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Van de voorzi�er  
Beste KBO-leden, 
Afgelopen week lijkt het dan toch een werkelijkheid te worden voor de gemeente Zuidplas: Op 13 mei 
waren er nul corona-besme�e mensen in de gemeente.  Inmiddels heb ik bericht gekregen dat de coro-
namelder-app op mijn telefoon �jdelijk stopt. De adviezen blijven om toch nog regelma�g handen te 
wassen, afstand te houden en thuis te blijven bij klachten. In geval van klachten is een zel�est aanbe-
volen. Testen bij de GGD is nog steeds mogelijk als u tot een kwetsbare groep hoort. U kunt online of 
telefonisch (0800-1202) een afspraak maken. In Gouda kan je zonder afspraak komen in de teststraat 
tussen 9 en 11 uur, met afspraak tussen 8 en 12 uur. 
In Hart van Holland hee� een ar�kel gestaan over de energietoeslag van € 800,00. Wie de AOW-lee�ijd 
hee�, komt in aanmerking bij een ne�o-inkomen (zonder vakantiegeld) van maximaal € 1873,00 voor 
een echtpaar of samenwonenden. Dit houdt in dat u in aanmerking komt als u minder dan € 170 andere 
inkomsten of pensioen per maand hee�. Voor alleenstaanden met een inkomen van maximaal € 1383,00 
betekent dit dat uw andere inkomsten of pensioen minder dan € 139 moet zijn. U kunt in die gevallen tot 
en met 31 december een aanvraag doen via www.ijsselgemeenten.nl/energietoeslag  Het is ook mogelijk 
om het formulier op te vragen bij de informa�elijn van IJsselgemeenten: 010-284 8457. S�ch�ng ZO! kan 
ook helpen bij de aanvraag. Info: 06 14417050. 
 
 
 
 
 
 
KBO-PCOB besteedt komende �jd aandacht aan inclusie (tegenovergestelde van uitslui�ng) en discrimi-
na�e: "Het Grote Hokjesexperiment". Dit is in het kader van een themamaand van de NPO over discri-
mina�e en uitslui�ng. Er worden door de EO 7 groepen van 20 deelnemers gezocht. De manier waarop 
wij mensen beoordelen – en in hokjes stoppen – zal �jdens het programma geduid worden door neuro-
loog Erik Scherder. Het programma zal worden gepresenteerd door Tijs van den Brink en Giovanca 
Os�ana. De opnamedag is gepland op 28 mei en zal een dagdeel (middag) in beslag nemen.  
Wilt u meedoen? Mail dan sophia.zomer@eo.nl   
In de gemeente Zuidplas hebben we als KBO en PCOB ook contact over dit onderwerp. Er is een zoom-
mee�ng geweest waarbij veel verenigingen en organisa�es betrokken waren. Er is inmiddels een uitno-
diging voor een vervolggesprek bij ons binnengekomen. 
Er is een uitnodiging van KBO-Zuid-Holland voor de ALV binnengekomen. Er wordt onder meer gesproken 
over de contacten met Provinciale Staten van Zuid-Holland We zullen bij deze vergadering aanwezig zijn.  
We hebben ook een uitnodiging ontvangen van Provinciale Staten om met de gedelegeerden te spreken 
over belangrijke onderwerpen van de huidige �jd (Bericht van KBO-Zuid-Holland). 
Half juni hebben we met het SVO weer contact met de gemeente Zuidplas. 
Een hartelijke groet van uw voorzi�er, 

Marcel de Groot  

 

Gezocht:  
senioren voor EO-programma  
‘Het Grote Hokjesexperiment’ 
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Spreuk van de maand juni 
"Als je het beter hebt dan anderen, 

bouw je een langere tafel,  
geen hoger hek." 

LIEF EN LEED        
Kroonverjaardagen    

75 jaar  
26-6-2021 de heer H.J.M. Schalkwijk 

80 jaar  
1-6-2021 mevrouw A.W. Ouborg    

������ 
Verhuisd  
Koos en Marid Wolters zijn op 4 mei verhuisd naar ver-
zorgingshuis Crimpenersteyn, Zandrak 66, afdeling 
Kiezelsteen 145, 2924 BC Krimpen aan den IJssel, 
telefoon: 0180-314240 

������ 
Gevallen  
Op zondag 8 mei waren Arie en Riet de Groot-Segers 
met hun familie bij Van der Valk om hun 60-jarig 
huwelijksfeest te vieren. Daar is Arie gevallen en na 
opname in het Groene Hart Ziekenhuis bleek zijn heup 
gebroken. Op maandag is hij geopereerd. Dat is goed 
gegaan. Bij ter perse gaan van deze Nieuwsbrief was 
nog niet bekend waar Arie zal revalideren.  

Gebed 
Als ik U, God, 

tot mijn bezit zou kunnen maken, 
dan zou ik een veilig gevoel hebben. 

Maar Gij weigert zo te zijn. 
Gij zijt er voor elke mens op deze wereld. 

Iedereen die U zoekt, 
heeft U eigenlijk al gevonden. 

Gij zijt gemeenschappelijk bezit bij uitstek. 
 

Erratum 
In de vorige edi�e zijn op blad 2 - bij Lief en Leed - de 
regels voor huwelijksjubileum 50 jaar en 60 jaar omge-
wisseld. De data, jaartallen en namen zijn wel correct. 
De heer en mevrouw Both zijn 50 jaar getrouwd en de 
heer en mevrouw De Groot zijn 60 jaar getrouwd.  

������ 
 

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.  

������� 

Senioren bewegen onder begeleiding van fysiotherapeut van De Ringvaart. 
Onlangs hee� de PCOB een nieuwe ac�viteit gestart in samenwerking met fysiotherapie De Ringvaart (v/h 
Raadhuisplein) nu aan de Doortocht 5 (naast de fietsenwinkel). Er is nog plaats voor nieuwe aanmeldingen.  
De kosten bedragen € 40,00 per maand en de �jden zijn maandagmiddag van 14.00–15.00 uur en donder-
dagmiddag van 13.00–14.00 uur. Het gaat om 60 minuten bewegen – onder fysio-begeleiding – op verschillende 
toestellen met na afloop een kopje koffie of thee.  
Informa�e en aanmelden (’s-avonds tussen 19.00 en 20.00 uur) bij Willy Grönefeld, tel. 0180-314923  

������� 

Batavierwandelen  
Vele KBO’ers kennen de PCOB onder meer van hun wandelclubs. Niet iedereen kan een lange wandeling aan en 
daardoor is Batavierwandelen ontstaan. Batavierwandelen is een succes. De groep is gezellig. Wandelen en 
onderweg met elkaar praten. Daarna samen koffie of thee drinken in de Batavier of buiten op het terras, maken 
het tot een succes. De afstand van de wandeling  is 4.5 km en duurt iets meer dan een uur. 
Iedereen kan mee wandelen. Batavierwandelen start elke maandagmiddag om 13.30 uur op de parkeerplaats bij 
de Batavier (bibliotheek). Aan -en afmelden is niet nodig.  
Het principe is heel eenvoudig: Wie er is, wandelt mee! 
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KBO-ers helpen KBO-ers 
De Ontmoe�ngsmiddag van 21 mei was een druk bezochte middag. Er werd gekaart, gesjoeld, getafeltennist en 
vooral veel gepraat. Ergens die middag vertelt Irene me dat de schu�ng van Jeannet Stoop door de recente 
harde wind kapot is gegaan. Het is dan wel provisorisch gerepareerd, maar nu kun je er niet meer door de poort. 
Ik weet dat Hans Stapels net een schu�ng bij Irene zelf hee� hersteld en loop naar hem toe. “Tja” zegt Hans “ik 
wil ’t wel doen, maar voorlopig kan ik nog even geen zwaar werk doen”. 
“Mmm,” denk ik, “ik ben nog jong en heb nu geen fysieke ongemakken, dus suggereer hem dat hij mij dan laat 
werken en hij mij zegt wat ik moet doen”. 
Afgesproken, we besluiten even op de fiets naar Jeannet te rijden (heerlijk toch zo’n dorp waar alles dichtbij is) 
en gaan bekijken wat er moet gebeuren. Om een lang verhaal kort te maken, 5 mei staan Hans en ik bij Jeannet, 
met 2 nieuwe schu�ngpalen van 2,7 m lang, een palentrekker van Hans, een soort kurketrekker om in het 
verro�e paaldeel uit de grond te trekken en een heuse palenrammer. 
We lijken wel professionals! Na koffiedrinken en enkele onverwachte zaken te hebben opgelost, is om 13:00 uur 
de boel weer hersteld. De deur doet ’t en de construc�e voelt zo soliede dat hij weer 10 jaar mee kan. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hulp uit onverwachte hoek. 
Tot oktober 2021 werd de ledenadministra�e door Eric van Nierop gedaan. Hij hee� het in de loop van 
september aan mij overgedragen en ik dacht het wel onder de knie te krijgen. Daarnaast had Eric ook een 
uitvoerige handleiding aan mij gegeven. Alles ging eigenlijk prima, tot het me op een gegeven moment niet lukte 
om Joke MacMahon boven de bezorglijst van haar wijk te laten afdrukken. Het lukte me ook maar niet extra 
bezorgnummers toe te voegen. Het programma wat Eric had nagelaten was geschreven met macro’s in Excel en 
met behulp van Access en dat is het database programma van Office. Pfff, voor mij onbekend terrein. 
Ik vroeg Patrick Oude Essink, eens of hij mij kon helpen. Van hem wist ik dat hij rapportages maakte voor de 
Raad van Bestuur van Achmea en dan weet je vast heel wat meer van deze programma’s dan een civiel 
ingenieur was mijn redenering. Op 29 april zaten we naast elkaar in de ontmoe�ngsruimte van de kerk.  30 
minuten later ……………. hij had alles opgelost!!      
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Bezoek aan de Oudheidkamer 19 april 2022  
In het april nummer van onze Nieuwsbrief werd het al ingeluid, in de Oudheidkamer was een tentoonstelling 
van oude schoolplaten. Ze was samengesteld door Johan 
Knoester. Hij was zo vriendelijk speciaal voor ons op dins-
dagmiddag 19 april de deuren van de Oudheidkamer te 
openen en ons zo in de gelegenheid te stellen de tentoon-
stelling te bewonderen. We boften natuurlijk dat Johan er in 
eigen persoon was, want hij kan als geen ander vertellen 
over de schoolplaten. 

Het was een stralende dag, zodat bijna iedereen op de fiets 

of te voet naar de ’s-Gravenweg was gekomen. 
Dat mooie weer zorgde er bovendien ook voor 
dat we konden genieten van het mooie 
rijksmonument. Sjaak 
Zuidwijk en onderge-
tekende maakten van 
de gelegenheid ge-

bruik om te wijzen op de twee grafstenen die van de oude RK begraafplaats aan de ’s-
Gravenweg naar de Oudheidkamer waren overgebracht. De torenspits van de oude 
RK kerk was hier te zien als ook het gevelplas�ek wat vroeger aan de gevel van de 
Hoeksteen (RK lagere school aan de Batavierlaan) hing. Niet onvermeld mag blijven 
dat we ook het afweerkruis konden zien waarover ik schreef in het interview van Rien 
en Lida van Dijk aan de 2de Tochtweg wat in het juli-augustus nummer van onze 
Nieuwsbrief was geplaatst. Deze objecten zijn buiten opgesteld, dus alleen met mooi 
weer zullen ze je opvallen. 
De heer Knoester gaf een korte inleiding over het museum en vervolgens over de ten-
toonstelling. Daarna splitsten we ons in twee groepen, één ging naar boven en de 

ander naar de deel. De meesten van ons waren wel eens in de Oudheidkamer 
geweest, maar de collec�e (10.000 objecten al!) verandert steeds en dat betekent 
dat niet alleen de schoolplaten de aandacht vroegen maar ook alles wat er nog 
meer te zien is. Zoals bijvoorbeeld het Maria vaandel uit onze kerk. 
Halverwege wisselden de groepen van boven naar beneden en vice versa. 
Het was bijzonder interessant en wat het ook bijzonder maakte was dat je er niet 
alleen rondloopt maar 
samen met mensen die 
veel langer in Nieuwer-
kerk wonen, zoals bijv. 
Jan van Boheemen, die 
dus veel extra informa�e 
kon geven over wat er te 
zien is. 
 

Tot slot overhandigden we Johan Knoester een fles 
wi�e wijn, Grüne Veltliner met een bijzondere spreuk 
op het e�ket.  

 

 

Vervolg ->  
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Vervolg Bezoek aan de Oudheidkamer 19 april 2022 

Koninklijke Onderscheiding  

Ik schreef het verslagje op 28 april, twee dagen na de uitreiking van de koninklijke onderscheidingen.  
In het lijstje gedecoreerden zag ik de naam Johan Knoester! Hij ontving zijn onderscheiding onder-
meer voor zijn jarenlange inzet voor de Oudheidkamer.  
Ik heb hem natuurlijk onmiddellijk namens de KBO gefeliciteerd, het is meer dan verdiend! 

George Henkens  

������� 
Wist u dat ……? 
Wanneer u iets terug wilt zoeken in een oud nummer van de Nieuwsbrief, de website van de KBO 
Zuidplas heel handig is? Ga naar onze website en klik op Nieuws, vervolgens kiest u Nieuwsbrieven.  
U vindt dan de inhoudsopgave van al onze Nieuwsbrieven terug tot aan februari 2018!  
En als u er op klikt verschijnt de desbetreffende nieuwsbrief in kleur op uw beeldscherm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������� 
Inleiding Statuten 
Zoals al werd aangekondigd in de Nieuwsbrief van mei worden in de komende Nieuwsbrieven steeds 

delen van de Nieuwe Statuten gepubliceerd, naast het overeenkoms�ge 
deel uit de bestaande statuten. Hierna zult u het eerste deel aantreffen. 
De statuten moeten worden gewijzigd, omdat de Wet is veranderd en 
alle s�ch�ngen en verenigingen in Nederland daarom wijzigingen 
moeten doorvoeren (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). 
Wij werken met als uitgangspunt de Model statuten die door een 

notaris voor de KBO Zuid Holland zijn opgesteld. 
Bij deze statutenwijziging wil het bestuur ook de naam van onze afdeling wijzigen. Van afdeling 
Nieuwerkerk aan den IJssel worden we dan afdeling Zuidplas. Wanneer wij bij de gemeente opkomen 
voor de belangen van onze leden praten we met de gemeente Zuidplas en dan treden we ook op 
namens de KBO leden in Zuidplas. 
Graag willen wij u er aan herinneren dat het de bedoeling is dat u de pagina’s met de nieuwe 
statuten bewaart, zodat we deze op de Algemene Ledenvergadering in 2023 in stemming kunnen 
brengen. Hee� u na het lezen van de statuten opmerkingen daarover, dan hoe� u ze niet te 
onthouden tot de ALV volgend jaar, maar kunt u ze direct melden bij de secretaris van het bestuur. 
Die verzamelt alles en kan - indien dat zinvol is - er in een Nieuwsbrief aandacht aan schenken. 
Het is een hele opera�e, maar helaas onvermijdelijk, de Wet geldt immers ook voor ons. 

Het bestuur     
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Huidige Statuten (sinds 26-1-1987).  

Naam en zetel van de vereniging.  
Artikel 1.  

1. De vereniging draagt de naam: Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland afdeling Nieuwerkerk aan 
den IJssel. In deze statuten wordt zij verder aangeduid met "De vereniging".  

2. De vereniging is gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel.  
3. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.  

Doel en grondslag.  
Artikel 2.  
De vereniging stelt zich ten doel:  

a. de godsdienstige-, zedelijke-, culturele en sociaaleconomische belangen van alle ouderen en van haar 
leden in het bijzonder te behartigen op grondslag van de katholieke levensbeschouwing en geïnspireerd 
op de katholieke gemeenschap; 

b. gestalte te geven aan de gelijkwaardigheid van ouderen aan de overige leden van de samenleving.  

Middelen. 
Artikel 3.  
De vereniging tracht het gestelde doel te bereiken door:  

a. het houden van vergaderingen en andere bijeenkomsten; 
b. het bestuderen van vraagstukken met betrekking tot maatschappelijke ontwikkelingen en regelingen ten 

behoeve van ouderen, alsmede van godsdienstige vraagstukken;  
c. het geven van adviezen en voorlichting aan haar leden en aan anderen;  
d. het bevorderen van activiteiten, die het geestelijk en lichamelijk welzijn van de ouderen beogen, mede op 

het gebied van goede ontspanning en vrijetijdsbesteding; 
e. samenwerking met andere verenigingen van ouderen en instellingen, voor zover de katholieke 

beginselen dit toelaten; 
f. het aanwenden van andere wettig toegestane middelen om het gestelde doel te bereiken.  

Lidmaatschap.  
Artikel 4.  

1. Lid van de vereniging kunnen zijn personen van vijftig jaar en ouder.  
2. Het lidmaatschap gaat in op de eerste van de maand volgende op de datum van aanmelding, nadat het 

bestuur het lid heeft geaccepteerd.  
3. Als het bestuur weigert een persoon als lid te aanvaarden, dan wordt dit schriftelijk met vermelding van 

de reden(en) van afwijzing aan de betrokkene medegedeeld.  
4. De betrokkene, bedoeld in het voorgaande lid, kan een beroep doen op de algemene vergadering van de 

vereniging als bedoeld in artikel 11 lid 2 om alsnog als lid te worden aanvaard.  

Einde lidmaatschap.  
Artikel 5.  
Het lidmaatschap eindigt door:  

a. schriftelijke opzegging van het lidmaatschap;  
b. door overlijden;  
c. door ontzetting. 

Artikel 6.  
Een lid kan door het bestuur van de vereniging uit het lidmaatschap worden ontzet indien:  

a. het lid handelt in strijd met het doel en de grondslag van de vereniging;  
b. het lid zijn verplichtingen niet nakomt;  
c. andere gewichtige redenen daartoe aanleiding geven.  

Artikel 7.  
1. Indien een lid tegen de ontzetting schriftelijk bezwaar maakt, dan wordt binnen een maand na ontvangst 

van het bezwaarschrift een arbitrage-commissie ingesteld bestaande uit:  
a. een door het bondsbestuur aan te wijzen persoon,  
b. een door het betreffende lid aan te wijzen persoon;  
c. een door de onder a. en b. genoemde personen aan te wijzen neutrale voorzitter.  

2. De uitspraak van de arbitragecommissie is voor beide bindend.  
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Ter beoordeling STATUTEN 2023 
Naam, zetel, grondslag en duur 
Artikel 1 
1. De vereniging is genaamd: "Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Zuidplas" ook genaamd KBO 

Zuidplas, hierna te noemen KBO-Afdeling, en is gevestigd te Zuidplas. 
2. De grondslag van de KBO-Afdeling ligt in de katholieke traditie, waarin een samenleving nagestreefd wordt 

van gemeenschapszin, diversiteit, solidariteit en respect.  
3. De KBO-Afdeling maakt deel uit van de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid Holland, hierna te noemen 

KBO-ZH. 
4. De KBO-ZH maakt deel uit van de landelijke vereniging Unie KBO. 
5. De KBO-Afdeling is opgericht op 26 januari 1987 en is aangegaan voor onbepaalde tijd. 
 
Doel 
Artikel 2 
De KBO-Afdeling stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van senioren in de meest ruime zin. Zij staat 
voor een krachtige stem van senioren op alle niveaus in de samenleving, opdat welzijn, integratie, participatie en 
gelijkwaardigheid van senioren daarbinnen gestalte krijgen. 
 
Middelen 
Artikel 3 
De KBO-Afdeling tracht haar doel te bereiken door: 
a. het behartigen van individuele belangen van de leden; 
b. collectieve belangenbehartiging van senioren; 
c. het vertegenwoordigen van de belangen van senioren bij overheden en andere instanties; 
d. het samenwerken met organisaties en instellingen met een gelijk of aanverwant doel; 
e. het organiseren van sociaal-culturele, educatieve en recreatieve activiteiten;  
f. het aanwenden van andere wettige middelen. 
 
Lidmaatschap 
Artikel 4 
1. Leden zijn zij, die de leeftijd van tenminste vijftig jaren hebben bereikt en na een aanvraag daartoe bij het 

Afdelingsbestuur door dat bestuur als lid zijn toegelaten. 
2. Het bestuur is verplicht om met redelijke spoed een nieuw toegelaten lid als lid aan te melden bij KBO-ZH. 

De KBO-Afdeling zal namens de Unie KBO het lid voorzien van een ledenpas. Het lidmaatschap geldt als 
ingegaan op de dag van toelating door het Afdelingsbestuur. 

3. De leden respecteren de grondslag van de KBO-Afdeling en die van de Unie KBO en houden zich aan de 
statuten, reglementen en de besluiten van de organen van de Afdeling. 

4. De Ledenvergadering is bevoegd om aan de leden verplichtingen (waaronder de verplichting tot het betalen 
van contributie) op te leggen. Het voorstel daartoe dient bij de oproeping van de vergadering bekend te 
worden gemaakt. 

5. Het lidmaatschap eindigt: 
 a. door overlijden van het lid; 
  b. door opzegging door het lid aan de Afdeling; 
 c. door opzegging aan het lid; 
 d. door ontzetting. 
6. Opzegging van het lidmaatschap door het betreffende lid bij het Afdelingsbestuur kan uitsluitend schriftelijk 

of per e-mail tegen het einde van het kalenderjaar met een opzegtermijn van tenminste één maand. 
7. Opzegging van het lidmaatschap namens de KBO-Afdeling kan door het Afdelingsbestuur al dan niet op 

voorstel van de Ledenvergadering geschieden: 
 a. wegens wanbetaling; 
 b. wegens het verlies van de vereisten voor het lidmaatschap; 
 c. wanneer van de KBO-Afdeling voortzetting van het lidmaatschap in redelijkheid niet kan worden 

gevergd; 
 d. wanneer het lid zich schuldig maakt aan gedragingen, die de belangen van de KBO-Afdeling dan wel de 

Unie KBO in ernstige mate schaden. 
8. Ontzetting van een lid kan geschieden: 
 a. wegens handelingen in strijd met de statuten en/of enig reglement; 
 b. wegens handelingen in strijd met besluiten van enig orgaan van de KBO-Afdeling; 
 c. wegens het op onredelijke wijze benadelen van de KBO-Afdeling. 
9. Opzegging en ontzetting geschieden met een schriftelijk en gemotiveerd bericht aan betrokkene door het 

Afdelingsbestuur. Betrokkene heeft binnen een termijn van vier weken recht van beroep op de 
Ledenvergadering; in die vergadering heeft betrokkene spreekrecht, doch geen stemrecht. Hangende het 
beroep is het lid geschorst. 

10. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het boekjaar eindigt, blijft de contributie voor het gehele jaar 
verschuldigd . 

6 7



8 
 

Veilig thuis oud worden. 
Niet zo lang geleden hoorde ik het verhaal van een mevrouw die ’s nachts thuis is overleden nadat ze onwel was 
geworden. De volgende ochtend deed ze niet voor de Thuiszorg open en met behulp van hulpdiensten kon men 
naar binnen, heel verdrie�g toch allemaal. 
Voor mij aanleiding eens te informeren in eigen kring (dus bij andere KBO’ers) wat voor maatregelen zij hebben 
genomen. 
Natuurlijk zijn veel mensen zo verstandig om een huissleutel aan een buur te geven. Ook handig als je hem zelf 
kwijt bent geraakt of thuis hebt laten liggen, maar zeker ook wanneer je hulp nodig hebt. Een buur is al�jd dicht-
bij en kan dus ook snel bij je zijn als er iets mis gaat thuis. Je moet ze alleen wel snel kunnen bellen dus zorg er 
wel voor dat het telefoonnummer bij de hand is!  
Maar naarmate je ouder wordt, wordt de kans ook groter dat een ongelukje in huis meer gevolgen hee� en een 
buur niet voldoende is, of dat je niet meer bij de telefoon kan komen! 
Daar zijn inmiddels allerlei hulpmiddelen voor. 

Alarmknop 
Allereerst is er een alarmknop aan een touwtje om je hals. Ik schrijf het nu een beetje rauw neer, want in het 
echt hebben deze dingen de prach�gste namen. Het principe is dat wanneer je erop drukt ergens een alarm 
afgaat en degenen die dat ontvangt weet dat jij hebt gedrukt. Dat kan een familielid zijn of een buur of de 
Thuiszorg of zelfs een persoon in een meldkamer. Je kan ook een volgorde instellen wie als eerste wordt 
gewaarschuwd en wie als die bijvoorbeeld op vakan�e is. Wat er dan gebeurt kan je zelf bepalen. Voorwaarde is 

dat je die knop wel al�jd bij je draagt en niet op je 
nachtkastje laat liggen. De voorbeelden zijn legio van 
situa�es dat mensen vallen en niet bij hun knop kun-
nen komen omdat hij ergens in huis ligt. Er is maar 
één goede plek, om je hals! Dergelijke apparaatjes 
kun je aanschaffen bijvoorbeeld bij de zorgwinkel, 
dezelfde waar je ook een rolstoel kan huren, zoals 
Vegro. Thuiszorg organisa�es hebben ze ook. Het 
mooiste systeem waarover ik hoorde van één van 
onze leden was, dat bij het indrukken van de knop 

iemand in een meldkamer terugpraat via een luidspreker. Je kan dan vertellen wat er aan de hand is. Als u denkt 
“ik moet ook eens zo’n knop”, vraag het eens aan een collega KBO-er! Zij kunnen als geen ander vertellen over 
hun ervaringen!!  
Het is belangrijk dat je nadenkt wat je wilt dat er gebeurt als je snel hulp nodig hebt en ook 
weet hoe diegene dan bij jou kan komen. Dus dan komt de vraag op: hoe komt die hulp in 
jouw huis? Als je Thuiszorg hebt die regelma�g bij je thuis komt, dan kan het een goed idee 
zijn de alarm te koppelen aan de Thuiszorg instelling. Je kan bij Thuiszorg organisa�es ook 

een sleutelkluisje krijgen die alleen zij kunnen openen. 
Ingeval van een calamiteit kunnen zij binnen.  Praat eens met 
je Thuiszorg organisa�e, er zijn veel mogelijkheden. 
Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan dit soort zaken, soms 
alleen de aanschaf van iets, maar soms ook abon-
nementskosten. De meeste leveranciers zijn wel zo slim dat 
ze hebben uitgezocht of iets gedeclareerd kan worden bij 
een verzekering. Ook hier geldt: uw collega KBO-ers zijn de 
beste en meest vertrouwde de vraagbaak. En hee� u al 
zoiets en bent u erg tevreden, maak er reclame voor bij uw 

vrienden en vriendinnen en help hen ook de stap te nemen om te bekennen dat personenalarmering echt voor 
je eigen veiligheid is! 
 
George Henkens  
 

������� 
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Misschien hee� u het ook wel eens dat u iets leest en dan eigenlijk niet waar het over gaat? 
Nou ik beken het maar eerlijk, ik wel. 
Meestal is de oorzaak dat ik een eerder bericht erover heb gemist, te lui was om het te lezen of me het toen niet 
belangrijk genoeg leek. Ik had dat weer eens bij het lezen van Hart van Holland van 4 mei 2022. 
Op de eerste bladzijde stond een kolom met de kop: Energietoeslag bij uitkering of laag inkomen ligt klaar. 
Als je de kolom verder leest valt op dat ze het hebben over IJsselgemeenten, daar moet je zijn als je denkt dat je 
voor deze niet onbelangrijke uitkering van € 800,- in aanmerking komt.  
Dus hieronder heb ik voor iedereen die evenmin als ik niet precies of helemaal niet weet wat IJsselgemeenten is 
of zijn het uitgezocht: 

De organisa�e  
IJsselgemeenten is een samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en 
Zuidplas. Bij Sociale Zaken nemen alle drie de gemeenten deel. Voor ICT (Informa�e- en Communica�e Techno-
logie) betre� de samenwerking Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel. 
IJsselgemeenten is een bedrijfsvoeringorganisa�e gericht op uitvoering van taken, ondersteuning en service. Dit 
doen we op het gebied van ICT, de Par�cipa�ewet, minima en schuldhulpverlening. Onze klanten zijn inwoners, 
instellingen, werkgevers en medewerkers van de 3 deelnemende gemeenten. 
Doelstelling van de samenwerking: Professionele en klantgerichte dienstverlening op basis van kwaliteit, 
con�nuïteit, flexibiliteit en efficiency. 
Ons mo�o is: Samen Durven Doen. 
Onze kernwaarden zijn: 

� Professioneel 
� Dienstverlenend 
� Samenwerken 

Afdeling Sociale Zaken  
Sociale Zaken IJsselgemeenten voert de Par�cipa�ewet en de Wet gemeentelijke schulphulpverlening uit voor 
Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Zuidplas.  
Sociale zaken IJsselgemeenten is er voor inwoners die een uitkering aanvragen, werk zoeken of schulden 
hebben. De medewerkers verstrekken bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en begeleiden burgers met een 
uitkering naar werk. IJsselgemeenten verleent hulp aan inwoners in schuldsitua�es en voert een ac�ef beleid 
ten aanzien van het handhaven van de regels van een bijstandsuitkering.  

Ambi�e  
De ambi�e van IJsselgemeenten is om bij te dragen aan een samenleving, waar iedereen die kan werken, werkt 
naar vermogen of maatschappelijk ac�ef is. We werken samen met werkgevers, werknemersorganisa�es, 
onderwijs en overheden, met name lokaal, om deze ambi�e te realiseren. Waar het de aanpak versterkt, zoeken 
we de samenhang binnen het brede sociaal domein, bijvoorbeeld met de sociale wijkteams en de WMO 
afdelingen. 

Naschri�: 
Voorgaand stuk komt één op één van de website van IJsselgemeenten. 
Als ik het kort samenvat, werken de 3 gemeenten Capelle, Krimpen en Zuidplas op het gebied van Sociale zaken 
samen. Dat hee� vast veel voordelen want de regering hee� de laatste jaren veel zaken naar de gemeenten 
doorgeschoven die daar aanvankelijk niet zo goed op waren voorbereid. 
Samen ben je  sterker, dus een goede zet. 
Maar helaas is het hierdoor niet meer om de hoek. Want IJsselgemeenten zijn gehuisvest in gebouwen in 
Capelle aan den IJssel (het Gemeentehuis in het geval van Sociale Zaken). Als je bedenkt dat je als Zuidplasser 
ook in Moerkapelle kan wonen, is dat best een heel eind weg. 
 
George Henkens 
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Na�onaal Militair Museum 
Donderdagochtend 12 mei verzamelden zich 12 KBO’ers bij de kerk voor hun uitje naar het na�onaal 
Militair Museum op vliegveld Soesterberg. Wie dacht dat je dan de naviga�e in de auto op Soester-
berg moest afstellen, kwam bedrogen uit, het ligt helemaal niet in Soesterberg, maar in Soest! Maar 
we hadden met een reis�jd van bijna 3 kwar�er voldoende �jd om dit uit te zoeken, zodat we met de 
3 personenauto’s vrijwel gelijk op Soesterberg arriveerden. Zoals de meeste militaire terreinen ligt 
zo’n oud vliegveld in een prach�g gebied zodat je je in een natuurgebied waant. Mij valt al�jd op dat 
er nergens een sloot te bekennen is! 
Van de parkeerplaats naar het museumgebouw is het 5 minuutjes lopen en heel a�ent staat er bij 
het verlaten van die parkeerplaats een stel rolstoelen. Wij hebben die niet nodig, maar wel bijzonder 
handig. 

 
Het museum is een enorm gebouw met een zwarte dakconstruc�e. Het meet 110 bij 250 m. Het ziet 
imposant uit, meet veel glas. De suppoosten zijn hier op onze lee�ijd geselecteerd, want er was er 
geen één onder de 65! We gaan eerst in de espressobar koffie drinken. Die ligt op de eerste verdie-
ping en je kan dan in de museumhal kijken. Daar hangen complete vliegtuigen aan het plafond! We 
spreken af dat iedereen op eigen houtje door het museum dwaalt en we elkaar zien om 13:15h in het 
restaurant voor de lunch. Dan kunnen we bespreken hoeveel meer �jd we nodig hebben om te zien 
wat we willen zien. 
En dat gebeurt. Er is voor iedereen wat te zien, als je geïnteresseerd bent in de 80-jarige oorlog kun 
je je hart ophalen, maar ook voor de vredesmissies (incl. Korea) is aandacht. Deze zalen zijn op de 
eerste verdieping. Op de begane grond staan talloze voertuigen en geschut. Als ik ga lunchen heb ik 
op de eerste verdieping gezien wat me bijzonder interesseerde (als je alles wil zien en lezen moet je 
een week ui�rekken). Bij de lunch spreken we af om nog tot 14:30h in het museum te blijven, zodat 
we nog langs alle voertuigen kunnen wandelen en buiten nog naar wat vliegtuigen kunnen lopen.  
Het is gelukkig heel fraai weer. 
Het was een succes! 
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Uitnodiging High Tea 
Donderdag 16 juni 2022 - 

14:30- 17:00h 
 
Plaats   St. Josephkerk (binnen of buiten)  
Kosten  De kosten verbonden aan deelname 

bedragen € 5,= per persoon.  
Thee en koffie zijn gratis.  
De drankjes kosten € 1,= per stuk.  

Aanmelden  i.v.m. catering bij voorkeur per telefoon uiterlijk donderdag 9 juni 
� 06 21855804 (George Henkens) en  
� 06 13745920 (Irene Vasterman) of  

per mail secretaris@kbozuidplas.nl 
Onder vermelding van naam, telefoonnummer, met hoeveel personen u komt en of u een 
dieet heeft of aangepaste eetwensen.  
 

 
������� 

Mini-edi�e Feest van de Geest met Pinksteren 
In de Sint Josephloca�e wordt een MINI-edi�e Feest van de Geest georganiseerd met een tentoon-
stelling van bouwmodellen van beroemde kerken gemaakt door 
Wim Peppel. De eerder geplande exposi�e kon in 2020 door corona 
niet doorgaan maar zal in herinnering aan Wim dit jaar in onze kerk 
zijn. Na afloop van de tentoonstelling staan alle bouwmodellen 
gra�s ter beschikking voor overname. 
Houdt u de mededelingen van de St. Joseph in de gaten. 
 

AANKONDIGING  donderdag 29 september 
Reserveer voor KBO-bezoek aan het nieuwe museum Naturalis te Leiden. 

 
 

 
Nadere informatie 

in de volgende 
Nieuwsbrief. 
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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. 7/8 (juli/augustus) mag u 
rond 28 juni 2022 verwachten.  
Kopij voor die edi�e s.v.p. inleveren vóór 16 juni.  
Verschijningsdata 2022:  
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!  
 
Voor ac�viteiten zie o.a. pagina 11.  

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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