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Van de voorzi�er  

Beste KBO-leden, 

De (lange droge) zomer lijkt voorbij te zijn. Alle vakan�es zijn achter de rug en het is 
�jd om een aantal zaken aandacht te geven. 

De Covid vaccina�e: vanaf 19 september 2022 kunt u een herhaalprik met de ver-
nieuwde vaccins  BioNTech/Pfizer en Moderna halen omdat  men een opleving van 
het virus verwacht in de wintermaanden. Dit kan vanaf 3 maanden na uw laatste prik of 
coronabesme�ng. U ontvangt hiervoor een uitnodiging. In ons geval behoren we bij de groep van 
mensen vanaf 60 jaar en mensen die in 2022 60 jaar worden. 

Aanvraag toeslagen energie. Als u in aanmerking komt voor de toeslag van € 1300 (800 + 500 euro) 
raadt wethouder Jan Willem Schuurman aan om op www.ijsselgemeenten.nl/energietoeslag te kijken of 
u er recht op hee� en de toeslag aan  te vragen ook als je  nog geen hoge energierekening hebt: zet het 
geld dan opzij voor later! Deze boodschap staat zelfs twee maal in het HART van HOLLAND van 14 
september jl. (voorpagina en pagina 5 bij gemeentenieuws). De slui�ngstermijn zou dan 30 juni van 2023 
zijn. Laat u in ieder geval niet leiden door gedachten aan de toeslagenaffaire! 

Als u in de problemen dreigt te komen door hoge gas en elektriciteitsrekeningen.  Er zijn al genoeg 
mensen in het nieuws geweest die niet meer rond kunnen komen. De uitgelekte miljoenennota zal pas 
volgend jaar enige uitkomst bieden maar levert geen maatwerk. Tot die �jd zullen in ieder geval veel 
mensen in de problemen komen. Volgens het Centraal Planbureau  zouden dat tussen de 670.000 en 
1.200.000 huishoudens zijn, die de energierekening niet kunnen betalen. Het noodnummer  van de 
hulporganisa�e “Geldfit” (0800-8115) wordt op dit moment  zo’n 1500 keer per maand gebeld en drie-

kwart van deze telefoontjes gaat over de energie-
rekening. Dan komt vaak ook de ziekteverzekering in 
de knel. Als er mensen voor kiezen om daarom hun 
gas te laten afsluiten, wordt de kans op ziekte snel 
groter. In de schulden zi�en is ook een eenzame 

situa�e, men praat er niet makkelijk over. Nu hee� minister Je�en gezegd, dat er geen gedwongen af-
slui�ngen van gas en elektriciteit zullen zijn. Ook wordt er door de poli�ek gesproken over prijsplafonds 
voor de energie. Deze gesprekken zullen toch eerst nog moeten plaats vinden. 

Samenwerking KBO en PCOB op provinciaal niveau krijgt steeds meer vorm.  De gezamenlijke uitgangs-
punten en doelen zijn inmiddels vastgelegd in de no��e “Provinciale samenwerking KBO en PCOB in 
Zuid-Holland”. Er wordt gestreefd naar versterking van KBO en PCOB lokaal met als belangrijk doel de 
belangenbehar�ging (speerpunten van het manifest), effec�eve ledenwerving en ontwikkeling van een 
netwerkorganisa�e met specifieke deskundigheid en ervaring ter ondersteuning van de afdelingen op 
diverse terreinen. Goede voorbeelden zijn de belas�ngservice en de ouderenadvisering. In de loop van 
volgend jaar wordt een debat georganiseerd met de Provinciale staten frac�es. Op deze wijze willen KBO 
en PCOB de grote groep senioren in Zuid-Holland een stem geven. 

Afgelopen �jd hebben we  als KBO Zuidplas vergaderd over onze ac�viteiten.  
Tenslo�e meld ik u dat de derde-donderdag-ontmoe�ngsmiddagen goed worden bezocht. 

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
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Spreuk van de maand oktober 
"Het leven is zo veel 

eenvoudiger als je niet alles 
van jezelf hoeft uit te leggen 

aan anderen.  
Doe gewoon zelf wat voor jou 

goed werkt."   

LIEF EN LEED        
Kroonverjaardagen    
80 jaar  

2-10-2022 de heer C.G.M. Stuijts  
20-10-2022 mevrouw A. Berkouwer-Boudewijn 
27-10-2022 mevrouw J.A.A. van de Brink-de Hooge  
95 jaar  

29-10-2022 de heer P.C. van Oosten   
������ 

Overleden  
- op 23 augustus 2022 
  dhr. J. v.d. Reijden in de lee�ijd van 88 jaar  
- op 18 september 2022 
  Jim McMahon (81) echtgenoot van Joke  

 

   Jarigen in oktober  
 1 dhr. Stuijts (1942) Goos Verkaik (1940) 
13 Bert Zijleman (1944)   
16 Gerard Lagerwaard (1938)   
20 Aagje Berkhouwer-Boudewijn (1942) Mariëlle Verheijen (1953) 
23 Irene Vasterman (1951)   
24 Adrie Bek (1939)   
25 Elly van Heijningen (1954)   
27 mw. van de Brink-de Hooge (1942) Marie de Jong-van Boheemen (1926) 
28 Plony de Groot-van Boheemen (1935) Anny Vis-Broekhoven (1926) 
29 Piet van Oosten (1927)   

KBO - Ontmoe�ngsmiddagen – elke 3e donderdag - Aanvang: 14:00 uur 
- Koffie/thee met een koekje zijn gra�s. De drankjes kosten € 1,= per stuk. Zie details hieronder.  

������� 

Aankondiging ac�viteiten  
 Lady’s Day bij Vander Klooster in Boskoop dinsdag 11 oktober – zie september edi�e van de Nieuwsbrief  
 High Tea – binnen of buiten op donderdag 20 oktober - zie blad 10 voor meer informa�e en aanmelden 

(uiterlijk 13 oktober) 
Voorlich�ngsmiddag op donderdag 17 november over de mogelijkheden van een driewielerfiets voor 
ouderen – zie blad 4   
Jaarlijkse Kerstmiddag op de 3e donderdag in december. Dit jaar komen wij graag op donderdag 15 
december bij elkaar om er een fijne kerstmiddag van te maken.  

������� 

Koninklijke Onderscheiding  
Zaterdag 17 september jl. is onze ‘eigen’ tafeltennisinstructeur 
Hans Stapels koninklijk onderscheiden. Hij ontving van burgemees-
ter Han Weber de versierselen die horen bij de benoeming tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Hans zet zich al meer dan 40 jaar in 
voor de tafeltennissport. 
Hij was bij NTTC één van de bedenkers en drijvende kracht achter 
het seniorentafeltennis (55+). Hans is penningmeester en verzorgt 
gedurende het jaar allerlei ac�viteiten, waaronder het jaarlijkse 
Open Zuidplas toernooi.  

•
•

•

•
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Scootmobiel  
Donderdag 18 augustus, op de gebruikelijke Ontmoe�ngsmiddag, was er voor de ople�ende KBO-er iets 
opvallends waar te nemen. Mevrouw Vis werd namelijk gebracht door haar dochter en ze kwam dus niet, 
zoals we gewend zijn, samen met de heer Pe�erson binnenwandelen. 
Beiden wonen in Dianthus en de heer Pe�erson beschikt over een auto, waarmee ze samen zondags naar 
de kerk komen en ook de Ontmoe�ngsmiddagen bezoeken.  
We informeerden direct bij mevrouw Vis of de heer Pe�erson wellicht iets scheelde, maar ze kon ons 
gerust stellen, hij was kerngezond en hij was onderweg, op zijn nieuwe scootmobiel! 
Als ik dit opschrijf realiseer ik me dat ik geen idee heb of je in een scootmobiel zit of erop, dus ik hoop dat 
u me vergee�, mocht ik ernaast zi�en. 
 
Groot nieuws dus en als ingenieur was ik natuurlijk bijzonder nieuwsgierig. Niet veel later arriveerde hij, 
reed over de drempel van de kerk en parkeerde vakkundig in de grote hal. 
Een enorm gevaarte was het, fonkelnieuw en ik moet zeggen dat de heer Pe�erson er ook bijzonder fier 

op zat. Hij vertelde: “ik moest mijn rijbewijs verlengen en ik 
besloot dat het nu toch �jd was de auto te laten staan. 
Tenslo�e ben ik 94 jaar. Maar ik wilde wel graag mobiel blijven 
en heb me toen deze scootmobiel aangescha�.” Op mijn vraag 
hoe het was gesteld met het stallen van deze voiture, kon hij 
me vertellen dat er in Dianthus een plek was in de stalling, dus 
fijn binnen. 
 
Mevrouw Rodenburg is eigenlijk de enige KBO-er die ik wel eens 
met een scootmobiel zie en gelukkig was die er die middag ook. 
Ze waren zo vriendelijk hun voertuigen eens naast elkaar te 
parkeren. Daarbij viel het me op dat ze beiden bijzonder kuns�g 
konden manoeuvreren. Het is natuurlijk heel fijn dat er een 
achteruit op zit. Naast elkaar gezet, viel op hoe groot die van de 

heer Pe�erson was. Dat vond hij zelf natuurlijk niet, maar wat wil je als je je net van je auto afscheid hebt 
genomen. Beide scootmobiels hadden 4 wielen en dat levert natuurlijk een stabiel voertuig op. Ik weet 
dat er ook zijn met 3 wielen, maar dat lijkt mij best gevaarlijk. Van Irene hoorde ik dat er ook zijn met 5 
wielen, maar wat dat 5de wiel als extra biedt weet ik niet. Als je naar de foto’s kijkt is het net alsof de heer 
Pe�erson in zijn scootmobiel zit en mevrouw Rodenburg erop. 
Die van de heer Pe�erson had zelfs vering. Je mag er 25 km/u 
mee rijden en dat is ook wel een beetje het maximum. Je moet 
ermee op het fietspad rijden. Het is natuurlijk een soort 
elektrische auto, dus hard rijden betekent ook dat je accu’s snel 
leeg zijn. Gelukkig dat mensen met een scootmobiel meestal in 
hun woonplaats blijven zodat de ac�eradius in veruit de meeste 
gevallen voldoende is. De bediening is met de hand, dus geen 
pedalen, maar wel een gashandel en handremmen zoals je dat 
ook hebt op sjieke fietsen.  
Het is eigenlijk een kleine auto, maar dan wel een cabriolet, 
waarvan het dak niet meer dicht kan. Een regenpak of een 
poncho moet je wel bij je hebben.  
Het is wel fijn dat je geen last hebt van opspa�end water want 
je voeten staan mooi op de bodem, net als bij een scooter. 
Mocht een scootmobiel wat voor u zijn, we hebben nu 2 ervaringsdeskundigen in ons midden. 
 

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

Deel 4  
De Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-Holland.  
Ar�kel 14.  

1. De vereniging wordt als zelfstandige organisa�e lid van de Katholieke Bond van Ouderen in Zuid-
Holland.  

2. De vereniging acht zich gehouden haar financiële verplich�ngen ten opzichte van de in het vorige lid 
bedoelde bond na te komen en de belangen van deze bond naar haar beste vermogen te bevorderen.  

3. Het bestuur wijst een lid aan die als afgevaardigde zi�ng zal nemen in het bestuur van het district van 
de in lid 1 bedoelde bond, waartoe de vereniging behoort.  

4. Bij de aanwijzing van de afgevaardigde wordt rekening gehouden met hetgeen daarover is gesteld in 
statuten en huishoudelijk reglement van de bond.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naschri�: 
Deze keer maar een heel klein stukje huidige statuten. Hieruit kan worden afgeleid dat de Nieuwe statuten heel 
veel meer te stellen hebben als het gaat over de rela�e van de afdeling met de provincie. Bovendien wordt in de 
nieuwe statuten veel vastgelegd over taken en bevoegdheden van het afdelingsbestuur. 

Voor het overzicht zij hieronder voor de oude statuten vermeld in welke Nieuwsbrief welke ar�kelen werden 
opgenomen. 

Ar�kelen 1 tot en met 7  Nieuwsbrief juni 2022 

Ar�kelen 11 tot en met 13  Nieuwsbrief juli/augustus 2022 

Ar�kelen 8 tot en met 10  Nieuwsbrief september 2022  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

'Fietsen ná een tweewieler' - voorlich�ng op donderdag 17 november bij de St. Joseph 
Wat als fietsen op een tweewielfiets niet meer gaat? 
Fietsen is namelijk niet voor iedereen vanzelfspre-
kend. Onzekerheid of evenwichtsuitdagingen kunnen 
hierbij een rol spelen. Tijdens de voorlichtingsbijeen-
komst 'Veilig & comfortabel blijven fietsen ná een 
tweewieler' wordt u door praktijk adviseurs op de 
hoogte gebracht van de mogelijkheden hiervan. Wij 
nodigen u van harte uit om op donderdag 17 novem-
ber vanaf 13.30 uur bij St. Josephkerk, Kerklaan 20 in 
Nieuwerkerk aan de IJssel hierbij aanwezig te zijn! 
 
Wat houdt de voorlichtingsbijeenkomst in? 

Vaak wordt namelijk gedacht dat het fietsen ophoudt ná een tweewieler, een ‘gewone’ fiets dus.  
Het tegendeel is waar! Tijdens de bijeenkomst wordt er kennis gedeeld, praktische tips gegeven en heeft u 
de mogelijkheid om met diverse soorten fietsen kennis te maken en te ervaren hoe dit voelt.  
Het blijven fietsen biedt namelijk meerdere voordelen, zoals:  

 U blijft langer vitaal. 

 U blijft mobieler en daardoor langer zelfstandiger. 

 Het verkleint gezondheidsrisico’s: de kans op aandoeningen als suikerziekte en obesitas. 

 U voelt zich veiliger in het verkeer. 

•
•
•
•
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Ter beoordeling STATUTEN 2023 
Deel 4  
Kandidaatstelling Afdelingsbestuur 

Artikel 12 

1. Kandidaatstelling voor voorzitter of lid van het Afdelingsbestuur geschiedt schriftelijk, door het 
Afdelingsbestuur of door tenminste vijf leden van de KBO-Afdeling. 

2. Iedere kandidaatstelling dient vergezeld te gaan van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde 
kandidaat, met vermelding van relevante gegevens. 

 
Verkiezing 

Artikel 13 

1. De verkiezing tot voorzitter of lid van het Afdelingsbestuur geschiedt bij schriftelijke stemming door de 
Ledenvergadering. 

2. De wijze van stemming geschiedt overeenkomstig artikel 7 van deze statuten. 
3. Indien het aantal kandidaten overeenkomt met het aantal vacatures en indien geen schriftelijke stemming 

wordt gevraagd, kan de Ledenvergadering besluiten tot benoeming bij acclamatie. 
4. Het Afdelingsbestuur stelt een rooster van aftreden op, ingevolge hetwelk in enig jaar niet tegelijk de 

voorzitter, de secretaris en de penningmeester of twee van hen tegelijk aftreden. 
 Herverkiezing als lid van het Afdelingsbestuur leidt niet automatisch tot herstel in de 
 functie, die betrokkene eerder vervulde. 
 Het rooster van aftreden behoeft de goedkeuring van de Ledenvergadering. 
5. Een in een tussentijdse vacature gekozen bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger, 

doch volgt niet noodzakelijk op in diens functie in het Afdelingsbestuur. 
 
Einde lidmaatschap Afdelingsbestuur 

Artikel 14 

Het lidmaatschap van het Afdelingsbestuur eindigt: 
a. doordat het lid het lidmaatschap van het Afdelingsbestuur opzegt; 
b. doordat het lid ophoudt lid te zijn van de KBO-Afdeling; 
c. doordat het lid het vrije beheer over zijn geldelijke vermogen verliest; 
d. door verloop van de periode waarvoor betrokkene is gekozen; 
e. door een besluit tot ontslag van de Ledenvergadering; 
f. door overlijden. 
 
Taken en bevoegdheden Afdelingsbestuur 

Artikel 15 

1. Het Afdelingsbestuur is belast met de algehele leiding van de KBO- Afdeling, de uitvoering van de bepalin-
gen in deze statuten, reglementen en van de besluiten van de Ledenvergadering. Het Afdelingsbestuur voert 
alle taken uit, voor zover deze niet bij of krachtens de wet, de statuten en/of reglement aan andere organen 
zijn opgedragen. 

2. Het Afdelingsbestuur is uitsluitend met de toestemming van de Ledenvergadering bevoegd tot: 
 a.  het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen; 
 b.  het sluiten van overeenkomsten waarbij de KBO-Afdeling zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar 

verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde 
verbindt. 

3. Het Afdelingsbestuur is omtrent zijn handelen en optreden verantwoording verschuldigd aan de Ledenver-
gadering. 

4. Ieder lid van het Afdelingsbestuur is tegenover de KBO-Afdeling gehouden tot een behoorlijke vervulling van 
de hem opgedragen taak. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de 
KBO-Afdeling en haar organisatie, alsmede naar het belang van de eventueel met haar verbonden onder-
neming. 

5. Het Afdelingsbestuur kan ter behartiging van bijzondere taken of activiteiten een commissie instellen. 
6. Het Afdelingsbestuur kan één of meerdere adviseurs benoemen. 
7. Het Afdelingsbestuur stelt zo mogelijk een beleidsplan en een daaruit voortvloeiend werkplan op en legt dit 

ter goedkeuring voor aan de Ledenvergadering. 
8. Het Afdelingsbestuur wijst uit zijn midden leden aan die de afdeling vertegenwoordigen in de Algemene 

Ledenvergadering van KBO-@ en in het Regio-overleg voor zover van toepassing. 
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10. Het Afdelingsbestuur kan kandidaten voordragen ten behoeve van het bestuur van KBO-Zuid Holland. 
 
Vertegenwoordiging 

Artikel 16 

1. Het Afdelingsbestuur vertegenwoordigt de KBO-Afdeling. 
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. 
3. Het Afdelingsbestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de 

KBO-Afdeling binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. 
 
Bestuursvergaderingen 

Artikel 17 

1. Het Afdelingsbestuur vergadert bij voorkeur maandelijks, doch ten minste vijf keer per jaar. 
2. Het Dagelijks Bestuur kondigt uiterlijk een week van te voren een bestuursvergadering aan, onder 

gelijktijdige aanbieding van een agenda met de vergaderpunten. 
 
Besluitvorming Afdelingsbestuur 

Artikel 18 

1. Het Afdelingsbestuur kan slechts rechtsgeldige besluiten nemen, indien ten minste de helft van zijn leden 
aanwezig is. 

2. In de vergaderingen van het Afdelingsbestuur kan ieder lid één stem uitbrengen. 
3. Op stemmingen van het Afdelingsbestuur is het bepaalde in artikel 7 van overeenkomstige toepassing. 
4. Het Afdelingsbestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, zulks onder de voorwaarden dat: 
 - alle leden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per e-mail, of ander elektronisch 

telecommunicatiemiddel hun mening te uiten, en op een van de hiervoor gemelde wijzen hun stem hebben 
uitgebracht, en 

 - dit besluit met algemene stemmen 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. 
5. Een lid van het Afdelingsbestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de KBO-Afdeling. Wanneer 
hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Ledenvergadering. 

 
Voor het overzicht zij hieronder voor de statuten 2023 vermeld in welke Nieuwsbrief welke ar�kelen werden 
opgenomen. 

Ar�kelen 1 tot en met 4  Nieuwsbrief juni 2022 

Ar�kelen 5 tot en met 7 Nieuwsbrief juli/augustus 2022 

Ar�kelen 8 tot en met 11  Nieuwsbrief september 2022  

������� 
 

Puzzel eens mee met Nanny Jongeneelen  

 

Wat ziet u hier in ?  

 

 

 

Oplossing op blad 11  
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De Muzikant van de St. Josephkerk 
Na het vrijwilligers- en loca�efeest dat op 4 september werd gehouden, fietste ik - op weg naar huis - een stukje 
samen met pastor Joost de Lange. Hij merkte onder het fietsen op, dat wij in de Joseph maar bo�en met een 
man als Patrick. Dat kon ik alleen maar beamen. Later die zondag realiseerde ik me dat ik - ofschoon ik al 20 jaar 

bij Camerata zing en best regelma�g met Patrick heb gesproken - eigenlijk 
geen idee had hoe zijn muzikale talenten zo in de kerk zijn terecht 
gekomen. 
Omdat Patrick voor vermoedelijk alle KBO-ers wel bekend is, meende ik 
dat het een stukje voor de Nieuwsbrief moest worden.  
Kortom, ik stuurde Patrick een appje en we spraken af dat we elkaar 
zouden spreken voor een soort interview op de vrijdag erna, nota bene de 
verjaardag van zijn vrouw. De plaats van het interview moest natuurlijk in 
de kerk zijn, zodat ik van hem een mooie sta�efoto kon maken. 
 
Op mijn vraag waar en wanneer Patrick werd geboren overviel hij me met 
de mededeling dat hij in 1965 in Tubbergen (Ov) is geboren. 
“Tubbergen?!” roep ik verrast uit, “hoe kwam je dan in ‘s hemelsnaam in 
Nieuwerkerk aan den IJssel terecht?” “Nou” zegt hij, “mijn vader werkte 
voor de gemeente Almelo, toen hij een betere betrekking kon krijgen in N 

a/d IJ als hoofd van de afdeling Sociale Zaken van die gemeente.” En zo verhuisde het gezin Oude Essink 
bestaande uit vader, moeder en 3 kinderen in 1970 naar het flatgebouw de Beuk in N a/d IJ. De bedoeling was 
dat ze op het Vivaldipad zouden gaan wonen, maar hun huis was nog niet klaar. In 1970 was Dorrestein wel voor 
een groot deel bebouwd, maar nog niet helemaal klaar. 
Patrick was de oudste en ging aanvankelijk naar school in Ro�erdam om voor de 5de en 6de klas over te stappen 
naar de Wingerd aan de Kroonkruid, bij de heer Wijtman. De heer Wijtman was ook degene die hem de eerste 
beginselen van de muziek bij bracht. Al toen Patrick 10 jaar was kreeg hij blokfluitles in het kader van de AMV 
(Algemene Muzikale Vorming) in de Hoeksteen van de heer Wijtman. Patrick bleek meer dan gemiddeld geta-
lenteerd te zijn en droomde van een carrière in de muziek.  
In Ro�erdam had je in die �jd de MAVO voor Ballet en Muziek. Tegenwoordig bestaat die school nog maar is 
inmiddels opgevoerd tot HAVO en onderdeel van de Hogeschool voor Muziek en Dans. 
Patrick realiseerde zich dat een blokfluit wel erg elementair was en scha�e zich met begeleiding van de heer 
Wijtman bij winkel Hakkert aan De Blaak een dwarsfluit aan. Op de Mavo was ruimte voor muziekonderwijs en 
Patrick had het er erg naar zijn zin. Patrick vertelt, “ik hoopte via een audi�e op het Conservatorium te kunnen 
komen, maar na de audi�e vertelde men mij dat ik daar toch nog wat voor te kort kwam.” 
Ik kan me voorstellen dat hij teleurgesteld was, maar Patrick vertelt, “ik heb toen besloten van de muziek mijn 
hobby te maken en een opleiding te volgen die me een vak zou leren. Omdat ik vrij goed was in exacte vakken 
heb ik na de Mavo de Havo gedaan en daarna de MEAO met als specialisa�e Economie en Administra�e.”  
Hij is 22 jaar als hij deze opleidingen achter de rug hee� en gaat dus in 1987 aan het werk bij Agro Lloyd, een 
verzekeringsmaatschappij op het gebied van Land- en Tuinbouw zoals het woord Agro al doet vermoeden. Het 
bedrijf zetelde aan de Veerhaven in Ro�erdam in één van de herenhuizen die daar staan. Een man met een 
eigen inkomen en een stabiele baan is dan toe aan  een gezin, een huisje en zo voort. Patrick trouwt in 1991 en 
verhuist naar de Bachstraat, waar hij nu nog steeds woont, met zijn echtgenote en een dochter van 23 jaar. 
 

Eind jaren 80 staat de verzekeringswereld op zijn kop. Allerlei verzekerings-
maatschappijen gaan samen en worden enorme bedrijven. Het gebouw van 
Na�onale Nederlanden aan het Weena is daar een mooi voorbeeld van. 
Allerlei panden in de stad met kleine kantoren met vaak nog eigen namen, 
komen leeg en verhuizen naar de zwarte torens van NN naast het Centraal 
Sta�on in Ro�erdam. Ook het bedrijf waar Patrick werkt, maakt dit mee en 
wordt onderdeel van Interpolis (Tilburg) dat op zijn beurt in 2008 fuseert met 
Achmea waardoor het personeel van Agro Lloyd in dienst kwam van Achmea. 

 
 
 
 

6 7



8 
 

 
 
Interpolis hee� een bijzondere betekenis gehad in de ontwikkeling van de huidige kantoorbeleving.  

Omdat ik daar zelf bij betrokken was, ga ik daar even wat dieper op in, omdat 
dit ook een belangrijke omstandigheid is waardoor Patrick zich hee� 
ontwikkeld tot wat hij nu als muzikant is. 
Halverwege de 90-er jaren was er een zekere heer Veldhoen die ontdekte dat 
in veel kantoren maar ruwweg 80% van het personeel op kantoor was. Men 
was weg voor een afspraak, had verlof of 
werkte minder dan 5 dagen per week. Hij 
meende dat je dan best een kantoor kon 
bouwen voor 80% van je personeelsbe-

stand. Je maakte het gebouw kleiner en er waren ook maar werkplekken 
voor 80% van het personeel. Dat kon alleen als niemand een eigen werkplek 
had. Het was uit het oogpunt van kosten voor nieuwe kantoren natuurlijk 
bijzonder aantrekkelijk wanneer je je gebouw 20% kleiner kon maken. 
Interpolis omarmde dit idee en liet een kantoorgebouw ontwerpen door Abe 
Bonnema. Ieder personeelslid kreeg een kastje waarin een soort koffertje op 
wielen zat wat je meenam naar een werkplek. Interpolis dacht, we kunnen 
mensen ook s�muleren thuis te werken, als we zorgen voor goede 
geautoma�seerde procedures en goede internet verbindingen. En zo geschiede. Inmiddels wordt elk 
kantoorgebouw en elk gemeentehuis kleiner gebouwd dan wat men op basis van het personeelsbestand zou 
doen. Overigens blijken er ook allerlei nadelen te zijn. Er blijken populaire kantoordagen te zijn, waarbij 
iedereen naar kantoor wil en dat is dan te klein. Nog voor de Corona epidemie was bekend dat je als je op 
dinsdag in het gebouw van het ministerie van Infrastructuur en Milieu wilde werken, je voor 7:30h een werkplek 
moest hebben bemach�gd, anders moest je genoegen nemen met een plekje op een trap! Mensen die 
vertraging opliepen �jdens hun reis naar kantoor en er dan eindelijk waren, stonden soms woedend in de hal als 
ze vervolgens ontdekten dat er nergens een werkplek voor ze was. 
 
Waarom is dit nou interessant geweest voor Patrick zijn carrière in de muziek vraagt u zich nu natuurlijk af? Nou 
Patrick werkt 5 dagen voor Achmea, maar daarbij werkt hij maar 2 dagen in Apeldoorn waar zijn werk eigenlijk 
ligt. Apeldoorn was vroeger van Centraal Beheer (u weet wel: “even Apeldoorn bellen”). CB is ook onderdeel van 
Achmea. Patrick vraagt me, “wist je dat Achmea komt van het Friese plaatsje Achlum waar Achmea ooit in 1811 
werd opgericht? De hel� van de Nederlanders hee� een verzekering of een pensioen bij Achmea. Meestal 
weten ze dat niet omdat veel maatschappijen hun eigen naam blijven voeren.” Dit alles betekent dat Patrick 
veel vanuit huis werkt en geen reis�jd hee�. Zo hee� hij meer gelegenheid om �jd aan muziek te besteden, te 
studeren, te componeren en naar de kerk te gaan om daar te spelen. 
 
Zo nu kent u de stabiele basis die Patrick als HR data-analist bij Achmea hee� gebouwd. Maar hoe was het 
ondertussen gelopen met zijn muzikale carrière?  
Zijn broertje en zusje wilden ook wel muziek maken en zo komt een orgelleraar aan huis om ze les te geven. 
Patrick speelt al een instrument, maar mag er van de leraar gewoon bij blijven en ja, met het talent van Patrick 
gaat het dan snel. 
Als hij 11 jaar is speelt hij al op zaterdagavond in de kerk aan de ’s-Gravenweg op het orgel, als de vaste organist 
het bes�jgen van de trap naar het koor steeds zwaarder valt. Vader Oude Essink die goed bevriend was met 
Pastoor Kamerbeek, zal hier ook wel een rol bij hebben gespeeld. Enkele jaren later komt de vroege zondagmis 
erbij en na verloop van �jd ook de vieringen in het Ontmoe�ngscentrum. Bij Camerata raakt hij aanvankelijk 
betrokken als flui�st. In die 1ste periode speelden achtereenvolgens Jan de Jong en Dick Reichard orgel en later 
Annemiek Sanders achter de piano. 

De familie Sanders vertrekt naar Velthoven. Patrick gaat vervolgens achter het orgel 
zi¤en en voor de rol van pianist wordt Peter van der Zee bereid gevonden waarna 
Patrick weer in de gelegenheid komt om naast organist, ook de dwarsfluit weer ter 
hand te nemen. 
 
Ik vraag Patrick of hij veel repeteert. Hij antwoordt, “dat valt wel mee denk ik. Nieuwe 
liederen voor Camerata moet ik wel op �jd instuderen, zodat ik het beheers, voordat 
we er met het koor aan beginnen. Bekende stukken speel ik zonder te repeteren.  
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Vaak ben ik zaterdagmiddag zo’n 1½ uur in de kerk op het orgel aan het oefenen. Voor muziek onder de 
communie-uitreiking studeren Peter en ik samen regelma�g wat in. Dat doen we bij Peter thuis. We vormen 
samen een muziekgroepje, waarmee we ook wel optreden bij huisconcerten of ook wel groter in een kerk. Deze 
muziek is wel heel wat anders dan het begeleiden van een koor.” 
Patrick verklapt dat hij eigenlijk een “luie organist” is. Met één hand speelt hij vaak een accoord en alleen met 
de rechterhand de melodielijn. Bij een piano kan dat niet, daar speel je echt met beide handen een melodielijn. 
Ik zeg, “doe je jezelf niet te kort? Als ik je het Largo van Händel hoor spelen klinkt dat toch fantas�sch echt.”  

Hij lacht. 
Ik denk dat Patrick zich veel kleiner maakt dan hij zou mogen. Hij is 
de muzikale spil van onze RK Kerk. Tegenwoordig hebben we bijna 
al�jd een cantor en er komen liederen binnen onze kerk die we nog 
niet eerder hoorden. Omdat Patrick ook al díe vieringen muzikaal 
verzorgt, fungeert hij als een soort filter. Als er liederen worden 
voorgesteld die wij echt niet kennen of las�g zijn voor de dienst-
doende cantor, zorgt Patrick ook voor een alterna�ef. Als er gezan-
gen zijn die de cantor alleen zingt, wordt hem regelma�g gevraagd 
om de zangpar�j in te spelen en die opname gaat dan naar de 
cantor. 
 
Och, het stuk lijkt zo wel een Ode aan St. Patrick van Nieuwerkerk 
aan den IJssel, zo was het niet speciaal bedoeld, maar toch wel mooi 
om hem deze Ode te brengen. 
Patrick, hou het vol met ons eenvoudige katholieken en onze 
beperkte muzikale talenten, met jouw begeleiding klinkt ons lied tot 
bij de Heer.  
       George Henkens 

������� 
De Ontmoe�ngsmiddagen  
Al sinds jaar en dag is op de derde donderdagmiddag van de maand, vanaf 14:00h de ontmoe�ngsruimte van 

onze kerk bezet door de KBO-ers. 
Sinds kort zijn we afgestapt van de naam 
Spelletjesmiddag en hebben we gekozen voor 
de naam  

Ontmoe�ngsmiddag. 
Op 18 augustus was de opkomst met 24 
personen best wel hoog. U denkt wellicht met 
200 leden valt dat toch wel mee, maar met 

zo’n groep is het dan echt gezellig druk. Bovendien kun je dan ook nog meedoen aan het spelletje dat je graag 
speelt, zonder dat je eindeloos moet wachten. 
Waarom komen mensen naar de Ontmoe�ngsmiddag vroeg ik me af? 
Ik schrijf hieronder wat redenen op die ik her en der heb gehoord of heb waargenomen. 

 Ik kom hier vriendinnen tegen, lekker kletsen bij een advocaatje. 
 Ik raak aan de praat met mensen die ik niet kende en waarmee je dan blijkt gemeenschappelijke ervarin-

gen te hebben en die kan delen, iets vervelends zoals het afscheid van een dierbare. Het beurde me op. 
 Ik vroeg me af hoe ik iets zou aanpakken of zal oplossen en dan blijk ik aan tafel te zi�en met iemand die 

dat al hee� meegemaakt. Voorbeelden: hoe zorg je dat iemand je huis in kan als je onwel bent geworden, 
of ik moet naar het ziekenhuis, maar hoe kom ik daar dan? 
Ik had problemen met mijn telefoon en zei dat hardop en toen kwam er gelijk iemand vragen of hij kon 
helpen, soms weet je niet eens hoe hij of zij heet. 

 Ik hou veel van kaarten, maar het komt er nooit meer van. Hier kwam ik mensen tegen die dol op kaarten 
zijn en blij waren dat ik het viertal vol kon maken. Nu kom ik al�jd. 

 Ik speelde als meisje veel tafeltennis, al geen eeuwigheid gedaan, maar vanmiddag wel weer en zo veel lol 
gehad. 

 

•
•

•

•

•

•
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Ik was terneergeslagen toen ik ging en wilde eigenlijk niet gaan, maar ik fleurde op omdat iemand dat zag 
en een arm om me heen sloeg. 
Ik moet eigenlijk aan een rollator, maar wilde dat eerst eens proberen, nu heb ik een rondje om de kerk 
gelopen met die van Carla en zij vertelde me waar je op moet le�en. 
Mijn gehoorapparaat is niet goed meer maar de winkel is uit het dorp. Hoe kom ik nu bij die andere 
winkel? Iemand bood aan om me te rijden! 
Ik ben bang voor het onderzoek dat ik volgende week moet ondergaan in het Groene Hart Ziekenhuis en 
er was iemand die dat ook was, gedeelde smart is halve smart. 
Mijn schu ng was omgewaaid en ik kon niet meer met het vuilnis bij de straat komen. Ik vertelde dit en 
een week later was het gerepareerd. 

 
Herkent u er wat van?  
Ontmoeten is belangrijk, zeker wanneer je 
ouder wordt en nieuwe dingen moeilijk zijn 
(bijvoorbeeld een afstandsbediening of tele-
foon) of wanneer het lijf van jezelf of je echt-
genoot niet meer in topvorm is. Door het uit-
spreken ervan ontdek je dat anderen bemoe-
digende dingen zeggen, ervaringen delen of 
gewoon je probleem oplossen. 
 
En vergeet niet, je hoe� niet zelf de par�j te zijn die iets nodig hee�!  
Jij kan ook degene zijn die net die ervaring of kennis hee� die de ander helpt en bovendien, we hebben allemaal 
2 armen om om iemand heen te slaan.  

Ontmoeten, het is zó belangrijk. 
George Henkens 

������� 
 

Uitnodiging High Tea 
Donderdag 20 oktober 

2022 
14:30- 17:00h 

 
Plaats   St. Josephkerk (binnen of buiten)  
Kosten  De high tea kost € 7,50 voor leden en voor introducees € 10,=  

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

Aanmelden  i.v.m. catering bij voorkeur per telefoon uiterlijk donderdag 13 oktober  
� 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.  

•

•

•

•

10



 

 

 
Boekbespreking 
Een nieuwe rubriek denkt u misschien hoopvol? 

Nee hoor, ik moet u teleurstellen. Daarvoor lees ik 
niet genoeg boeken die de gemiddelde lezer van 
deze Nieuwsbrief leuk vindt. 
 
Toch een boek om te bespreken en wel de 
Gemeentegids 2022-2023. 
Ik ben heel blij met dit boekje. Ook al behoor ik tot 
de lee�ijdscategorie die met computers en 
internet is opgegroeid, ik gruw van het zoeken naar 
informa�e op websites. Er staat meestal zoveel 
informa�e op een website, dat je niet weet waar je 
het kan vinden, ondanks alle goede bedoelingen 
van de makers. De website van de gemeente 
Zuidplas is helaas geen guns�ge uitzondering. 
Maar onze gemeente brengt wél een boekje uit en 
daar ben ik heel tevreden over. Het College zegt 
al�jd dat men weet dat niet iedereen beschikt over 
internet en dat ze haar informa�e ook moeten 
delen op papier, zoals in de krant en warempel ze 
doen het nog ook! Hulde aan ons College. 
 
Ach, u kent het boekje natuurlijk wel, dus ik hoef er 

verder geen reclame voor te maken. Je komt gelukkig nog veel telefoon nummers tegen al neemt het 
aantal e-mail adressen enorm toe. 
Wij, als KBO, hebben een aantal exemplaren bemach�gd om te verspreiden onder onze leden, dus 
mocht u er één nodig hebben laat het dan weten. 
Ze lagen half september in de hal van het gemeentehuis. Of dat nog zo is wanneer u deze 
Nieuwsbrief krijgt weten we natuurlijk niet, maar mocht u in het gemeentehuis er geen meer kunnen 
krijgen, dan hebben wij er vast nog wel één voor u. 

George Henkens 
������� 

 Bridgecursus B.C. IJsselbridge vanaf woensdag 26 oktober 2022  
Professor Scherder, professor neuropsychologie, bekend van De Wereld Draait Door, acht het voor 
het welzijn van ouderen van ongemeen belang dat zij blijven bewegen en hun hersenen blijven oefe-
nen. Het kaartspel bridge is bij uitstek geschikt om de hersenen getraind te houden. Iedereen die wel 
eens gekaart hee� - en wie hee� dat niet? - 
kan leren bridgen. B.C. IJsselbridge start op 
woensdagavond 26 oktober 2022 een nieuwe 
bridgecursus voor beginners van 12 avonden 
in het Hervormd Kerkelijk Centrum aan de 
Beijerinkstraat. Start 19.30u. Einde ca 22.00u. 
U wordt van harte uitgenodigd om deel te 
nemen aan deze cursus. De kosten bedragen 
€ 85,-- inclusief cursusboek. 
U kunt zich daarvoor aanmelden bij Jos 
Lensen per e-mail: jos.lensen@gmail.com of 
telefonisch 06-23383605.  
Voor meer informa�e kunt u eveneens contact met hem opnemen.  
 

Oplossing puzzel pagina 6:  
Als u de horizontale getallen optelt en als u de 
ver�cale getallen optelt, komt dat telkens op 67.  
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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  

HUBA   
Arjo Bleeker  
Iersestraat 5  
2914 TH Nieuwerkerk a/d IJssel  
Tel.: 06-20005624 
arjo@bleekhoog.nl  

 

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   
Nathalie Klamer  
Uilendaal 39  
2912 RG Nieuwerkerk a/d IJssel  
Tel.: 06- 4886 1230 (woe.+vrijdag) 
nklamer@live.nl 

 

HUBA  
Rennie Valen�jn 
Dalkruid 5  
2914 BD  Nieuwerkerk a/d IJssel  
tel. 06-43466100 
r.valen�jn@ziggo.nl 

 

 

De volgende Nieuwsbrief nr. 11 (november) mag u rond 
25 oktober 2022 verwachten.  
Kopij voor die edi�e s.v.p. inleveren vóór 13 oktober.  
Verschijningsdata 2022:  
December/januari – nr. 12/1 – 29 november 2022 
Verschijningsdata 2023:  
Februari – nr. 2 – 24 januari  

������ 
KBO - Ontmoe�ngsmiddagen – elke 3e donderdag, 
aanvang 14:00 uur.  
Zet u de volgende dagen alvast in uw agenda, dan ver-
mijdt u dubbele afspraken!  

� 20 oktober     �  17 november en  
� 15 december  -   Kerstmiddag  

Voor verdere ac�viteiten zie pagina’s 2, 4, 9, 10 en 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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