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         De gezichten bij de bestuurders 
 

 

Voorzitter: 
 : Ad Driessen 

  : 030 - 606 55 30 
       : a3ssen51@gmail.com  

 

 

Secretaris: 
   :   Henk Valkenet 
   :   Elandweide 109, 3437 CP  Nieuwegein 

            :   06 - 21 989 489 
        :   secretaris.kbo.nv@gmail.com  

  
Penningmeester: 
  : Harry Meerts 
  : 030 - 605 67 78 
        : harrymeerts@ziggo.nl 
  

 

2e Penningmeester 
  : Jan Veenendaal 
  : 030 - 604 53 53 
        : j.veenendaal46@gmail.com  

 

 

Ledenadministratie: 
   : Ad Vos 
   : Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein 

    : 030 - 604 604 7 / 06 - 39 78 48 84 
         : advos@casema.nl   
 
  

  
Servicelijn:  
  : Angela Kok 

    : 030 - 606 39 65 / 06 - 40 17 15 18 
        : angelakok@casema.nl 
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Kijk voor nieuws over Nieuwegein,  
op: www.pen.nl  

 
Donderdag 7 april  
 

Brabantse dagtocht Den Dungen en Den 
Bosch (al volgeboekt) 
 
Dinsdag 19 april 14.00 - 16.00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 
 
Vrijdag 22 april 
 

Vrijwilligersochtend 11.45 - 14.00 
 

ALV + quiz 14.00 - 17.00 
 
Dinsdag 17 mei 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 
 
Maandag 30 mei 08:00 - 22:00 
 

Modedag Vanderklooster Boskoop 

 
Dinsdag 21 juni 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 
 
Dinsdag 19 juli 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 

Dinsdag 16 augustus 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 
 
Maandag 19 t/m 24 september  
 

Vakantieweek Vledder (al volgeboekt) 
 

Kopieer onderstaande link voor een impressie 
https://youtu.be/iSxGixwKfFs 
 

 

Dinsdag 20 september 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 
 
Dinsdag 18 oktober 14:00 - 16:00 
Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein  
 
Maandag 31 oktober 
Modedag Vanderklooster Boskoop 
 
Dinsdag 15 november 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 
 
Dinsdag 20 december 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 

http://www.pen.nl/
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/106/brabantse-dagtocht
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/155/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/113/algemene-ledenvergadering
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/156/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/168/modedag-vanderklooster
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/157/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/158/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/159/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/107/vakantieweek-vledder
https://youtu.be/iSxGixwKfFs
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/160/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/161/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/169/modedag-vanderklooster
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/162/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/163/bingomiddag
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Samenkomst 
Vrijdag 22 april zijn 

we in de Rank 
samengekomen 
voor de 

vrijwilligerslunch, 
met daarop aansluitend de Algemene 
Ledenvergadering 2022.  
 
12 maart 2020 was dat voor het laatst. 
Bij thuiskomst toen, kondigde Mark 
Rutte per direct de eerste lockdown 
aan. 
 
De vrijwilligers die de coronajaren daar 
waar mogelijk hebben doorgewerkt, 
waren in groten getale gekomen. Het 
was een gezellige bijeenkomst.  

 
Bij aanvang van de vergadering heb ik 
een toespraakje mogen houden. Hierin 
heb ik teruggekeken en vooruit. Ik wil 
deze gedachten graag met u delen. 

 
Het lijkt alweer zo gewoon. Het leven 
na de pandemie. Het oude leventje 
went snel, als of er geen twee 
coronajaren zijn geweest. Dat geldt 
ook voor deze bijeenkomst. De 
algemene ledenvergadering van onze 
KBO afdeling. We hebben ze moeten 
missen. En we hebben u, de leden, 
moeten missen.  

 
Dat u er bent stemt tot vreugde. 
Hopelijk bent u de afgelopen jaren 
zonder kleerscheuren doorgekomen 
en is u veel leed gespaard gebleven.  

De pandemie heeft het KBO leven 
stilgelegd. Geen activiteiten, samen-
komsten, dagjes uit, vakantieweken en 
bingo’s. Eenzaamheid lag op de loer en 
vervreemding van de samenleving stak 
de kop op.  
 

Ook voor een aantal van onze leden 
waren het zware tijden met soms 
ernstige gevolgen. Ik hoop dat voor 
degenen die zijn overleden, de mooie 
herinneringen aan hen levend mogen 
blijven. 
 

Het verplicht verminderen van haasten 
en druk zijn, gaf de mogelijkheid tot 
overdenking.   
 

Als bestuur hebben we dat ook 
gedaan. Op gepaste afstand zijn we 
elkaar blijven ontmoeten in 
bestuursvergaderingen. Zo konden we 
de lopende zaken bespreken en 
klaarstaan als de beproevingen voorbij 
zouden zijn. En dat is inmiddels het 
geval. 
 

In de verschillende stukken die onze 
secretaris zo voortreffelijk heeft 
voorbereid en aangeleverd heeft u al 
veel kunnen lezen. Straks kunnen veel 
onderwerpen aan de orde komen. 
 

Over het algemeen genomen gaat het 
goed met KBO Nieuwegein/Vianen. Er 
is wel sprake van achteruitgang van 
het ledenaantal. Dat heeft te maken 
met het natuurlijk verloop door sterfte 
en veroudering, maar ook door de lage 
aanwas van jong senioren.  
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Dat is een aandachtspunt en roept 
vragen op:  
 

Is de KBO een langzaam uitstervende 
organisatie? Zijn we aantrekkelijk 
genoeg voor nieuwe leden? Hoeveel 
energie moeten we steken in het 
binnenhalen van nieuwe leden? 
Moeten we de organisatie en onze 
activiteiten aanpassen? Vragen genoeg 
die we niet uit weg mogen gaan. 
 

Dit speelt ook landelijk en provinciaal. 
De landelijke Unie KBO zit samen met 
de PCOB in samenwerkingsverband in 
een overgangsperiode.  
 

Het is moeilijk iedere provincie erbij te  
houden. Gelderland heeft een groot  

aantal afdelingen verloren, Limburg is 
verdeeld en laatst heeft Noord-Holland 
aangegeven uit de Unie de stappen.  
 
Hoe groot en levensvatbaar blijft de 
Unie nog? 
 
De provincie Utrecht is bestuurlijk aan 
het renoveren van een provinciaal 
bestuur naar een platformoverleg van 
de afdelingen. Dat gaat nog niet 
vlotjes. 
 
Onze prioriteit ligt in steken van onze 
energie en arbeid in onze eigen 
afdeling en haar leden, u dus. 

 
Ad Driessen,voorzitter. 

 

Computeren maakt blij 
 
 
 
 

Uit onderzoek is gebleken dat een 
computercursus ouderen goed doet. 

 
Na het volgen van de cursus voelen ze zich 

opgewekter, zelfverzekerder en 
tevredener dan leeftijdsgenoten. 

 
Het grote voordeel van  

computeren is het makkelijk maken van 
contacten. 

 
Ook worden ze door de computer 
uitgedaagd de hersenen te blijven 

gebruiken en blijven ze daardoor  
bij de tijd.
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Verslag  

van de  
ALGEMENE LEDENVERGADERING 

 

op vrijdag 22 april 2022 in De Rank 
 

Aanwezig zijn: 24 leden en 6 bestuursleden 
 

 
1. Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen 
 

Hij blikt terug op de afgelopen twee jaren waarin wij de leden hebben moeten 
missen. Het bestuur is wel bijeengeweest om zaken draaiend te houden en 
activiteiten voor te bereiden. 
 
Voor hen die zijn overleden hopen we dat zij door mooie herinneringen levend 
blijven in onze gedachten. 
 
Aanwas van jong senioren blijft achter bij verwachting. Hoe kunnen we de jonge 
oudere aan ons binden? Dat blijft een uitdaging. Ook blikt de voorzitter terug op 
landelijke en provinciale ontwikkelingen, die soms zorgen baren (zoals het plan 
van KBO Noord Holland zich uit de Unie KBO terug te trekken). 

 
2. Doornemen en vaststellen van de agenda 
 

Een ontvangen reactie van Annette van Leusden (over het organiseren van 
activiteiten) zal bij agendapunt 11 worden besproken. 
De agenda wordt vastgesteld.  

 
3. Ingekomen stukken voor deze vergadering (door de secr.) 
 

Er zijn afmeldingen voor deze ALV ontvangen van Dhr. van Leusden, Mevr. en 
Dhr. de Blok, Dhr. Hakkenes en Mevr. Postma. 

 
Vergaderstukken 2021  
 

4. De vergadering heeft de volgende besluiten genomen: 
 

• Het verslag van de ALV van 5 oktober 2020, verlengd door de e-mailoproep tot 
22 oktober is vastgesteld. 
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• Het jaarverslag 2020 van KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen    
is vastgesteld. 

• Het financieel jaarverslag 2020 is vastgesteld.     

• De kascontrolecommissie 2020 (Mevr. Hannie Sipman en  
dhr. Herman van Arendonk) heeft de stukken akkoord bevonden.  
De vergadering verleent het bestuur decharge over het in 2020 gevoerde 
beleid. 

• Het beleidsplan 2022 is vastgesteld. 

• De begroting 2022 is vastgesteld. 

• Het doel 2022 van het Kemp Fonds is vastgesteld. 

 
5. Benoemingen 
 

• De vergadering gaat akkoord met het bestuursvoorstel om mevr. J.G. [Hannie] 
Sipman voor haar 2e termijn en de dhr. Ad Boot voor de 1e termijn (met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2022) te benoemen tot lid van 
kascommissie 2021. 

• De ALV benoemt per 16/11/2021 Dhr. Ad Driessen als voorzitter voor een 
tweede termijn. Ook benoemt de ALV per 01/01/2022 Dhr. Henk Valkenet tot 
secretaris voor een tweede termijn. 

 
Vergaderstukken 2022 

 
De vergadering heeft de volgende besluiten genomen: 
 

6. De ALV gaat akkoord met het bestuursvoorstel om met terugwerkende kracht 
per 1 oktober 2021 te benoemen tot eerste penningmeester.  
Dhr. Harry Meerts zulks na de terugtreding om gezondheidsredenen van  
Dhr. Jan Veenendaal. Laatstgenoemde wordt tweede penningmeester. 

7. Het jaarverslag 2021 wordt vastgesteld. 
8. Het financieel jaarverslag 2021 wordt vastgesteld. 
9. Het verslag van de kascontrolecommissie 2021 wordt voorgelezen en het 

bestuur wordt decharge verleend over het in 2021 gevoerde beleid. 
10. De ALV gaat akkoord met het bestuursvoorstel om dhr. Ad Boot te benoemen 

voor een 2e termijn en dhr. Johan Olthof voor een 1e termijn voor de 
kascontrolecommissie van 2022. 
Desgevraagd meldt zich een reserve lid voor deze commissie in de persoon 
van Mevr. Cobie Wempe. Het bestuur dankt haar voor de bereidwilligheid 
deze taak op zich te nemen. 
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11. Activiteiten 
 

• Na het afscheid van Mevr. Feedie von Bannisseht is Mevr. Els Kusters de 
nieuwe coördinator van de ontspanningsactiviteiten (voorheen georganiseerd 
door de UVV). Met ingang van 19 april jl. is in samenwerking met Buurtplein-
zuid de Bingo-activiteit nieuwe-stijl gestart. Deze wordt nu iedere 3e dinsdag 
van de maand aangeboden, ook in de zomermaanden. De vrijwilligers en 
bestuurslid Angela Kok helpen mee dit tot een succes te maken.    

• In samenwerking met de Tweede Verdieping (bibliotheek centrum) worden 
computercursussen en de computer helpdesk weer zo spoedig mogelijk 
opgepakt. 

• Er is overleg gestart met Buurtplein Galecop om ook daar gezamenlijke 
activiteiten te gaan starten. 

• De KBO-quiz is ook dit jaar weer gepresenteerd bij het MetEnVoorElkaar 
project (activiteiten voor 75-plussers) van Geinoord en succesvol ontvangen. 

• Mevr. Van Leusden licht haar idee over een andere aanpak van 
activiteitenorganisatie toe. Door per activiteit een ‘trekker van de kar’ te 
benoemen ontlast je niet alleen het bestuur. Het geeft ook mogelijkheden voor 
individuele leden om dit te doen, zonder dat zij een bestuursfunctie (moeten) 
bekleden. Wellicht komen hierdoor ook jongere senioren bij de KBO. 
Het bestuur zegt toe dit voorstel in de vergadering te bespreken en mevrouw  
Annette van Leusden hierbij te betrekken. 

 
12. Mededelingen van het bestuur 
 

• Gevolgen van de invoering van de WBTR (Wet Bestuur en 
Toezicht Rechtspersonen). De secretaris licht de gevolgen van 

deze wetgeving voor onze vereniging toe. Het doel van de wet is te 
voorkomen dat er met de (financiële) besluiten van 
bestuursleden nadelen / financiële consequenties 

kunnen ontstaan. Hiervoor is een aanpassing van de 
statuten en een wijziging van het huishoudelijk reglement 
noodzakelijk. Het bestuur zal voorstellen tot aanpassing van beide 
documenten aan de ALV voorleggen. 

• Digitalisering: leden die alsnog per automatische incasso willen 
betalen, worden uitgenodigd een formulier in te vullen. Sinds 
enige tijd verschijnt de digitale Brug (digitale nieuwsbrief).  

 

• Leden wordt gevraagd e-mailadressen of wijziging daarvan door te geven aan 
de ledenadministratie.  
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13. Rondvraag 

• Hoeveel leden zijn er? Ongeveer 750.       

• Ik lees niets over VOA’s en HUBA’s,   
(NB: die staan wel genoemd in de jaarverslagen). Hebben VOA’s nog wel een 
functie in deze tijd? Als bij het servicepunt (Angela Kok) vragen binnenkomen 
die door deze vrijwilligers kunnen worden opgepakt, dan worden die 
doorgegeven. 

• Is het bestuur verzekerd voor aansprakelijkheid? Ja, via de Gem. Nieuwegein. 
 

14. Sluiting 
 

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering. Dank aan de 
leden voor hun aanwezigheid, inzet en getoond vertrouwen tijdens deze ALV. 
Na een korte pauze vindt aansluitend de Quiz plaats. De secretaris heeft er een 
gemaakt naar aanleiding van een blad uit 1934, maar met een duidelijk binding 
met nu. Na afloop blijkt een van de leden alle 25 vragen goed te hebben beant-
woord. Zij ontving – evenals de 2e en 3e plaats winnaars – een doosje Droste 
chocolade (melk en puur), als verwijzing naar de vraag over het zogenoemde 
‘Droste-effect’.   
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Succesvolle Bingomiddag  
  
Met spanning hadden wij uitgekeken naar die 19e april, onze eerste bingo-
middag na corona. Hebben we er voldoende publiciteit aan gegeven? Komen er 
voldoende gasten? Kan men de nieuwe zaal in Buurtplein Zuid vinden?  

 
Nou, we kunnen u vertellen 
dat er ruim 50 gasten aanwezig 
waren. De sfeer was super en 
de prijzen vielen aardig in de 
smaak. Vooraf kwamen een 
aantal sterke KBO-mannen de 
zaal inrichten en alle tafels en 
stoelen op hun plek zetten.  

De dames van het bingoteam hadden hun eigen ‘taak’ en stonden enthousiast 
klaar om te beginnen. Het was voor de gasten even wennen om bij de bar het 
eigen kopje koffie/drankje te halen. Maar uiteindelijk liep ook dat perfect. Met 
dank aan alle vrijwilligers, ook die van het Buurtplein Zuid. 
 
De volgende bingomiddag is op dinsdag 17 mei. Helaas is deze Brug dan nog niet 
uit. 
 
Daaropvolgende 
data in 2022 zijn: 
21 juni, 19 juli,  
16 augustus,  
20 september,  
18 oktober,  
15 november en 
20 december.  
 
Noteer maar vast in uw agenda! Aanvang is altijd 14.00 uur. 
 
Omdat wij zelf de zaal inrichten en graag willen weten hoeveel stoelen we klaar 
moeten zetten, blijft opgave vooraf wel noodzakelijk. Dat kunt u doen bij Angela 
Kok (tel. 030 - 606 39 65 of email angelakok@casema.nl) of bij Annemieke van 
Buurtplein Zuid. 

mailto:angelakok@casema.nl
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De entree voor de bingomiddag is € 5,--. Daarvoor krijgt u 1 bingoplankje, waar-
mee u de hele middag kunt spelen. Wilt u een extra bingoplankje, dan kost dat  
€ 2,-- per stuk. Wij vragen u om zoveel mogelijk met gepast geld te betalen. 
 
Drankjes, zoals koffie / thee / fris etc. zijn voor eigen rekening en worden ter 
plekke in het Buurtplein afgerekend. Dat kunt u eventueel pinnen. 
 
En dan nog dit: Buurtplein Zuid organiseert elke dinsdagmiddag om 17.00 uur 
een ‘Eet je mee’. U kunt dus na afloop in Buurtplein Zuid blijven en voor € 4,50 
genieten van een gezonde warme maaltijd. Wel vooraf even opgeven bij het 
Buurtplein. Dit is nl. géén activiteit van de KBO! 

Houdt u 
van bingo! 
U bent van 

harte 
welkom!  

 

Ook niet-
leden! 

 
We zien u 

graag 
binnenkort!  

 

Els Kusters en Angela Kok, organisatie namens de KBO. 

 

Hou de agenda in de gaten voor alle vlg. Bingo-middagen! 



12     -     KBO - De Brug - nr. 3 - 2022            
 

Veilig op KBO-vakantie 
 
Tijdens de KBO-vakantietocht van vorig jaar werd een van de leden onverwacht 
opgenomen in het ziekenhuis. Nu weten we allemaal dat in het ziekenhuis of 
door ambulancepersoneel het hemd van het lijf wordt gevraagd: wie is uw 
huisarts, welke medicijnen gebruikt u, heeft u last van… enz. enz.   
 
In dit geval kon de patiënt zelf antwoord geven en had ze de nodige papieren bij 
zich.  Maar wat gebeurt er als de patiënt niet aanspreekbaar is, of – nog erger – 
als er iets gebeurt en er meerdere slachtoffers zijn?  
 
Dan is het van belang om (snel) gegevens bij de hand te hebben! Soms is dan 
elke minuut van belang! 
 
Mag je mensen verplichten om aan jou medische gegevens te overhandigen? 
NEE, dat mag niet, vanwege de wet op de privacy.  
 
En toch willen we wel graag over deze gegevens kunnen beschikken als er een 
noodsituatie is.  
 
Het afdelingsbestuur heeft zich over deze kwestie gebogen. We zijn te rade 
gegaan bij de afdeling spoedeisende hulp van het ziekenhuis. We hebben 
gevraagd wat andere afdelingen doen. Kortom, we hebben ons goed geïnfor-
meerd en hebben de volgende oplossing gevonden. 
 
Het overzicht medische gegevens 
 

Iedere deelnemer aan de 
vakantiereis ontvangt bij het 

reisprogramma ook een 
voorbedrukte envelop. Op die 
envelop schrijft de deelnemer 

haar/zijn eigen naam. 
In de envelop zit een 

invulformulier. Elke deelnemer 
vult dit formulier helemaal in 

en ondertekent het. Daarna 
wordt het ingevulde formulier 

weer in de envelop gedaan.  
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Ook komt er een actueel overzicht van gebruikte medicijnen in de envelop. Dat 
overzicht kan elke deelnemer opvragen bij de huisarts of de apotheek. 
 
Als alle formulieren in de envelop zijn, wordt de envelop dichtgemaakt. Op de 
dag van vertrek overhandigt elke deelnemer de envelop met medische gegevens 
aan de organisatie. Die bewaart alle enveloppen van alle deelnemers; en die 
neemt deze ook mee tijdens uitjes gedurende de vakantieperiode.  
 
Alleen in een noodsituatie wordt een envelop aan de arts/het ambulance-
personeel gegeven.  
 
Aan het einde van iedere vakantie krijgen de deelnemers bij het uitstappen hun 
eigen envelop weer terug. Op deze manier kunnen we toch beschikken over de 
actuele medische gegevens en is de privacy gewaarborgd. We hopen natuurlijk 
dat we met alle enveloppen dichtgeplakt vertrekken en dat die ook nog 
dichtgeplakt zijn als we weer thuiskomen. Want dan is de vakantie zonder 

ongelukken verlopen. 

 

 
PS Het is altijd handig om 

een aantal gegevens bij 
je te dragen 

(bijvoorbeeld een 
medicijnoverzicht).  

 
Je weet nooit van 

tevoren wanneer een 
ongeluk je treft, en – je 

weet – het zit in een klein 
hoekje… 

Willekeurig voorbeeld medicijnpaspoort ▼ 
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Een fietshelm dragen, ja of nee?  
 

Fietshelm in Nederland is niet 
verplicht 
 

In Nederland is het niet verplicht om 
een fietshelm te dragen tijdens het 
fietsen. Wel zien we dat steeds meer 
ouders besluiten om hun kinderen 
een fietshelm te laten dragen.  
 
Uit onderzoek van de Fietsersbond 
blijkt dat 60% de ondervraagden de 
fiets zou laten staan als een helm 
een verplichting was. Daarnaast blijkt 
ook dat een helmplicht in Nederland 
niet zou bijdragen aan minder 
ongevallen met fietsers, omdat men 
dan onveiliger zou gaan fietsen.  
 
Gelukkig is Nederland het veiligste 
land ter wereld voor fietsers, omdat 
in de meeste gevallen het 
autoverkeer en het fietsverkeer van 
elkaar gescheiden is. 
 

 

Foto: AD  Speed Pedelec ▲ 

 

Op zogeheten Speed Pedelec fietsen 
zijn helmen in Nederland wel 

verplicht. Ook 
is het aan 
te raden 
om op een e-bike 
een helm te dragen, net als tijdens 
het wielrennen of mountainbiken. 
 
Relatief veel fietsdoden 
 

Het dragen van een fietshelm is in 
Nederland niet verplicht. Dat hoeft 
ook niet, wat VVN betreft.  
 
Wel is het vrijwillig dragen van een 
fietshelm, met name op een e-bike, 
zeker aan te bevelen.  
 
Uit het aantal verkeersdoden van 
2020 blijkt dat er relatief veel 
fietsdoden te betreuren zijn (229, 
37,5%), waarvan een derde op een e-
bike (74).  
 
Het betreft relatief vaak 60-plussers.  
 
We hebben te maken met de 
grootste stijging onder fietsdoden in 
een kwart eeuw, waarbij het aantal 
van 195 autododen in 2020 ruim is 
ingehaald. 
 
Een ervaren rijder kan risico’s 
mijden 
 

Daarom start VVN de campagne  
 

‘Een ervaren rijder, kan risico’s 
mijden’,  

https://www.rovl.nl/actueel/nieuws/aantal-verkeersdoden-gedaald-in-2020
https://www.rovl.nl/actueel/nieuws/aantal-verkeersdoden-gedaald-in-2020
https://vvn.nl/ervarenrijder
https://vvn.nl/ervarenrijder
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Waarmee ze het vrijwillig gebruik 
van een fietshelm promoten en 
normaliseren.  
 
Volgens de SWOV (Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek 
Verkeersveiligheid) vermindert het 
dragen van een fietshelm de kans op 
ernstig letsel bij een botsing of val 
met 60%. 

 

Bovendien hebben fietsers met een 
helm 70% minder kans op dodelijk 
hoofd- of hersenletsel dan fietsers 
die geen helm dragen.  
 

Wanneer iedereen een fietshelm 
draagt zijn er naar schatting 85 
verkeersdoden en 2.500 ernstig 
gewonden minder per jaar.  
 
Naar schatting zijn er op jaarbasis 45-
50 verkeersdoden en 900 ernstige 
verkeersgewonden minder wanneer 
70-plussers een fietshelm dragen.  
 

Veilig blijven fietsen 
 

De e-bike is razend populair in 
Nederland en dat is niet zo vreemd. 

Je krijgt ondersteuning bij het 
trappen en de e-bike geeft je als het 
ware de wind in de rug. Dus lange 
afstanden, leg je zonder problemen 
af.  
 
Een e-bike stelt je in de gelegenheid 
om met dezelfde trapkracht meer 
kilometers af te leggen en meer te 
zien van je omgeving.  
De e-bike brengt je ook nog een stuk 
sneller van A naar B.  
 
Het werkt wel allemaal net even 
anders dan een ‘gewone’ fiets. En 
een ongeluk zit soms in een klein 
hoekje.  
 
Veel voorkomende ongevallen 
ontstaan door het over het hoofd 
zien van een paaltje of door  
balansproblemen bij het op- en 
afstappen.  

 

Het dragen van een fietshelm 
beschermt je tegen hoofd- en 
hersenletsel bij een val of botsing. 
 

 

Bron: VVN 
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Heb je een levenstestament nodig? 
 

Wie regelt je zaken als je dat zelf niet 
meer kunt? Als het huis moet worden 
verkocht of er een medische beslissing 
moet worden genomen? Dat kun je vast-
leggen in een levenstestament. 

 
Uit RADAR+  

 
n een testament leg je vast wat er ná je overlijden moet gebeuren. 
Bijvoorbeeld wie er mag erven en wie jouw nalatenschap gaat regelen. 
In een levenstestament leg je vast wat er moet gebeuren als je tijdens je 
leven niet meer in staat bent om beslissingen te nemen. Als je dement 

bent, maar ook als je wegens ziekte tijdelijk 'wilsonbekwaam' bent, zoals dat 
volgens de wet heet. 
 
Wat is een levenstestament?  
 

Een levenstestament is een volmacht. Daarin bepaal je dat iemand anders alle 
beslissingen mag nemen op het moment dat jij zelf wilsonbekwaam bent. 
Feitelijk komt het erop neer dat die persoon alles mag doen namens jou, behalve 
stemmen. Meestal gaat een levenstestament niet alleen over geld en andere 
bezittingen, maar ook over medische zaken. In een levenstestament kun je 
iemand ook een geneeskundige volmacht geven.  
 
Dan zullen artsen met deze persoon bijvoorbeeld overleggen over bepaalde 
behandelingen, als je daar zelf niet meer toe in staat bent. Ook kun je een 
euthanasieverklaring aan je levenstestament toevoegen. 
 
Heeft iedereen een levenstestament nodig? 
 

Stel dat je getrouwd bent en samen met je partner kinderen hebt. Het is voor 
jullie allebei het eerste huwelijk. Je woont in een huurhuis en je hebt een klein 
beetje spaargeld. Wat moet je dan met een levenstestament?  
 

'Dan zijn er weinig aanleidingen voor een levenstestament', zegt Lucienne van 
der Geld, directeur van Netwerk Notarissen en docent notarieel recht aan de -
Radboud Universiteit in Nijmegen. Maar ze voegt er meteen aan toe dat 
'getrouwd zijn' geen reden is om geen levenstestament te maken.  

https://www.radarplus.nl/?utm_source=at_levenstestament&utm_medium=link&utm_campaign=radarplus3_2019
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Als voorbeeld noemt ze een stel dat in algehele gemeenschap van goederen is 
getrouwd. Ze hebben samen een koophuis en en/of bankrekeningen. 
 
Als een van de twee dement wordt, kan de ander het huis niet verkopen. 
'Daarvoor is de handtekening nodig van de demente echtgenoot. Die kan 
vanwege wilsonbekwaamheid geen handtekening meer zetten.' De andere 
echtgenoot moet dan bij de rechtbank bewind aanvragen. De rechter benoemt 
een bewindvoerder – dat kan de gezonde echtgenoot zijn – en de bewind-
voerder moet jaarlijks bij de rechtbank verantwoording afleggen. Dat is gedoe.  
 
Met een levenstestament kun je dat voorkomen. Ook andere niet-alledaagse 
transacties zullen zonder levenstestament tot problemen leiden, zoals het 
veranderen van een hypotheek of verzekering. 

 
Hoe zit dat bij alleenstaanden? 

 

Die hebben misschien nog meer redenen om een levenstestament 
op te maken. Als je in een ziekenhuis terechtkomt en je kunt zelf niet 

meer goed duidelijk maken wie jouw vertegenwoordiger is, zal het 
ziekenhuis alleen communiceren met naaste familie.  
 
Als je met hen een goede relatie hebt, is dat prima. Maar als je weinig 

contact hebt met je familie en meer deelt met je vrienden, kan dat 
heel pijnlijk worden. In een levenstestament kun je zelf aanwijzen wie 

een geneeskundige volmacht krijgt. En ook je financiële zaken geef je dan 
waarschijnlijk liever uit handen aan een goede vriend dan aan een bewind-
voerder die door de rechter wordt benoemd. 
 

Wanneer gaat de volmacht in? 
 

Je kunt in je levenstestament opnemen dat de volmacht ingaat als een arts heeft 
bepaald dat jij wilsonbekwaam bent. Je kunt ook opnemen dat de volmacht met 
het ondertekenen van het levenstestament al ingaat. Dan komt er geen arts aan 
te pas en dan ligt de beslissing bij degene die jij hebt aangewezen om jou te -
vertegenwoordigen. Die twee varianten komen het meeste voor.  
 
'Zelf zou ik vastleggen dat het levenstestament ingaat als de notaris heeft 
geconstateerd dat het zo is', adviseert Van der Geld. 'De notaris checkt of dit 
jouw laatste levenstestament is en of de machtiging in orde is.' Een levens-
testament wordt ingeschreven in het Centraal Levenstestamentregister. 
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Wat leg je allemaal vast? 
 

Doorgaans staat in een levenstestament dat degene die namens jou mag 
handelen al je geldzaken mag behartigen en jou mag vertegenwoordigen in 
geneeskundige zaken. Maar je kunt ook vastleggen dat je poes alleen maar zalm 
mag eten. En dat jij, ook als je wilsonbekwaam bent, elke twee weken naar de 
kapper wilt. Je kunt verschillende personen aanwijzen.  
 

Je efficiënte zakelijke vriendin voor de geldzaken en je zorgzaamste vriend voor 
de geneeskundige zaken. Stellen die elkaar in een levenstestament een volmacht 
geven, benoemen vaak ook een volwassen kind. Het kind is gemachtigd als de 
ouder die eerst gemachtigd was ook wilsonbekwaam is geworden. 
 

Bespreek je dit met de mensen die je aanwijst? 
 

'Dat kan, maar het hoeft niet', zegt Van der Geld. 'Als je het niet bespreekt, 
voorkom je morele dilemma's. Misschien machtig je een vriendin, maar wil je 
later liever iemand anders aanwijzen omdat het contact minder goed geworden 
is.' Wel vindt zij dat je aan je omgeving moet vertellen dat er een levens-
testament is. 'Maar je hoeft die tekst aan niemand te geven. Als jij nooit wils-
onbekwaam wordt, komt dat hele levenstestament nooit op tafel.' 
 
Moeten veertigers en vijftigers hun ouders aanmoedigen om een levens-
testament te maken? 'Er komen weleens ouders die door een kind gepusht zijn, 
terwijl er in het gezin ook andere kinderen zijn. Die weten er misschien niets van. 
Ik voel me daar niet comfortabel bij omdat je als notaris zo niet goed kunt 
controleren of de ouders uit vrije wil zijn gekomen. En als er kinderen bij 
betrokken zijn, wil ik weten hoe het hele gezin er tegenover staat', zegt Van der 
Geld.  
 

Zij raadt volwassen kinderen aan om er gewoon met hun ouders over te praten. 
'Is er iets geregeld? Willen jullie iets regelen? Een open gesprek is altijd het 
beste.' 
 

Wat kost een levenstestament? 
 

Dat verschilt per notaris. Reken op minstens 350 euro voor een 
eenvoudig levenstestament. Vaak zal het meer zijn. Stellen die een 
eenvoudig en gelijkluidend levenstestament willen, zijn bij elkaar minstens 600 
euro kwijt. 

Bron: Radar+  



KBO - De Brug - nr. 3 - 2022     -     19 
  

 

Uitnodiging Algemene Hulpdienst 
Nieuwegein voor het  

AHN Zomerfestival 2022 

 

 
 
Programma:  

 
Zaterdag   9 jul.      Een gezellige muziekbingo met Gouwe Ouden  
 
Zaterdag 16 jul.      Dick Hegger met zang en gitaar, meezingen mag! 
 
Zaterdag  23 jul.             Zoeba, zomaar een band met oude, vertrouwde liedjes 
 
Zaterdag 30 jul.    Band: One Trick Pony, ieder jaar weer een succes 
 
Zaterdag   6 aug.     Laagdrempelig bewegen en een hoop gezelligheid 
 
Zaterdag 13 aug.    Petanque spelen met uitleg 
 
Zaterdag 20 aug.    Zomerbingo met leuke prijsjes 

 
 
 

Iedere zaterdag in de zomervakantie van 13.30 tot 16.00 uur in het Petanque-
centrum, Galecopperzoom 1, Nieuwegein. Voor een hapje en een drankje 
wordt gezorgd. 
 
De toegang is gratis wel vinden wij het fijn als u zich van tevoren aanmeldt: 
 
Telefonisch 030 - 606 74 09 (ieder werkdag van 10.00 tot 12.30 uur, ook voor 
uw individuele hulpvraag) of per mail 
adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl 
 
Voor actuele informatie zie onze website: www.hulpdienstnieuwegein.nl 
 

mailto:adm.medewerker@hulpdienstnieuwegein.nl
www.hulpdienstnieuwegein.nl
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Regiotaxi en ander vervoer  
op maat 
 

Beeld: Getty Images 
 

Gepubliceerd: 2 januari 2017 
 

Gewijzigd op: 6 januari 2022 
 
 

U wilt eropuit, maar u heeft geen 
eigen vervoer. Hoe komt u dan op de 
plaats van bestemming? Er zijn allerlei 
mogelijkheden voor vervoer op maat. 
Zowel voor kleine ritjes als voor 
langere reizen. 
 

In diverse gemeenten zijn vrijwilligers 
bereid om u te halen of brengen naar 
uw afspraak. U kunt gratis een oproep 
plaatsen voor vervoer. Bijvoorbeeld 
op Wehelpen.nl of NLvoorelkaar. 
 
Regiotaxi 
 

Blijft u dichtbij huis? Tot 20 kilometer 
is de regiotaxi de beste optie. Het is 
openbaar vervoer op afroep, van deur 
tot deur. Met de regiotaxi (een 
personenbus, rolstoelbus of deeltaxi) 
reizen meerdere mensen tegelijk. U 
rijdt dus meestal niet direct naar uw 
bestemming. Als u een Wmo-vervoers-
pas heeft, betaalt u een lager tarief. 
Deze vervoerspas kunt u aanvragen bij 
het Wmo-loket in uw woonplaats. 
 

Belbus 
 

In dunbevolkte gebieden rijdt meestal 
een bel- of telefoonbus. U moet uw rit  
reserveren;  

de bus stopt alleen bij haltes die zijn 
aangevraagd. Een rit met de belbus 
kost evenveel als een rit met een 
normale buslijn. Ook uw rolstoel kan 
mee.  
 

Als u een Wmo-vervoerspas heeft, 
betaalt u een lager tarief. Deze 
vervoerspas kunt u aanvragen bij het 
Wmo-loket in uw woonplaats. Is er 
een belbus in uw woonplaats? 
Informeer ernaar bij uw gemeente. 

 
Ouderenbus 
 

In enkele gemeenten rijdt de Ouderen-
bus. De bus is speciaal voor ouderen 
en mensen met een mobiliteits-
handicap. U kunt een rollator 
meenemen. De haltes van de 
Ouderenbus liggen meestal dichtbij 
verpleeghuizen, ziekenhuizen en 
winkelcentra. Een begeleider kan mee, 
als het niet te druk is. De Ouderenbus 
kost evenveel als het openbaar 
vervoer.  
 
Als u een Wmo-vervoerspas heeft, 
betaalt u een lager tarief. Deze 
vervoerspas kunt u aanvragen bij het 
Wmo-loket in uw woonplaats.  

https://www.wehelpen.nl/
https://www.nlvoorelkaar.nl/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/het-wmo-loket-wat-is-dat
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Is er een ouderenbus in uw woon-
plaats? Informeer ernaar bij uw 
gemeente. 
 
Valys 
 

Wilt u verder weg? U kunt een beroep 
doen op Valys als u verder wilt reizen 
dan vijf zones van het openbaar 
vervoer.  
 
U komt in aanmerking voor een 
Valyspas als u recht heeft op Wmo-
vervoer, een Wmo-rolstoel, een Wmo-
scootmobiel, een gehandicapten-
parkeerkaart of een OV-begeleiders-
kaart.  

 
U krijgt een persoonlijk kilometer-
budget. 
Voor 2022 is dit 700 kilometer per 
jaar. Voor elke reis geldt een eigen 
bijdrage van € 0,20 per kilometer. Let 
op! Als de grens van 700 kilometer is 
bereikt, wordt de prijs € 1,35 per 
kilometer. 
 
U mag gratis een begeleider mee-
nemen, zonder dat hier eisen aan 
verbonden zijn. Ook mogen (maximaal 
twee) hulpmiddelen mee, zoals een 
rollator of scootmobiel.  

 
Uw begeleider hoeft niet te helpen bij 
het in- en uitstappen. Het kan uw 
eigen partner zijn. Daarnaast mag u 
twee extra medereizigers meenemen 
voor € 0,20 per kilometer. Dit gaat niet 
ten koste van uw kilometerbudget. 

U boekt een reis met Valys online of 
via de reserveerlijn 0900-96 30 (5 cent 
per minuut). Kijk voor de verschillende 
vormen van reizen op de  
website van Valys. 
 

Trein 
 

De NS biedt hulp en 
ondersteuning aan 
ouderen en mensen 
met een beperking. Veel intercity’s 
hebben extra brede plaatsen en een 
rolstoeltoegankelijk toilet. U kunt 
makkelijk in- en uitstappen met een 
rolstoel, dankzij verrijdbare bruggen.  
 

Op ruim honderd stations in 
Nederland is reisassistentie mogelijk, 
maar u moet dit wel vooraf regelen; 
uiterlijk één uur van tevoren. Dat kan 
online of telefonisch: 030 - 235 78 22.  
 

De reisassistent brengt u naar het 
juiste perron en helpt in de trein. Aan 
het einde van de rit helpt een 
reisassistent u weer uit de trein en 
naar de uitgang van het station. 
Informatie over  ̶- en aanvragen van  ̶- 
assistentie kan op deze website. 
 

OV-leeftijdskorting. 
 

Bent u 65 jaar of ouder? Dan krijgt u 
34 procent korting op het basistarief 
bij bus, tram en metro. Let op: u krijgt 
deze korting alleen als u een 
persoonlijke OV-chipkaart heeft.  
 

Met een anonieme OV-chipkaart krijgt 
u geen korting. 

https://www.valys.nl/
https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-een-beperking
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OV-Begeleiderskaart 
 

Met een OV-Begeleiderskaart reist een 
begeleider gratis met u mee. Deze 
kaart staat op uw naam. U kunt dus 
met verschillende begeleiders reizen. 
De kaart is minimaal een jaar geldig en 
gebruikt u in treinen, metro's, trams 
en bussen. Een voorwaarde is wel, dat 

u en uw begeleider minstens 12 jaar 
oud zijn en dat u de hele reis samen 
maakt. 
 
Meer informatie staat op de 
website OV-begeleiderskaart.nl. 

 
Bron: IkWoonLeefZorg 
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https://www.ns.nl/reisinformatie/reizen-met-een-beperking/ov-begeleiderskaart.html
https://www.ikwoonleefzorg.nl/
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Uitslag gemeenteraadsverkiezingen Nieuwegein 2022  

 

Bron: Alle cijfers.nl 
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Wat er vroeger te beluisteren  
viel op de Nederlandse radio 

 

In de jaren vijftig kon men luisteren 
naar de Bonte Dinsdagavondtrein, 
een programma met Nederlandse 
lichte muziek en kleine conferences 
van cabaretiers (o.a. Toon Hermans). 
 
Dit radioprogramma was zeer populair 
en velen bleven ervoor thuis. Zo ook 
voor het radioprogramma Negen heit 
de klok waar Alexander Pola samen 
met Jan de Cler 299 afleveringen van 
verzorgde.  
 

Ook de belevenissen van de familie 
Doorsnee, met o.a. Ko van Dijk, 
werden op de voet gevolgd.  
 
De hoorspelen die uitgezonden 
werden waren zeer geliefd en ’s 
avonds zat de hele familie rondom de 
radio geschaard te luisteren naar Paul 
Vlaanderen en zijn avonturen als 
inspecteur van politie.  
 
Paul Vlaanderen werd razend populair 
en tot ± 1966 hield hij de luisteraars in 
zijn ban.  

Ook Sprong in het heelal (een science 
fiction verhaal), naar een boek van 
Charles Chilton, werd ademloos 
gevolgd.  
 
In 1978 zond Adje Bouwman een 
Nederlandse vertaling uit van  
The War of the Worlds (hoorspel) 
naar het boek van H.G. Wells uit 1898, 
zonder een telefoonnummer voor 
nazorg open te stellen! In 1938 ging 
dit wel anders. 
 
Orson Welles Op 30 oktober van dat 
jaar werd dit hoorspel, geproduceerd 
door Orson Welles, uitgezonden in 
Amerika en veroorzaakte een enorme 
paniek onder de bevolking.  
 

 

Orson Welles had de Britse hoofd-
steden uit het boek namen van 
Amerikaanse steden gegeven en 
speelde in het hoorspel een nieuws-
lezer die zo realistisch klonk dat de 
luisteraars met tienduizenden hun 
huizen ontvluchtten, ondanks diverse 
mededelingen dat het om een 
hoorspel ging! Orson Welles had als 
nieuwslezer - met zijn diepe 
expressieve stem - die beelden bij die 

http://www.seniorplaza.nl/hfd.%2008%20-%20Philips%20radio%20B.jpgIn
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luisteraars opgeroepen en daarmee 
het beruchte voorbeeld geleverd van 
de onvoorspelbare macht van het 
medium radio.  
 
Mr. G.B.J. Hilterman hield ons vanaf 
1956 wekelijks op de hoogte van de 
toestand in de wereld (radio-
commentaar op de wereldpolitiek) en 
Meyer Sluiser gaf commentaar op het 
nieuws.  

 
De groenteman vertelde ons wat we 
moesten eten, Moeders wil was wet, 
en de arbeidsvitaminen vrolijkte 
menigeen op. 
 
Half Nederland was ’s morgens vroeg 
uit de veren om onder 
pianobegeleiding ochtendgymnastiek 
te doen, vooral bij de dames was dit 
programma erg populair.  
 
De walsen van Johan Strauss streelden 
regelmatig onze oren en de 
liefhebbers van opera en operette 
kwamen niets tekort, ook het 
Nederlandse Metropool orkest onder 

leiding van Dolf van der Linden was 
zeer geliefd bij de luisteraars die 
genoten van deze lichte muziek. 
 

In 1962 
begon de 
AVRO met 
het 
uitzenden 
van het 
programma 
Muziek 
Mozaïek.  
 

 

Willem Duys presenteerde dit 
programma, dat legendarisch werd, en 
hij zou dit 37 jaar blijven doen.  

 
Men noemde het een ’heilige mis voor 
uitslapers’ dat de luisteraars het echte 
zondagochtend gevoel gaf.  
 
Willem Duys en zijn programma 
Muziek Mozaïek genoten een zeer 
grote populariteit.  
 
Dit programma is voor zover bekend 
het langst lopende radioprogramma 
dat Nederland 
ooit heeft 
gekend.  
 
Geen 
radioman 
heeft meer  
voor de lichte en 
klassieke muziek gedaan in ons land 
dan Willem Duys. 
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HORIZONTAAL: 1 tot op dit ogenblik 4 harde beet 9 sul 13 deel van de mond 16 
uit de weg gaan voor 18 Bijbelse profeet 19 titel 20 vrouwenverblijf 21 uiterste 
grens 23 vloerbedekking 25 bovenal 28 op het kantje 29 aanbevelenswaardig 30 
kort geluid 32 dwarsmast 34 waterlozing 36 Europees volk 37 ver (in samen-
stellingen) 38 hectare 39 ingenieur 41 Ierland 43 delfplaats 44 ploegsnede 45 
bewonderaar 46 overeind zijn 48 houding 50 gordijnrail 51 marterachtig dier 53 
ieder 54 holte onder de arm 55 harde buitenkant 56 draagzak 57 sluiting aan 
kleding 59 lidwoord 61 duivenhok 62 snibbig meisje 64 Algemeen Nederlands 
Persbureau 65 eruitzien 67 onwetend 69 voldoende gekookt 71 Engelse titel 72 
persoonlijk voornaamwoord 73 schor 74 adellijk persoon 76 gewas 78 vogel-
product 79 gewoonte 80 levensgezel 81 onvervalst 83 beroemd 85 klasse 86 
kledingstuk 88 stoffer 89 officieel bewijsstuk 91 honingbij 93 staatsiezetel 94 
duinvallei 95 idee 96 ring van bloemen 97 ten gevolge van.  

 

Met de juiste oplossing wint u mogelijk € 25,--  
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VERTICAAL: 1 rivier in Egypte 2 Noorse godheid 3 tekort 5 zojuist 6 reeds 7 onder 
woorden brengen 8 met welk doel 9 snerpen 10 toestaan 11 onder andere 12 
met medewerking van 13 flauwekul 14 land in het Midden-Oosten 15 schil 17 
kleine slokjes nemen 20 draven 22 foedraal 24 Europese hoofdstad 26 verfstof 
27 ijsbloem 31 watervogel 33 ontvangdraad 35 Aziaat 37 bijbetaling 38 uiting 
van verkoudheid 40 gang van een paard 42 vorderen 44 onmiddellijk 
voorafgaand 45 gril 47 tijdschriftenkiosk 49 kippenhok 50 bedorven 52 Griekse 
letter 57 wedstrijd 58 verpulverde stof 60 slagader 62 lichamelijke sterkte 63 
daarbinnen 66 niet één 67 speels 68 geestelijke 70 god van de oorlog 73 afkeer 
74 afgelopen! 75 naar beneden 77 kledingstuk 79 eindoverwinning 82 voerbak 
83 slaapplaats 84 op die tijd 86 voorzetsel 87 ten opzichte van 90 kilovolt 92 
mama. 

 
 

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond 
met een prijs van € 25,--. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende 
‘Brug’. Er is geen correspondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing 
s.v.p. uw banknummer door dan kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel 
succes! 
 
Stuur uw oplossing tot uiterlijk 11 augustus 2022 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar 
advos@casema.nl. 
 
De oplossing van de puzzel uit De Brug nr. 2-2022 is: ‘Weerstand’ en is 
gewonnen door Mw. C. Buizert-Kraaijeveld, Nieuwegein.  
 
Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 
 

 

Aanmelden nieuwe leden: 

Wilt u lid worden van de KBO afdeling Nieuwegein/Vianen, wendt u zich dan tot 
onze secretaris dhr. H.L.M. (Henk) Valkenet, Elandweide 109, 3437 CP  N’gein, of 
per mail aan: secretaris.kbo.nv@gmail.com of bij de ledenadministratie via Ad Vos, 
Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein of per mail aan: advos@casema.nl. Wilt u 
vooraf meer informatie, neem dan contact op met Angela Kok van onze servicelijn: 
030 - 606 39 65. 

 

2 15 13 54 85 34 95 36 76 
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‘Het lied van de gepensioneerde…’   Bron: onbekend 
 

Ik heb 40 jaar geploeterd, heb moeten werken als een paard 
Ik heb nu een leuk pensioentje en we hebben wat gespaard 
We wonen in een aardig huisje met als voortuin een plantsoen 
Ik dacht nou ga ik lekker rusten omdat ik niets meer heb te doen. 
 

Ik werk door zei moe venijnig, ik word nooit gepensioneerd 
Het is niet meer dan recht en billijk dat jij mij nu assisteert 
Ik houd van netjes en gezellig en mijn huisje in fatsoen. 
Goed zei ik, ik zal je helpen omdat ik toch niets heb te doen. 
 

’s Morgens moet ik beginnen als stofzuiger machinist 
Ik zuig van boven naar beneden, geen hoekje wordt door mij gemist 
Ik kan ook al koffiezetten en ik was en strijk en boen 
Ik dek de tafel en was de kopjes omdat ik toch niets heb te doen. 
 

We hebben achter ook een moestuin die wordt uitgebuit 
Dat kan jezelf wel zegt mijn eega, dat scheelt een hele duit 
En nu sta ik maar te, spitten en poot andijvie, sla en meloen 
Ik heb blaren in mijn handen, omdat ik toch niets heb te doen. 
 

Mijn vrouw heeft twee grote poezen die zijn zo lief, zegt ze en zo mak 
Ze geven kopjes en spinnen, maar ik zit met de kattenbak 
En die krengen kunnen miauwen, maar ja dat ligt aan het seizoen 
Dan komt de kater van de buren, omdat die ook niets heeft te doen. 
 

Is mijn kleinzoon soms wat knorrig, doet ie niets dan kattenkwaad  
Dan zegt mijn dochter, ga naar opa, die weet met zijn tijd geen raad 
Zij en oma gaan dan winkelen en in een restaurant een bakje doen 
En ik? Ik speel met kleinzoon indiaantje, omdat ik toch niks heb te doen. 
 

Mijn vrouw gaat vaak op theevisite, zij vermaakt zich opperbest 
En als ze dan voldaan weer thuiskomt, vindt ze een keurig opgemaakt nest 
Eigenlijk ben ik een klungel maar wat kun je daaraan doen 
Oma heeft het heft in handen, omdat ik toch niets heb te doen. 
 

Ik ben dienstmeid, ik ben tuinman en ik dweil en poets en schrob 
En mijn vrouw doet of ze het druk heeft, want die houdt er toezicht op 
Ik loop te zwoegen en te zweten met een hoofd als een pioen 
Ik raak verdulleme overspannen omdat ik toch niets heb te doen... 



 



 


