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Van de voorzi�er  
Beste KBO-leden, 
Met veel genoegen denk ik terug aan de high tea die we op donderdag 16 juni gehouden hebben. Er was 

een goede opkomst en ik heb alleen maar posi�eve reac�es gehoord. Het 
was een gezellig gebeuren ondanks de hoge temperatuur. Onze poging 
zoveel mogelijk schaduw te creëren werd gewaardeerd. Een groot 
compliment voor Irene en haar dames wat betre� de vele zoete en daarna 
har�ge crea�es die zij ons voorschotelden. 
Hoewel we er eigenlijk wel klaar mee zijn, wil ik toch weer uw aandacht 
vragen voor het omikronvirus. Er is sprake van een zomergolf. Het reproduc-
�egetal is op dit moment 1,25. Dit houdt in dat het aantal besme�e perso-
nen groeit. Gelukkig lijkt het dat het aantal ziekenhuisopnamen zeer klein is. 

Het is echter toch aanbevelingswaardig om de adviezen van het RIVM in de gaten te houden. 
Van KBO Zuid-Holland kreeg ik een bericht dat ik u niet wil onthouden. Door de hoge infla�e en de hoge 
energiekosten kunnen veel ouderen in de problemen komen. Daarom wil de KBO u wijzen op een aantal 
regelingen. Welke regelingen zijn er?  
Ouderen die geen volledige AOW-uitkering krijgen en geen of een klein aanvullend pensioen hebben, 
kunnen aanspraak maken op allerlei regelingen. Zo is er de Aanvullende 
Inkomensvoorziening Ouderen (AIO), huur- en zorgtoeslag en bijzondere 
bijstand. Andere mogelijke voorzieningen zijn de ouderenkor�ng, a�rek 
van zorgkosten bij de belas�ngaangi�e, kwijtschelding van lokale 
belas�ngen, een kor�ngspas van de gemeente, een gemeentelijke zorg-
verzekering en de energietoeslag.  
Als lid van KBO kunt u bij het aanvragen van inkomensregelingen gebruik 
maken van de hulp van ouderenadviseurs en vrijwilligers zoals uw HUBA, die u helpen bij 
belas�ngaangi�e en aanvragen van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag. Ook kunt u de servicetelefoon 
030 – 340 06 55 van KBO-PCOB om advies bellen. 
In de afgelopen periode heb ik op persoonlijke �tel samen met 100 andere mensen uit de provincie een 
uitnodiging van de provincie Zuid-Holland aanvaard en heb kennis gemaakt met enkele afgevaardigden 
van Provinciale Staten. Het gesprek ging over onder andere wonen en leefomgeving. Daar heb ik ook 
gepleit voor het onderhouden van contact van Provinciale Staten met KBO Zuid-Holland hetgeen posi�ef 
werd aangehoord. 
Dinsdag 24 mei heb ik de Algemene Vergadering van KBO Zuid-Holland bijgewoond. Onderwerpen waren 
de Begro�ng 2022, het Werkplan met Ledenwerving als speerpunt, de no��e samenwerking KBO en 
PCOB Zuid-Holland en het Jaarverslag 2021. 
De SVO-vergadering van 13 juni had als onderwerpen: De tegemoetkoming energiekosten, de toeganke-
lijkheid in de gemeente, de status van de lokale omroep en de s�ch�ng ZO!. Dit blijven voorlopig 
aandachtspunten. 
Woensdag  8 juni hebben we als KBO Zuidplas vergaderd over de standaard onderwerpen. Belangrijk 
hierbij was de organisa�e van de High Tea. 
Een hartelijke groet van uw voorzi�er, 

Marcel de Groot  
 

NIEUWSBRIEF  
KBO afdeling  
NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL         

Belangenorganisatie voor 50-plussers

Nieuwerkerk aan den IJssel



2 
 

Spreuk van de maand juli 
"Hoe arm is hij  

die geen geduld heeft."    

LIEF EN LEED        
Kroonverjaardagen    
80 jaar  
11-7-2022 de heer W.H. Both 
18-8-2022 mevrouw K. Bek-van de Heuvel  
85 jaar  
15-8-2022 de heer M.J. Breuer  
90 jaar  
13-7-2022 mevrouw A.J. Kremers-Roos 
26-8-2022 mevrouw W. van de Lek-Rijmers   
95 jaar  
20-8-2022 mevrouw H. van Driel-Noorlander  

������ 
Overleden op 21 mei 2022 
De heer Jacobus Adrianus Wolters (Koos) in de lee�ijd 
van 93 jaar. Echtpaar Wolters was op 4 mei verhuisd 
naar verzorgingshuis Crimpenersteyn. De crema�e hee� 
op 1 juni in Schollevaar plaatsgevonden. 

������  
Weer thuis  
Arie de Groot kwam 8 juni uit de Ronssehof weer thuis. 

������ 
Wij heten de volgende nieuwe leden hartelijk welkom 
� de heer Pierre en mevrouw Koosje van Bruchem  
� mevrouw Adri Bravenboer 

Spreuk van de maand augustus 
"Wie een vuist maakt  

kan geen hand geven." 

De visie van een zwarte man: 

Als ik in de zon lig, ben ik zwart, 
als ik kwaad ben, ben ik zwart, 

als ik ziek ben, ben ik zwart, 
als ik kou heb, ben ik zwart, 

als ik dood ben, ben ik zwart. 

Als jij in de zon ligt, word je bruin, 
als jij kwaad wordt, word je rood, 

als jij ziek bent, ben je geel, 
als jij kou hebt, ben je blauw, 

als jij nijdig bent, word je groen, 
als jij dood bent, ben je wit... 

En dan noemen ze mij ... een kleurling ! 

Laten wij inzien dat echte christenen  
niemand discrimineren. 

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

� 21 juli      �   20 oktober    
� 18 augustus     �   17 november   
� 15 september     �   15 december     

Koffie/thee met een koekje zijn gratis. De drankjes kosten € 1,= per stuk.  

������� 
Aankondiging 

Naar Naturalis in Leiden op donderdag 29 september 
Informa�e over dit uitje op pagina 13. Aanmelden uiterlijk zondag 25 september bij George Henkens via mail 
secretaris@kbozuidplas.nl of telefonisch 06-21855804 (zie infopagina 16).  
 

Lady’s Day in Boskoop  
Op dinsdag 11 oktober staat de najaarsmode-dag gepland bij Vander Klooster Mode in Boskoop. Dit modehuis 
verzorgt al vele jaren modepresenta�es voor de 50+ doel-
groep. Naast modeshows op loca�e en beurzen organise-
ren zij voor groepen 50-plussers een gezellige Lady’s Day 
in Boskoop, waar een winkel van ca. 150 m2 is. Voor aan-
vang van de modeshow serveren ze koffie en gebak van 
de plaatselijke banketbakker en na de show een geheel 
verzorgde lunch. Daarna is er gelegenheid tot het passen 
en kopen van de getoonde kleding. De dag wordt afgesloten met een advocaatje met slagroom. Reserveer de 
datum in uw agenda. In de september-edi�e leest u meer informa�e over aanmelding uiterlijk 12 september.  
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Een Trapli� 
De Televisie reclame is een aardige illustra�e van het feit dat we steeds ouder worden. Reclame voor bedden en 

stoelen die van alles kunnen, leesbrillen, gehoorapparaten en trapli�en, je kan er 
niet meer omheen. Ik heb nog geen reclame gezien van scootmobiels, maar dat 
zal ook wel niet lang meer op zich laten wachten. De kleine dingen worden zelfs 
al aangeboden in winkelcentra van onze dorpen, een leesbril zelfs al bij de HEMA! 
Een trapli� is wel van een andere orde en daar om deze bijdrage. Misschien dat 
het nu�g is om te weten hoe zo iets in zijn werk gaat. 
Jeannet Stoop woont in een huisje waarbij de slaapkamer op de eerste 
verdieping ligt. In het voorjaar had zij haar periodieke keukentafelgesprek, wat 
vooral ging over de huishoudelijk hulp die zij via de WMO ontving. Lopend achter 
haar rollator doorkruist Jeannet het hele dorp. U ziet haar vast regelma�g lopen! 
De trap op lopen gaat eigenlijk ook nog wel, omdat haar familie stevige 
handgrepen in de muur hee� geschroefd. 
Voor het toegeven dat een hulpmiddel misschien niet zo’n slecht idee voor je is, 

is meestal een zetje nodig van een ander. Je denkt meestal zelf dat het nog best prima gaat. Bij Jeannet gaf haar 
schoondochter dat zetje en zo kwam het onderwerp trapli� bij het keukentafelgesprek le�erlijk en figuurlijk op 
tafel. 
De WMO adviseur van de s�ch�ng ZO! meende dat een trapli� in het geval van Jeannet een goed idee was en 
zou het intern bespreken. 
Enige �jd later kwam het bericht dat de trapli� was goedgekeurd! Daarna ging het snel, er komt een meneer die 
de situa�e precies opmeet en in kaart brengt. Bij Jeannet is dat vast nog niet eenvoudig geweest. Als je in het 
KBO-PCOB magazine een adverten�e ziet van een trapli�, zie je foto’s van brede luie trappen – lui betekent dat 
ze niet steil zijn – waar meer dan genoeg ruimte is voor een stoeltje. Wat ook bijzonder belangrijk is, is de par-
keerstand van het stoeltje. Het moet natuurlijk niet de gang boven of beneden blokkeren. 
In het huisje van Jeannet is de trap bijzonder steil en smal, dus ik vind het een presta�e van formaat dat er een 
trapli� in kon worden gemaakt. Kijk maar eens naar de foto. De parkeerstand van de stoel is boven. Dat bete-
kent dat je wanneer je beneden bent en naar boven moet, eerst de stoel naar beneden moet laten komen. 
Jeannet zegt dan “je moet geen haast hebben en je moet ook niet voor elk wissewasje naar boven moeten”. 
Maar bij ouder worden hoort dat je meestal ook wel wat meer �jd (en geduld!) krijgt. 
Op een gegeven moment komt dan het bericht dat de monteur komt. De li� komt in wel “duizend stukjes” zei 
Jeannet. Ze moesten op een zachte ondergrond worden uitgestald. Jeannet legde een deken op haar tafel, maar 
de monteur schoot in de lach en zei “dat is veel te weinig ruimte, de tafel moet weg en we stallen alles uit op de 
vloer”. Ik hoor dat de li� in een dagdeel is gemonteerd, door 1 monteur en alles deed het prima toen hij weg-
ging. Nou ik neem mijn petje af, als je een keuken laat monteren weet je zeker dat hij niet compleet is, maar 
deze mannen leveren vakwerk. Ook geen rommel achtergelaten! De li� is aangesloten op een stopcontact. Er 
wordt een ba�erij gevoed, zodat het onmogelijk is dat de li� s�l komt de staan als de stroom uitvalt.  
Ik ben een keer naar boven geweest en weer naar beneden en ik moet zeggen, super 
de lux. Je voelt je als een koning die wordt rondgereden. Het gaat heerlijk sta�g om-
hoog! 
Aan het eind van ons gesprek vraag ik aan Jeannet of ik mag weten wat dit nu alles 
hee� gekost. Ze kijkt me aan en zegt, “ik weet het eigenlijk niet. Ik heb nog geen reke-
ning gehad. Ik had wel ongeveer € 1.400,- moeten betalen als ik de trapli� aan de 
andere kant had willen laten lopen, maar dat heb ik niet gedaan”. 
Ik zeg dat ik dat wel aan Cherel Sa�jn ga vragen - de ouderenadviseur van s�ch�ng ZO! 
- en dat doe ik de volgende ochtend. Zij zegt dat er geen rekening komt, omdat het 
wordt betaald uit de WMO gelden. 
Nou mooi allemaal toch? Ook al lees je tegenwoordig in de krant van alles wat niet 
goed is in dit land, dit is gewoon super goed geregeld, vlot, netjes en voor iedereen bereikbaar die het nodig 
hee�. 
En tussen twee haakjes, het is ook nog een heel veilig ding. Er zit een veiligheidsgordel aan zodat je er niet uit 
kan vallen en toen Jeannet een doekje op de rails liet vallen stopte hij onmiddellijk! 

George Henkens 
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Huidige Statuten (sinds 26-1-1987).  

De algemene vergadering.  
Artikel 11.  

1. De algemene vergadering wordt gehouden in de gemeente, waar de vereniging statutair is gevestigd.  
2. De algemene vergadering wordt een maal per jaar gehouden en wel voor een juli.  
3. Het bestuur verzendt tenminste drie weken voor de datum, waarop de algemene vergadering wordt 

gehouden de uitnodiging voor de vergadering met de agenda en de overige stukken betrekking hebbend 
op de te houden vergadering.  

Artikel 12.  
1. Een algemene vergadering wordt zo dikwijls gehouden als het bestuur wenselijk acht met inachtneming 

van hetgeen in artikel 11 lid 3 ten aanzien van de algemene vergadering is gesteld.  
2. Binnen een termijn van een maand dient het bestuur een algemene vergadering bijeen te roepen als door 

tenminste een/tiende gedeelte der stemgerechtigde leden hierom wordt verzocht. Het verzoek moet met 
redenen zijn omkleed.  

3. Indien aan een verzoek, als bedoeld in het voorgaande lid, binnen een maand na indiening van het 
verzoek door het bestuur geen gevolg is gegeven zijn de verzoekers bevoegd zelf tot het bijeenroepen 
van een algemene vergadering over te gaan.  

4. Voor het bijeenroepen van de vergadering als bedoeld in het voorgaande lid gelden de betreffende 
artikelen van de statuten en het huishoudelijk reglement. 

Het stemmen. 
Artikel 13.  

1. Het stemmen over zaken kan mondeling geschieden.  
2. Het stemmen over een persoon of personen geschiedt altijd schriftelijk.  
3. Schriftelijke stemmingen geschieden met gesloten ongetekende briefjes. 
4. Besluiten in de vergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van de ter vergadering 

uitgebrachte stemmen behalve bij:  
a. wijziging van de statuten (zie artikel 20);  
b. ontbinding van de vereniging (zie artikel 21).  

5. Bij het staken van stemmen over personen beslist het lot.  
6. Bij het staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
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Ter beoordeling STATUTEN 2023 
Samenstelling, vergaderfrequentie en oproeping Ledenvergadering 
Artikel 5 
1. Aan de Ledenvergadering kan worden deelgenomen door de tot de KBO-Afdeling behorende leden, door het 

bestuur van KBO-ZH, alsmede door hen, die met toestemming van de Ledenvergadering daartoe zijn uitge-
nodigd. 

2. De Ledenvergadering wordt ten minste eenmaal per jaar bijeengeroepen, bij voorkeur vóór één mei, maar 
uiterlijk in de maand juni van ieder jaar (de jaarvergadering waarin het (financiële) jaarverslag aan de orde 
komt) en voorts wanneer het bestuur dat wenselijk acht. 

3. Verder wordt de Ledenvergadering bijeengeroepen, binnen vier weken, nadat een aantal leden als bevoegd 
is tot het uitbrengen van tenminste een/tiende van de stemmen of, indien dat minder is, tenminste dertig 
leden daarom aan het Afdelingsbestuur verzoekt. Indien aan dat verzoek door het Afdelingsbestuur niet tijdig 
wordt voldaan, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. Terzake van deze bijeenroeping gelden de 
gewone voorschriften, met dien verstande, dat oproeping ook kan geschieden door middel van een oproep 
in een ter plaatse waar de KBO-Afdeling is gevestigd veelgelezen dagblad dan wel huis-aan-huisblad.  

4. De bijeenroeping kan naast schriftelijk eveneens door middel van een elektronisch communicatiemiddel, 
zoals per e-mail, plaatsvinden. 

5. Voor elke Ledenvergadering wordt de concept-agenda ten minste twee weken van tevoren aan de leden van 
de KBO-Afdeling per post, lokale nieuwsbrief of per e-mail bekend gemaakt door het Afdelingsbestuur.  Het 
bestuur van de KBO-Afdeling stelt de leden in de gelegenheid kennis te nemen van de stukken die in de 
Ledenvergadering aan de orde zullen komen  

6. De vergaderingen staan onder leiding van een voorzitter, die door en uit de Ledenvergadering wordt be-
noemd. 

7. Van het behandelde in een Ledenvergadering wordt een verslag opgemaakt dat uiterlijk zes weken na de 
vergadering aan de leden van de afdeling ter beschikking wordt gesteld. 

Bevoegdheden Ledenvergadering 
Artikel 6 
Aan de Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet krachtens de wet of door deze statuten aan het 
Afdelingsbestuur, Unie KBO, KBO-ZH of een ander orgaan zijn opgedragen. Tot de taak van de Ledenvergade-
ring behoort met name: 
a. de beoordeling van het beleid van het bestuur van de Afdeling en vaststelling van een beleids- en/of 

werkplan; 
b. de behandeling en vaststelling van het jaarverslag, de financiële verslagen en de begroting en het aanwijzen 

van de financiële middelen, waaronder met name het vaststellen van de Afdelingscontributie per lid; 
c. de verkiezing van de bestuursleden, de voorzitter en de leden van de kascontrolecommissie; 
d. het behandelen van en het beslissen over voorstellen, ingediend door het Afdelingsbestuur of door de leden 

van de KBO-Afdeling; 
e. het beslissen over zaken welke aan de Ledenvergadering zijn opgedragen. 

Besluitvorming Ledenvergadering 
Artikel 7 
1. Ieder lid heeft, behoudens het bepaalde in artikel 4 lid 9, ter vergadering een stem. Een stem kan ook wor-

den uitgebracht door een ter beoordeling van de voorzitter duidelijke volmacht gegeven aan een ander lid. 
2. Voor zover niet een andere meerderheid is voorgeschreven, kan een besluit worden genomen met tenminste 

volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. 
3. Stemmen zijn ongeldig, indien ze blanco zijn ingeleverd, ondertekend of op andere wijze gemerkt zijn, dan 

wel meer of andere namen van personen bevatten dan gekozen kunnen worden. 
4. Het stemmen over een persoon of personen geschiedt schriftelijk. Schriftelijke stemming kan ook geschie-

den op voorstel van de voorzitter of een lid. Ingeval van een schriftelijk e stemming benoemt de voorzitter een 
commissie, bestaande uit drie personen, die geen bestuurslid zijn, die belast is met het bepalen van de uit-
slag van de stemming. 

5. Indien bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid heeft behaald, vindt een tweede vrije 
stemming plaats. Indien ook dan door niemand de vereiste meerderheid wordt behaald, vindt herstemming 
plaats tussen de personen, die het hoogste en op een na hoogste aantal stemmen hebben behaald. Staken 
alsdan de stemmen, dan beslist het lot. 

6. Ingeval van staking van de stemmen over zaken is het voorstel verworpen. 
7. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen is beslissend. 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een 
nieuwe stemming plaats, indien tenminste een lid dat verlangt. Alsdan vervalt de uitslag van de eerste 
stemming. 

8. Besluiten kunnen worden genomen zonder hoofdelijke stemming, tenzij een lid zich daartegen verzet of de 
voorzitter van de vergadering hoofdelijke stemming gewenst acht. 
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9. Ook buiten de vergadering kunnen besluiten worden genomen, zulks onder de voorwaarden dat: 
 - alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail, of ander elektronisch communicatiemiddel 

hun mening te uiten, en op een van de hiervoor gemelde wijzen hun stem hebben kunnen uitbrengen, en 
 - dit besluit met volstrekte meerderheid is genomen.  
 Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas 

opgemaakt, dat na ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. 
 Het hiervoor in dit lid bepaalde is op zoveel mogelijk overeenkomstige wijze van toepassing, indien een 

onderwerp niet tijdig geagendeerd is. 
10. Stemmen die voorafgaand aan de Ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden 

uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met 
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het bestuur kan nadere regels stellen voor 
het stemmen via een elektronisch communicatiemiddel. 

11. Het stemrecht ter vergadering kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch 
communicatiemiddel. 

12. Voor de toepassing van lid 11 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel 
kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het 
stemrecht kan uitoefenen. Het Afdelingsbestuur kan nadere regels stellen voor het stemmen ter vergadering 
via een elektronisch communicatiemiddel. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Welkom Online 
Wilt u uw eerste stappen online ze�en?  
Steeds meer zaken kunt u online regelen. Bijvoorbeeld een route opzoeken of boodschappen doen via het 
internet. Ook voor sociaal contact zijn er veel mogelijkheden, zoals via Facebook of WhatsApp. Soms kan de 
drempel hoog zijn om te leren hoe het allemaal werkt. Met het lesprogramma Welkom Online zet u zelfstandig, 
of met hulp van onze vrijwilligers uw eerste stappen online. 
Wat is Welkom Online? 
Welkom Online is een online lesprogramma dat u zelfstandig of samen met een vrijwilliger kunt volgen. U leert 
bijvoorbeeld over videobellen, een uitje plannen en handige apps. U doorloopt vijf thema’s: uw dagelijkse leven, 
uw ac�eve leven, uw sociale leven, uw gezonde leven en mobiele leven. Met voorbeelden en prak�jkgerichte 
opdrachten, waarbij het antwoord u meteen helpt. 
Hoe werkt Welkom Online? 
U volgt Welkom Online zelfstandig of u kunt via het Ouderenfonds hulp van een vrijwilliger krijgen. U hee� hier-
voor een tablet of een computer nodig met een internetverbinding. Het lesprogramma duurt maximaal 16 we-
ken, met een les van 1 uur per week. Als u het wilt, kunt u het ook in kortere �jd doorlopen. 
Meer Welkom Online 
Wilt u zelfstandig aan de slag? Ga direct naar welkomonline.nl.  
Bent u nog niet zover dat u dit alleen kan of wilt u meer informa�e, neemt u contact op met het Ouderenfonds 
via 088-3442000. 
 
Digihulplijn 
Hee� u een vraag over digitale zaken? 
Online contact wordt steeds belangrijker. De Digihulplijn 
beantwoordt vragen zoals: hoe kan ik videobellen, hoe houd ik 
contact via social media en hoe kan ik online spelletjes spelen 
met anderen? En wij helpen u ook met vragen als: waar vind ik 
het laatste nieuws? 

Hoe werkt de Digihulplijn? 
De Digihulplijn is uw vraagbaak voor alle vragen over de digitale wereld. Een professioneel team zit klaar om uw 
vragen te beantwoorden, elke dag van 9 tot 17 uur. Bel gra�s via 0800 1508 (u betaalt alleen de kosten van uw 
telefoonaanbieder). 

Dus hee� u een vraag over de digitale wereld? Blijf er niet mee zi�en en bel gerust 0800 1508. 
Binnen onze KBO afdeling is Mieke Kroeskop bekend met het Ouderenfonds, dus u kan ook al�jd met haar 
afspreken. 
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Bankieren als oudere 
In de Nieuwsbrief van oktober 2020 schreef ik over het vertrek van het RABO bankfiliaal uit ons dorp. 
In tegenstelling wat ik toe opmerkte was dit niet het laatste bankfiliaal dat uit ons dorp vertrok. 
In Nieuwerkerk is wel degelijk nog een bankfiliaal namelijk de RegioBank, die zetelt aan het 
Kroonkruid 38 bij den Ouden Assuran�ën. 
Ik kwam daarachter in een gesprek met een KBO er die met veel waardering sprak over haar bank, 
die RegioBank dus. Ze haalde daar haar kasgeld en ze sprak al�jd met dezelfde dame over al haar 
geldzaken. Ze was er zo blij en opgetogen over dat ik meen dat ik hier ruimte moet maken voor deze 
bank.   
 
De RegioBank is geen oude bekende banknaam, althans niet voor mij en ik gok voor veel lezers niet. 
Voor een bank is het belangrijk dat hij solide is, dat je er zeker van bent dat je geld er veilig is. Dus dat 
heb ik eerst maar onderzocht. 
Tegenwoordig kennen we vooral nog de 3 grootbanken: ING, ABN AMRO en de RABO. Deze banken 
zijn in de voorgaande jaren ontstaan door het samengaan van de vele banken die we tot 1990 had-
den. De financiële crisis van 2008 hee� dit proces nog eens krach�g versneld. Soms blij� de naam 
bestaan, zoals de AMRO nog voortlee� in de ABN AMRO bank, maar Mees& Hope (ooit in een 
grootst pand geves�gd aan de Coolsingel) is nu onderdeel van ABN AMRO zonder dat dit nog 
herkenbaar is voor de buitenwereld.  
ING hee� alle banken waaruit ze ontstond allemaal anoniem gemaakt door een hele nieuwe naam te 
kiezen. De NMB bank, dé bank voor de Middenstand is opgelost in ING, met als de Post- Cheque- en 
Girodienst. 
Je kan het ook anders doen en dat hebben de voorzaten van de RegioBank gedaan 

 
 
De RegioBank hoort tot de Volksbank. De Volksbank is samengesteld uit 4 banken, namelijk de SNS 
bank, de ASN bank, BLG Wonen en de Regiobank. Deze baken opereren onder hun eigen naam en 
richten zich ook op een specifieke markt. Ik begon dit stukje door te stellen dat ik eerst onderzocht 
hoe solide deze bank wel is. Nou dat zit wel goed, de Volksbank, waarvan de RegioBank dochter is, is 
voor 100% eigendom van de Nederlandse Staat. De Volksbank is ontstaan uit een langjarige tradi�e.  
Onderstaand plaatje haalde ik van de website van de Volksbank en er zit vast wel een bank waar u 
vroeg iets mee hee� gedaan, voor mij geldt dat in elk geval. 

De Regiobank is ontstaan uit twee zeer oude bankini�a�even, namelijk de Centrale Volksbank en de 
Regio Bank. De CVB staat in bovenstaand plaatje boven 1920 en de RegioBank boven 2007.  
 
De Centrale Volksbank ontstond begin twin�gste eeuw uit spaarini�a�even van de rooms-
katholieke arbeidersbeweging in Nederland. Katholieke arbeiders konden zo sparen voor de eigen 
bestaanszekerheid terwijl het geld geïnvesteerd werd in de opbouw van de katholieke zuil.  
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De andere poot van de RegioBank is voortgekomen uit de Nederlandsche Middenstands 
Spaarbank (NMS), die bij de Nederlandsche Middenstandsbank (NMB) hoorde. Net als de CVB werkte 
de NMS Spaarbank met plaatselijke tussenpersonen, in dit geval vaak verzekeringsagenten die 
spaarrekeningen erbij deden. Deze tak van de bank voerde de naam Regio Bank (let op de spa�e 
tussen Regio en Bank).  

Omdat ING vond dat deze vorm van ac�viteiten niet meer bij hen paste, is Regio Bank samengegaan 
met CVB en verdergegaan onder de naam RegioBank. In 2007 werd dit onderdeel van SNS Reaal. Na 
de bankencrisis zijn al diens aandelen in handen gekomen van de Nederlandse staat en de naam 
gewijzigd in de Volksbank. Een voor de hand liggende keuze omdat beide banken zich tot de klant 
rich�en via tussenpersonen.  

 
 

Goed contact met de buren, een bakker om de hoek, de sportvereniging op fietsafstand. Het zorgt er 
allemaal voor dat mensen pre�g kunnen wonen, werken en leven. Wat RegioBank betre� hoort er 
nog iets thuis in dat rijtje: een bank die klaarstaat voor de mensen én de buurt. Zodat die blij� 
groeien en bloeien. Dat is RegioBank, de buurtzame bank. 

RegioBank is al ruim 100 jaar de bank in de buurt. Met lokale Zelfstandig Adviseurs is RegioBank 
ac�ef in heel veel buurten in dorpen en kleine steden. In al die jaren zijn de Zelfstandig Adviseurs van 
RegioBank uitgegroeid tot een vertrouwd gezicht in de buurt. Zij weten hoe belangrijk een fijne buurt 
is. Dat is een buurt waar mensen elkaar tegenkomen, naar elkaar omkijken en samen dingen onder-
nemen. En waar mensen met plezier kunnen wonen, werken en leven. Kortom, een buurt waar 
mensen buurtzaam bezig zijn. Als buurtzame bank speelt RegioBank daar een belangrijke rol in. Zo 
regelt de klant zijn bankzaken dus gewoon in de buurt. 

RegioBank ondersteunt diverse ini�a�even die de betrokkenheid en saamhorigheid in de buurt 
vergroten. Zo hee� RegioBank samen met het Oranje Fonds het VoordeBuurt Fonds opgericht. Een 
mooiere samenleving begint immers in de buurt. 

RegioBank en haar Zelfstandig Adviseurs richten zich op kleinere plaatsen tot 20.000 inwoners. 
Hierbij staat de fysieke aanwezigheid van haar adviseurs centraal, in een �jd van toenemende 
digitalisering. Dat deze aanpak zelfs nu nog gewaardeerd wordt, blijkt uit het feit dat de bank in 2018 
en 2019 in een onderzoek van de Consumentenbond de hoogste tevredenheidscijfers kreeg van haar 
klanten. 
In Nieuwerkerk is al sinds 50 jaar het Assuran�ekantoor den Ouden geves�gd. Een kantoor met 

mensen die verstand hebben van geld en 
verstand hebben van het werken met mensen. 
Een prima plek voor de RegioBank die dan ook 
al sinds 1980 verbonden is met den Ouden. De 
werknemers zijn al vele jaren werkzaam bij dit 
kantoor en dat is fijn als je je vertrouwelijke 
financiële zaken wil bespreken. Het zegt ook iets 
van de stabiliteit van het kantoor. Als mensen er 

lang werken betekent het dat ze het naar hun zin hebben en dat merk je als klant. 
Ik wil niet dat dit een reclame tekst wordt, maar als u prijsstelt op een bank in de buurt, waarvan u 
wil dat hij er later nog is en waar niet elke dag een ander achter een balie zit, dan moet u echt eens 
naar het Kroonkruid 38. 
Wordt u onrus�g bij het idee dat u van bank moet verwisselen en wat er dan allemaal fout kan gaan? 
Dat is best begrijpelijk, maar er is een hele goede overstap service en overstappen met een bank w 
aar je le�erlijk en figuurlijk iemand de hand kan vasthouden voelt toch wel heel veilig. 
 
George Henkens 
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De Sint Janskerk te Gouda 
Waarschijnlijk hee� u ergens wel gelezen dat Gouda dit jaar 750 jaar beschikt over stadsrechten. Deze werden 
in 1272 verleend door Graaf Floris V, die des�jds Holland, Zeeland en West-Friesland bestuurde. Het gaf Gouda 
allerlei rechten zoals rechtspraak, marktrechten en een muur om de stad op te trekken. 
Dit gehele jaar 2022 vinden in Gouda allerlei ac�viteiten plaats die vooral voor inwoners van Gouda interessant 
zijn. 
Maar natuurlijk zijn er ook zaken die voor ons interessant zijn. 
Als u dat dur�, kunt u over een steigerconstruc�e lopen die ter hoogte van het dak van de St. Janskerk is 
gemaakt. Hier wil ik iets schrijven over deze kerk zonder dat u daarvoor het dak op moet. Voor de goede orde, 
de Sint Janskerk is die lange kerk die op een steenworp van het oude stadhuis van Gouda staat. 
 
Deze kerk is momenteel ingericht met zaken die vóór de reforma�e ook in deze kerk aanwezig waren waardoor 
het gebouw dus zo weer een beetje het aanzien krijgt van een Rooms Katholieke kerk. Ik heb dit ondanks alle  
toenadering die er tussen de protestantse kerken en de moederkerk hebben plaatsgevonden, nooit eerder 
gehoord. Het is ook niet goed mogelijk, want �jdens de Beeldenstorm (1566) is veel verwoest wat RK kerken RK 
kerken maakten. 
Hoe kan het dat dit in Gouda wel kon? 
Met wat studeren kon ik het volgende relaas reconstrueren. 
Op de plek waar nu deze kerk staat is waarschijnlijk een eerste gebedshuis gebouwd omstreeks 1278 maar hoe 
die eruit zag is niet bekend. Het was meer een kapel van het kasteel van Gouda. In 1361 is er een enorme stads-
brand en dat overlee� deze kapel niet. 
Men begon in 1395 met de bouw van een geheel nieuwe kerk op deze plek, die de basis is van de kerk die er nog 
staat. Uiteraard was dat een RK kerk.  
Branden kwamen regelma�g voor en in 1438 was het wederom raak. Er wordt gezegd dat er toen maar 4 of 5 
huizen aan de vuurzee ontsnapten! Toch was het herstel van de kerk niet heel ingewikkeld, want al na 5 jaar kon 
de kerk weer worden ingewijd. In de jaren daarna werd de kerk uitgebreid, zowel in de breedte met zijbeuken, 
als met het koor. Hiermee was de kerk 123 m lang geworden. Na deze uitbreidingen beschikte de kerk over wel 
45 altaren! De kerk ziet er dan uit zoals op onderstaand plaatje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

voor 1550, nog een laag dak op het middenschip maar een hoog koor 

In 1552 sloeg de bliksem in de toren. Hiervan is de onderstaande beschrijving bewaard gebleven: 

“…  ’s avonds ontrent ten 9 uyren due sondt den Almogenden Godt over de Stad van der Goude een alsulcke 
horribile onweer en tempeest van hagel, windt, blixem, donderslagen, schatering in de luchte met regen, 
dat alle menschen verschrikt, beangst en getubeerdt waren, meendende dat den uyterstendach des Heeren 
ten vonnisse ons overvallen soude hebben, en door Godt commissie en toelae�nghe vna de naelde van deen 
toorn van Sint Jans Parochie Kerck recht onder den appel van den blixem of donder ontsteken, en in den 
brandt gesteld” 
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Een groot deel van de kerk brandde af. Omdat de kerk voorzien was van 
een houten dak - dit had men gedaan om het gewicht van de kerk te 
beperken en zo een realis�sche fundering te kunnen maken - en je kan 
je voorstellen dat er dan alleen zwart geblakerde muren overeind staan 
en nog 12 kolommen. Het koor kwam tamelijk ongeschonden uit de 
brand, omdat het brede transept fungeerde als een soort brandgang 
tussen de toren met het schip naar het koor. Dat er geen andere 
gebouwen in brand vliegen, komt door een volgende wolkbreuk.  
Er wordt voortvarend gewerkt om de kerk te herbouwen, maar het moet 
wel groter en mooier. Zo wil men een rij pilaren in de kerk laten 
vervallen en moet het middenschip hoger worden. Daardoor kan er 
meer licht in de kerk komen. Uit deze �jd zijn nog gebrandschilderde 
ramen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ondertussen is de Reforma�e goed op gang gekomen. In 1566 is de Beeldenstorm en die raast ook door Gouda. 
Omdat de St. Jan nog in de steigers staat, laat het stadsbestuur de kerk bewaken. Zo konden geen grote ver-
woes�ngen plaatsvinden. Zo kan het zijn dat er nog typisch RK gebrandschilderde ramen zijn, die duidelijk 
anders zijn dan de ramen die na de Reforma�e worden geplaatst. Religieuze RK kunst was niet meer in de kerk 
aanwezig, dat was al opgeslagen na de brand. Gouda blij� nog rela�ef lang Koning Philips II van Spanje aanhan-
gen, maar in 1572 is dat over en sluit men zich aan bij Willem van Oranje en werd Gouda Protestants. 
Ondertussen is in Gouda veel van het RK erfgoed ongeveer met de grond gelijk gemaakt. Voor de Reforma�e 
had Gouda - toen een stad van 10.000 inwoners - ongeveer 11 kloosters, na de Reforma�e geen. Gelukkig 
blijven er nog wel wat gebouwen over, die we tegenwoordig nog kunnen bewonderen, zoals de Jeruzalemkapel 
en de Gasthuiskapel.   
 
In 1605 wordt de wederopbouw van de Sint Janskerk afgerond. De toren wordt met een vierde geleding 
verhoogd, omdat ook het middenschip van de kerk was verhoogd. 

 
Het dak van de St. Jan van dit verhoogde middenschip was a�om-
s�g van één van de kloosters van Gouda, namelijk het Maria 
Magdalenaklooster. Dit klooster was bestemd voor dames die uit 
de pros�tu�e kwamen en zich hadden bekeerd. Hiermee is de 
naam van het klooster wel verklaard, dunkt mij. 
Het klooster stond net links van de Kleiweg wanneer je over de 
brug de Kleiweg inrijdt. Min of meer aan de Kazernestraat. Volgens 
de pla�egrond van de stad is daar nu nog een doodlopend straatje 
wat heet de Magdalenapoort. Het is in werkelijkheid nauwelijks te 
vinden. 
 
Nu de Reforma�e het katholiek leven in de noordelijke Nederlan-
den onmogelijk maakte, werden kloosters gesloopt of kregen een 

andere bestemming. Dit klooster werd gebouwd in 1452 en had samen met de 3 andere vrouwenkloosters die 

het middenschip is hier verhoogd 

Zo staat de kerk er dan bij (maque�e in 
Museum Gouda) 
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Gouda toen rijk was (Margareta, Marie, Catharina) overeenstemming bereikt met de deken van het linnen-
weversgilde dat elk klooster 6 linnenweefgetouwen mocht gebruiken. Mochten er nog meer vrouwenkloosters 
komen dan kon dit aantal worden verlaagd, maar niet lager dan 4. Zo waren de burgerwevers verzekerd van 
voldoende werk. Het klooster werd langzamerhand uitgebreid en kreeg ook kerkelijke rechten, zo had men een 
eigen biechtvader en mocht men bij het klooster een kapel bouwen. Bepaald werd dat het niet de bedoeling 
was dat de missen in deze kapel ten koste zouden gaan van de diensten in de parochiekerk. 
Het klooster groeide uit tot het grootste van Gouda en had op zijn hoogtepunt wel 200 bewoners. Na de over-
gang van Gouda naar het protestan�sme wordt in 1577 gepraat over de sloop van de kapel. Die is echter net als 
de rest  van het klooster in gebruik genomen als pesthuis. In 1590 wordt bepaald dat het dak en de stenen die 
bij de sloop van de kapel vrij komen, moeten worden gebruikt voor de verhoging van het middenschip en het 
dak van de St. Jan. Het verhaal gaat dat de houten construc�e van de kapel prima past in het middenschip van 
de St. Jan. 
De rest van het klooster blij� in gebruik als Pesthuis om veel later kazerne te worden. 
Wanneer je nu naar de Kazernestraat gaat in Gouda zie je een heel lang geel gebouw. Daar zi�en twee poorten 

in en boven één daarvan staat: 
 
 
 

 

 

 

 

 

Je kan daar de hal inwandelen en wanneer je op de 
grond kijkt zie je een prach�g inlegwerk.

 

Het is jammer dat het zo is weggestopt, het is zeer de vraag of dit vaak wordt gezien. De historische 
stadswandeling die ik ooit meeliep had het niet opgenomen in de route. 
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Terug naar de St. Janskerk en de stadsrechten die Gouda nu 750 jaar bezit. 
Zoals al aan het begin van deze bijdrage staat, zijn kerkstukken van voor de Reforma�e nu in de kerk gebracht. 
De stukken staan normaalgesproken in het Museum Gouda. Het is onmogelijk deze kerk weer het aanzien te 
geven van de RK kerk die het ooit was, vooral omdat door de enorme en overheersende houten vieringsruimte 
die midden in de kerk staat, alle ruimtelijkheid die dit gebouw hee� hierdoor is verdwenen. In feite kun je niet 
meer door de kerk heen kijken, enorm jammer. In de zijbeuken is dat zicht nog wel aanwezig en daar staan nu   

7 altaren, waarboven de oorspronkelijke altaarstukken 
zijn geplaatst. Deze zijn ronduit indrukwekkend. Het  
altaar met de geboorte van Jezus op het middenpaneel 
hee� men een knielende vrouw gezet, die volgens de 
audiotour die je bij de ingang krijgt, tot Maria bidt, dat 
het kind in haar schoot mag blijven leven en niet zoals 
haar andere kindjes heel jong zou sterven. Ik was hier-
van bijzonder onder de indruk, ook al was deze vrouw 
van karton. Dit altaar behoorde bij de Broederschap van 
Onze Lieve Vrouwe. Toevallig weet ik dat in Maastricht 
nog een broederschap bestaat van Onze Lieve Vrouwe, 
waarvan de leden in de kerk van OLV Sterre der Zee 
elke zaterdagochtend de H. Mis bijwonen. 
 
 

Het altaar hiernaast is van  de broederschap van Jacobus de Meerde-
re. Het paneel daarboven is uit 1570 en stelt de onthoofding voor van 
Jacobus. Dit altaar is ingericht als altaar. 
 
Het is beslist de moeite waard en de audiotour is heel goed. 
Het is nog tot 1 oktober te zien. 
Met de Museumkaart, de Vriendenloterij VIP kaart en de 
Ro�erdampas is de toegang gra�s. 
Kinderen tot 17 jaar mogen ook voor niets naar binnen, dus 
kleinkinderen welkom.  
Behalve door de kerk kan je dan ook Museum Gouda bezoeken dat 
naast de kerk ligt. 

George Henkens 
 
 
 

������� 

Miniaturen-exposi�e - van oud-secretaris Wim Peppel - groot succes! 
Velen hebben de miniaturen, gemaakt door Wim Peppel, kunnen bewonderen. Wim hee� tot kort voor zijn 

overlijden, met veel passie meerdere kerken en tal van 
Ro�erdamse gebouwen in het klein gecreëerd. Alle 
miniaturen hebben een goede plek 
gevonden.  
Wij, als familie, bedanken iedereen 
die voor een miniatuur hee� gekozen. 
Wij zijn ervan overtuigd dat elk werk 
daarmee in goede handen is terecht 
gekomen. Wij bedanken ook iedereen 
die een dona�e hee� gedaan aan de 

S�ch�ng Special Heroes. 
En onze waardering gaat uit naar de ini�a�efnemers die deze exposi�e mogelijk hebben 
gemaakt, Irene Vasterman, George Henkens, Marcel de Groot en Michel Demmenie. 

Elly en Roland Peppel  
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Naar Naturalis in Leiden 29 september, wie gaat mee? 
Wie kent Naturalis niet?  
Aan de Westkant van Leiden staat sinds 1999 het gebouwcomplex van Naturalis. Het gebouw was ooit het land-
mark van deze zijde van Leiden door de 62 m hoge depottoren.  
De meeste mensen kennen Naturalis als museum, Herman de S�er en 
de in 2016 aangekochte T. rex. 
Het oude complex bood echter niet alleen onderdak aan het museum 
maar vooral ook aan een enorme collec�e. Voor de wetenschappelijke 
wereld was juist de hoge depo�oren het doel van een bezoek aan 
Naturalis. Uit heel de wereld komen wetenschappers om materiaal - dat 
in eeuwen was verzameld en was ondergebracht in die toren - te bestu-
deren. Op dit moment beheert Naturalis een collec�e van meer dan 
40.000.000 stukken en die collec�e groeit dagelijks!  
In 2010 is een samenwerking tot stand gekomen tussen het Zoölogisch Museum Amsterdam, de Universiteit 

Leiden, Wageningen Universiteit, Na�onaal Herbarium Nederland en 
het Na�onaal Natuurhistorisch Museum. Als gevolg van deze samen-
werking is de collec�e van Naturalis veel omvangrijker geworden en 
is huisves�ng geheel aangepast. De basis van deze aanpassing 
bestond eruit dat op het beschikbare kavel een nieuw 
exposi�egebouw is gebouwd en tussen deze nieuwbouw en het 
bestaande gebouw ligt dan de entree. De nieuwe ingang ligt dan 
centraal en kunnen publiek en wetenschappers en staf direct na 
binnenkomst hun eigen route volgen.  
Het bestaande complex werd daarom heringericht. De hoge toren 

bleef wat hij was, depot. De 3 lage torens, waarin het museum was ondergebracht, werden grotendeels omge-
bouwd tot depots.  
Het exposi�egebouw is er voor publiek. Het publiek wordt door middel 
van een wandeling door een aantal zalen langs onze geschiedenis 
geleid. Een museum is tegenwoordig geen verzameling van vitrine 
kasten, maar een experience en dat betekent dat de zalen specifiek 
rondom thema’s worden ingericht. Zo zijn er de thema’s LiveScience, 
Ontmoe�ng, Sex, Mammoet, Koraal, Aarde, Mens, Dood, Dino’s. De 
zalen zijn ingericht met de gedachte dat ze 10 jaar gehandhaafd blijven. 
Daarnaast zijn er vanzelfsprekend ruimten voor onderwijs, een audito-
rium, een restaurant etc. 
Om de route te benadrukken hee� de architect de zogenaamde trap-
penberg geïntroduceerd, een ingenieus concept dat nog meer allure 
gee� aan de entree.  

- Vervoer met eigen auto’s - vertrek 10:00h vanaf de kerk. 
- Aankomst Naturalis Leiden 10:45h 
- Koffie in het restaurant, met toelich�ng op het gebouw door George Henkens. 
- Op eigen gelegenheid het museum verkennen 
- 13:00h gezamenlijk lunchen in het restaurant (voor eigen rekening) 
- Tweede ronde door het museum 
- Vertrek ca 15:00h 
Kosten:  
Entree: € 16.00, met Museum jaarkaart en Vriendenloterij VIP kaart: vrije entree 
Vervoer (incl. parkeergeld): € 8,00 per persoon afrekenen met de chauffeur.  

Naturalis is rolstoelvriendelijk en toegankelijk voor compacte scootmobiels.  Er zijn rolstoelen te leen bij Naturalis 
(reserveren is niet nodig). Het hele museum is te bereiken voor mensen met een beperking. Er zijn twee li�en en alle 
trappen zijn voorzien van leuningen en rustpunten. Hulphonden zijn van harte welkom, maar huisdieren niet. 
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Ontmoe�ng met ouderenadviseur Cherel Sa�jn  
Op de Ontmoe�ngsmiddag van donderdag 19 mei kwam Cherel Sa�jn meer vertellen over de S�ch�ng ZO! 
(Zuidplas Ondersteunt). Er waren 32 geïnteresseerden aanwezig. 

Zoals in de folder staat is S�ch�ng ZO! dè plek waar je vragen kunt 
stellen en zorgen kunt delen.  
Cherel vertelde dat een nieuwe visie voor ZO! is ontwikkeld. Die bevat 
de  componenten Ontdekken, Omarmen, Ontmoeten en 
Ondersteunen. Voor de ouderenadviseurs ligt de focus op oude-
renadvies voor 55+ ouderen.   
Als Cherel een melding krijgt dat er iets is met een oudere of een 
partner dan komt ze langs om te zien en te bespreken wat ze kan 
doen. Indien ze het antwoord niet weet, kent zij de weg om te helpen 
het antwoord te vinden. S�ch�ng ZO! werkt samen met Ves�a, poli�e 
en andere organisa�es. Daarbij staat centraal personen naar balans te 
helpen.  
Als er op één vlak iets uitvalt, gaat het vaak ergens anders ook mis. 
Het is beter om evenwicht te krijgen. Meestal bezoekt Cherel de 
mensen aan huis, maar soms wordt op het kantoor afgesproken, als 
dat wenselijk is door de omstandigheden.  

De preven�eve huisbezoeken aan mensen van 75 jaar en ouder worden door de vrijwillige ouderenvoorlichters 
gedaan voor een informa�ef gesprek. Indien er zaken zijn die meer aandacht nodig hebben dan gaan Cherel of 
Shan�e alsnog op huisbezoek. 
Iedereen kan aangemeld worden, bijvoorbeeld als iemand geen netwerk van kinderen of buren hee�. Dan kun-
nen anderen helpen en een melding doorgeven, maar niet anoniem.  
Binnen Zuidplas werken zij in 4 gebieden; voor elk dorp een team. Als je bezoek wilt, kun je de ouderenadviseurs 
bellen. Het is heel breed wat zij doen. De Ouderenadviseurs schrijven zelf geen beschikkingen uit voor bijvoor-
beeld hulp bij huishouden. Zij kunnen wel de aanmeldingen doen. 

Contacten leggen bij Inloop en Verhalengroep  
Belangrijk is dat men ook zelf ac�ef contacten legt bijvoorbeeld op de koffie inloop in de Meidoorn (op dinsdag).  
Inloop is ook mogelijk bij Koffie enZo die het pand (Kerklaan 53) delen met Parento. De Inloop (Wijklunch en 
Dagbesteding) is beter bekend onder de naam Gewoon Dichtbij, de welzijnstak van Parento Thuiszorg. De inloop 
is gra�s en iedereen die daar behoe�e aan hee� kan inlopen voor een kopje koffie, een ac�viteit of lunch. Voor 
meer informa�e kunt u contact opnemen met Gewoon Dichtbij via de 
mail gewoondichtbij@parento.nl of telefonisch 0180-396944. 

Bij de Verhalengroep is nog plaats; het is er leuk en je komt er met een 
glimlach vandaan. Informa�e over aanslui�ng is verkrijgbaar 
via c.sa�jn@stzo.nl of bel met 0180-310050.  

Hulp via Raad en Daad binnen de IJsselgemeenten  
Raad en Daad is de algemene naam binnen S�ch�ng Zo! Op maandag is in Nieuwerkerk de Postkamer open vanaf 
12:30 uur. Het liefst maakt u een afspraak i.v.m. de drukte op maandag. Advies kan gevraagd worden o.a. over 
energietoeslagen, aangi�e IB, advies over bezwaarprocedures en diverse juridische zaken. Ook aanvraag DigiD, 
brieven doornemen en bellen naar instan�es. Coördinator is Anita Markus, preven�e geldzaken. Zij is op ma-di-do 
bereikbaar op nummer 06 18340923 of e-mail a.markus@stzo.nl   
Dit is slechts een greep van de mogelijkheden waar de ouderenadviseurs mee kunnen helpen. Tijdens de uitleg 
door Cherel werden vragen gesteld die zo goed mogelijk werden beantwoord.  
Aan het eind van de lezing ontstond er bij de aanwezigen nog een levendige discussie met adviezen over een 
telefooncirkel en over alarmsystemen zoals een halshanger met rode drukknop of polsband. Veel aanwezigen 

blijken een systeem te gebruiken waarmee snel hulp geboden 
kan worden in vervelende of zelfs noodsitua�es.  
Voorzi�er Marcel de Groot dankte Cherel Sa�jn voor haar 
duidelijke uitleg en overhandigde haar een fles wijn waarna de 
aanwezigen de gezellige Ontmoe�ngsmiddag nog voortze�en 
met spelletjes, kaarten en sjoelen.  
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High Tea donderdag 16 juni 2022  
Op een zeer zonnige donderdag kwamen 33 KBO’ers naar de Sint Josephkerk om te genieten van een keur 

aan zoete en har�ge hapjes èn gezellig samenzijn bij de eerste KBO High Tea van dit 
jaar. De leden die geen eigen vervoer hadden, waren door bestuursleden en andere 
KBO’ers van huis opgehaald.  
Het parkeerterrein was afgezet en omgetoverd tot een ‘theetuin’ met tafels, stoelen 
en parasols.  
Nadat alle gasten een plekje hadden gevonden – zoveel mogelijk in de schaduw van 
een parasol – opende voorzi�er Marcel de Groot de middag met een welkomst-

woordje. Inmiddels was de thee geschonken en werden vervolgens de hapjes geserveerd. Voor ieder was 
een bordje met zoete lekkernijen. Die serveermethode is een gevolg van de pandemie toen we moesten 
afstand houden en geen etagères gebruikten. Het is een prak�sche manier gebleken.  

 
Vanwege de zon kon men beter niet treuzelen met peuzelen want dan smolten de pe�t fours en de choco-
laatjes voor je ogen van je bord af. Naast het schenken van thee zorgden pop-up vrijwilligers voor glazen en 
kannen met water. Dat was met de hoge temperatuur noodzakelijk om allen van voldoende vocht te voor-
zien. Wat fijn dat er – naast het bestuur en de gevraagde vrijwilligers – mensen opstaan die zien wat nodig 
is en elkaar zo helpen. 
De eerste ronde met zoete lekkernijen werd gevolgd door bordjes met har�ge gerechtjes. Hierbij werd 
wijn, bier of frisdrank geserveerd, waardoor de high tea ook wel een High Wine kan worden genoemd.  
Na drie uurtjes zon, zoet en zaligheden werd de middag afgesloten en moest er opgeruimd worden. We 
hadden Lyda gemist maar dank aan de dames die geholpen hebben met de hapjes in alle soorten en maten. 
Ik had dat nooit alleen gekund. Dank aan Frans die foto’s maakte en dank ook aan de dames die opeens in 
de keuken stonden af te wassen. Anderen hielpen met het leeghalen van de tafels en opruimen van het 
‘terras’. Tegen 18:00 uur was de Sint Josephkerk en omgeving weer in originele staat teruggebracht. Dank 
voor alle hulp en dank voor uw aanwezigheid, want zonder u was het niet zo gezellig geworden.  
Ik vond het een succes!          Irene Vasterman  
 



 
 

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                    
mobiel: 06-1418 0264  
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. 9 (september) mag u rond 
23 augustus 2022 verwachten.  
Kopij voor die edi�e s.v.p. inleveren vóór 11 augustus.  
Verschijningsdata 2022:  
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 dagen alvast in uw agenda, dan ver-
mijdt u dubbele afspraken!  

� 21 juli en  
� 18 augustus.  

Voor verdere ac�viteiten zie pagina’s 2 en 13  

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  
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