemie die nog niet over is. Allemaal omstandigheden  die er toe leiden dat prijzen 
s�jgen. Senioren hebben niet zo’n last van een lage rente, dat is iets voor starters die daardoor wel veel geld 
kunnen lenen, maar gelijk�jdig bijzonder hoge prijzen moeten betalen  voor huizen. Erger is dat de huizen dan 
worden weggekaapt door hen die over veel geld beschikken. Voor senioren is het effect  dat wanneer ze een 
eigen huis bewonen, dat huis veel waard is. Maar ja, wat heb je daaraan als je toch niet van plan was te 
verhuizen. 
Nee, de hierboven genoemde omstandigheden betekenen dat leven veel duurder aan het worden is. De AOW 
s�jging die we per 1 januari zagen was ne�o nog niet eens € 20,- bij een volledig AOW, ofwel 1,4%. Voor de 
gestegen energie prijzen krijgen we wel een tegemoetkoming maar die zal niet  dekkend zijn voor de s�jging. 
Kortom kommer en kwel hangt ons boven het hoofd! 
 
Dat is vooral zwaar voor ouderen omdat zij weinig mogelijkheden hebben om hun financiële posi�e nog te ver-
beteren. Ze kunnen niet een krantenwijk nemen om wat bij te verdienen of in een kas gaan werken.  
De genera�e ouderen van nu is niet gewend om hulp te vragen, maar soms is dat toch wel verstandig. Hieronder 
ze�en we een paar van dergelijke hulpinstan�es op een rijtje. Helaas zijn veel van die hulpaanbieders alleen per 
internet goed te bereiken. Als dat een probleem voor u is, bel dan iemand van het bestuur, die kunnen u zeker 
helpen. Gelukkig zijn er allerlei ini�a�even en instan�es die hulp aanbieden. Dus stap over die drempel en pak 
deze uitgestoken hand aan. 
 
 Heb je niet genoeg geld voor boodschappen om een goede maal�jd te bereiden? Dan kun je in aanmerking 

komen voor drie jaar voedselhulp. Op de website Voedselbanken.nl kun je een proe�erekening maken om 
te kijken of je ook in aanmerking komt. Het landelijk nummer is 088-543 54 35. 

 De Kledingbank gee� herbruikbare kleding, schoeisel en linnengoed door aan mensen die het hard nodig 
hebben, maar dit niet kunnen betalen. Kijk voor je dichtstbijzijnde kledingbank op kledingbank.nl. 

 Ook opa’s en oma’s die op hun kleinkinderen passen worden vaak toegelaten tot de Speelgoedbank. Om je 
kleinkinderen een keer te verwennen, terwijl je er eigenlijk het geld niet voor hebt. Vaak ook voor kraam-
cadeaus, voor als er een kleinkind wordt geboren. 
Mis je het budget om op vakan�e te gaan omdat je inkomen op of onder bijstandsniveau zit? Dan kun je je 
via Devakan�ebank.nl inschrijven voor een gra�s vakan�eweek. 

 Kun je er door een lichamelijke beperking niet meer op uit? Of heb je vooral behoe�e aan gezelschap thuis, 
iemand om mee te kletsen? Dan kun je terecht bij de Zonnebloem, telefoon: 076-564 64 64. 

 Heb je hulp nodig bij een ritje naar het ziekenhuis, bij het boodschappen doen, een hond uitlaten of een 
klusje in huis? Stel de vraag aan het KBO bestuur. Dit soort zaken kunnen gemakkelijk worden ingevuld 
door een ander lid van de KBO. 

 
Wil je weten of je in aanmerking komt voor financiële tegemoetkomingen, of wil je dat checken voor een ander? 
Ga dan naar BerekenUwRecht (Nibud). 

Zorg- en huurtoeslag vraag je aan via de Belas�ngdienst. 
Wmo-ondersteuning (zorg) en inkomensondersteuning vraag je aan bij de Gemeente. 

 Wil je hulp bij een aanvraag? Doe dan een beroep op onze HUBA’s of de ouderenadviseurs van ZO! 
 
We zijn niet voor niets een lokale afdeling van de KBO. Dat betekent dat we er ook voor elkaar moeten zijn. We 
zijn le�erlijk en figuurlijk elkaar nabij en dus in staat elkaar de helpende hand te bieden. En schaam u niet om 
hulp te vragen als dat nodig is. Waarschijnlijk hee� u toen u jong was vaak genoeg andere mensen geholpen en 
dan vond u dat heel vanzelfsprekend. Nu de rollen omgedraaid zijn moet u het niet moeilijker voor uzelf maken 
dan nodig. 
 

�������� 
 
 



 

INFORMATIE  
website:  www.kbozuidplas.nl 

Bestuur, ledenadministrateur en medewerkers KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel 

Voorzi�er:  
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/ledenadministrateur: 
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  

VACATURES 

 
Ouderenadviseur  

en 
Digihulp  

 
 
Uw foto ?  

Verzoek:  
gelieve wijziging in uw gegevens 
door te geven aan de leden-
administra�e. 
website:  www.kbozuidplas.nl 
e-mail: kbo@kbozuidplas.nl  

Kopij Nieuwsbrief 
De redac�e 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  - nieuw adres  
Rennie Valen�jn 
Dalkruid 5  
2914 BD  Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel. 06-43466100 
r.valen�jn@ziggo.nl 

 

 

Arjo Bleeker en Rennie Valen�jn kunnen u dit jaar (weer) hulp verlenen bij het invullen van uw belas�ngbiljet.  

De volgende Nieuwsbrief nr. 4 (april) mag u rond 22 
maart 2022 verwachten.  
Kopij voor die edi�e s.v.p. inleveren vóór 10 maart.  
Verschijningsdata 2022:  
Mei – nr. 5 – 26 april  
Juni – nr. 6 – 24 mei  
Juli/aug – nr. 7/8 – 28 juni  
September – nr. 9 – 23 augustus  
Oktober – nr. 10 – 27 september  
November – nr. 11 – 25 oktober  
December/januari – nr. 12/1 – 29 november 2022 

������ 
KBO - Ontmoe�ngsmiddagen – elke 3e donderdag:  
Zet u de volgende datum alvast in uw agenda, dan ver-
mijdt u dubbele afspraken!  

KBO afdeling Nieuwerkerk aan den IJssel  
jaarcontribu�e 2022  
* € 25,= alleenstaand  
* € 40,= 2 personen op hetzelfde adres 
Als u een mach�ging hee� gegeven,  is de contribu�e 
voor 2022 rond 25 januari afgeschreven. 

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

Aanmelden voor ac�viteiten:  
per mail: kbo@kbozuidplas.nl  
of telefonisch bij het bestuur.  
Redac�e 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  


