
Klik voor onze afdelingswebsite op: 
 

www.kbonieuwegeinvianen.nl 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

is een uitgave van de KBO, 
afdeling 

Nieuwegein/Vianen 
 

 

nummer 4 - 2020 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



De Brug is een uitgave van de                afd. Nieuwegein/Vianen 
 

Bestuur en medewerkers: 
  

Voorzitter: 
 : Ad Driessen  
 : 030 - 606 55 30 

📧 : a3ssen51@gmail.com  
 

Penningmeester: 
 : Jan Veenendaal 
 : 030 - 604 53 53 

📧 : j.veenendaal46@gmail.com 
 

Bankrek.nr. van de penningmeester: 
NL94 INGB 0005 8562 55  
t.b.v. KBO afd. Nieuwegein 
 

Reis-activiteitencommissie: 
 : Coördinator, Harry Meerts 
 : 030 - 605 67 78  

📧 : harrymeerts@ziggo.nl 
 : Angela Kok 
 : 030 - 606 39 65 

📧 : angelakok@casema.nl 
 : Ad Vos 
 : 030 - 604 604 7 

📧 : advos@casema.nl 
 

Bestuursadviseur/financiën 
 : Harry Meerts 
 

Redactie Nieuwsbrief: 
 : Ad Driessen   
 : Jan Veenendaal 
 : Ad Vos 
 

(Eind) redactie/vormgeving Nieuwsbrief: 
 : Ad Vos 
 

Lief en Leed: 
 : Bets Veenendaal 
 : 030 - 604 53 53 

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

 : 06 - 21 98 94 89  

📧 : secretaris.kbo.nv@gmail.com ◄NIEUW   
 

Ledenadministratie: 
 : Ad Vos 
 : Matkopsingel 17, 3435 BW  N’gein 
 :  030 - 604 604 7 
 : 06 - 39 78 48 84 

📧 : advos@casema.nl 
 

Servicelijn: 
 : Angela Kok 
 : 030 - 606 39 65 

📧 : angelakok@casema.nl 
 

Coördinator belastinghulp: 
 :  Chester Molleman 
 : 030 - 605 42 72 
 

Rijbewijskeuring landelijk afsprakenburo: 
 : 036 - 720 09 11 
Zelf een datum reserveren kan via de site: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl 
 

Coördinator tabletcursussen: 
 : Bert Baars  
 : 030 - 605 41 12 
 

Tablet coaches: * alleen Apple apparaten 

 : Bert Collewijn     :  06 - 13 01 66 80  
 : Ad Driessen        :  030 - 606 55 30 
 : Eric Jochems *     :  06 - 53 22 79 25 
 : Corrie Poirters     :  030 - 601 40 20 
 : Jan Veenendaal   :  030 - 604 53 53 
 : Ad Vos               :  030 - 604 604 7 

 

KBO, de grootste seniorenorganisatie van Nederland 

mailto:a3ssen51@gmail.com
mailto:j.veenendaal46@gmail.
file:///I:/Mijn%20Documenten/ANBO/ANBO%20OPSTEKERS%202015/nr.%202015-3/harrymeerts@ziggo.nl
mailto:angelakok@casema.nl
file:///I:/Mijn%20Documenten/ANBO/ANBO%20OPSTEKERS%202015/nr.%202015-3/advos@casema.nl
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
mailto:advos@casema.nl
file:///I:/Mijn%20Documenten/ANBO/ANBO%20OPSTEKERS%202015/nr.%202015-3/angelakok@casema.nl
http://www.rijbewijskeuringsarts.nl/


KBO - De Brug - nr. 4 - 2020     -     1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Brug KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen 

 

   INHOUDSOPGAVE 
 

     Omslag pag. 1 Foto: Joke Vos-Stigter, langs de weg naar Lexmond   

     Omslag pag. 2 Bestuur gegevens 

 1 Inhoudsopgave 

 2 Van de voorzitter  

 3 Agenda 

 4/5/6/7 Een sluis in Vreeswijk 

 8/9/10 Rubriek De Ophaalbrug 

 11 Bruggetje slaan 

 12  Hulplijnen m.b.t. het covid-19 (corona) virus 

 14/15 Incontinentieklachten 

 15 Verschijningsdata KBO/PCOB-magazine en De Brug     

 15 Checklist zelfstandig blijven wonen 

  16 Uitjes en/of boekentips 

 17 Coulanceregeling rijbewijs verlengd  

 18/19 Zorg beslissingen bij dementie 

 19 Aanvulling op artikel dhr. de Bree in De Brug nr. 3-2020 

 20 Met liefde bereide maaltijden door een buurtgenoot 
 22/23/24 De Julianabrug 

 25 Rotondes 

 26/27 Puzzel  

 28  10 Brand veiligheidstips 

 28 Denk aan uzelf én aan uw medemens 

 Omslag pag. 3/4  Advertenties 

 

 

 



2     -     KBO - De Brug - nr. 4 - 2020       
 

HOMO SAPIENS 
 

Een groot boekenlezer ben ik niet. Wel als 
we op vakantie zijn. Bij de caravan gaat er 
een stapel doorheen. Vooral spannende 
thrillers hebben dan mijn voorkeur. 
Fantastisch zo’n verhaal van Dan Brown of 
John Grisham. De woorden spreken tot 
mijn verbeelding. Er ontstaat een film in 
mijn brein. Niets mooier is als er later een 
film van het boek wordt uitgebracht. De 
verbeelding van de regisseur kan ik dan 
toetsen aan de mijne. Met genoegen kijk ik 
uit naar de verfilming van het boek ‘Ik ben 
pelgrim’ van Terry Hayes. Een aanrader. 
 
Met Vaderdag kreeg ik van mijn dochters 
een non-fictieboek. Sapiens van Yuval 
Noah Harrari, een kleine geschiedenis van 
de mensheid. Door dagelijks één uur te 
lezen heb ik de 450 bladzijden vol 
verrassende inzichten en filosofische 
overdenkingen tot me genomen. 
 
Zeventig duizend jaar geleden was de 
Homo Sapiens, de wijze mens, een 
onbeduidende diersoort. Door zijn 
vermogen tot denken kon Sapiens boven 
de Neanderthaler, de Homo Erectus en de 
Homo Rudolfensis uitgroeien tot de 
absolute heerser van de planeet en de 
grootste nachtmerrie van het ecosysteem, 
oppert de schrijver. We hebben de wereld 
naar onze hand gezet, steden gebouwd, 
wereldrijken gevestigd en handels-
netwerken opgezet. Maar hebben we het 
leed verminderd?  
 
Ergens in het boek stelt Harrari dat Geluk 
nooit een onderwerp van wetenschappelijk 
onderzoek is geweest. Zijn wij met onze 

rijkdom, met onze mogelijkheid tot 
communiceren en met het kunnen geloven 
in bovennatuurlijke krachten gelukkiger dan 
de biologisch oermens van twee miljoen 
jaar geleden? 
 
Hieraan moest ik denken toen ik laatst op 
een bondsvergadering van de afdelingen 
van de provincie Utrecht was.  
 
Hoofdagendapunt was de heersende 
toestand op provinciaal en de landelijke 
Unie KBO niveau. Al vier jaar wordt er in 
stilte voor de buitenwacht een gevecht om 
de macht gestreden. Conflicten, 
dreigementen, afsplitsingen, aftreden en 
botsende ego’s staan het vernieuwings-
proces in de weg. En dat terwijl het 
ledenaantal drastisch afneemt, de 
inkomsten daarmee gelijke tred houden en 
de organisatie stuurloos dreigt te raken. De 
Sapiens bovenop de apenrots blijven 
pluchegetrouw, de wijze mens Manon 
Vanderka kiest eieren voor haar geld en 
vertrekt.  
 
De afdelingen uit Utrecht hebben al die tijd 
gestreden voor de autonomie van de 
afdelingen en een goed lopend landelijk 
apparaat. Uiteindelijk is men het daarover 
eens geworden. Een federatie gloort aan de 
horizon. Iedere bond heeft één stem, er 
moet altijd consensus zijn en wat samen 
moet kan en wat alleen kan mag.  
 
Hopelijk komen de bonden en besturen er 
deze maand uit en kunnen we ons als 
weldenkende mensen gaan richten op de 
toekomst. Denk je wel! 
 

Ad Driessen, voorzitter. 



KBO - De Brug - nr. 4 - 2020     -     3 
 

 

 
 

 

• Juni 
 

di 16 juni - ontspanningsactiviteit (bingo + 
verloting + muziek) 14.00 - ca. 16.00 uur 
 

ma 22 t/m za 27 juni - vakantieweek  
Hotel Ruimzicht Zeddam 

 

• September 
 

di 15 september - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• Oktober 
 

di 20 oktober - ontspanningsactiviteit (1/2 
bingo + verloting + muziek) in De Rank 
14.00 - ca. 16.00 uur 
 

 November 
 

di 3 november - modedag Vander Klooster 
Boskoop ca. 8.00 - 17.00 uur 
 

do 12 november - ALV met o.m. 
beleidsplan 2021 + thema middag in De 
Rank 14.00 - 17.00 uur 
 

di 17 november - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

 December 
 

Do 10 december - dagtocht kerstmarkt 
Duiven 
 

wo 16 december - Kerstlunch in De Rank 
12.00 - ca. 15.00 uur 

  

Wegens het 
coronavirus zijn alle 
activiteiten tot 3 april 
geannuleerd. 
 
De dagtocht van 2 april 
naar Van Noppen 
wordt verzet naar een 
andere datum. Alle 
aangemelde 

deelnemers worden 
hierover geïnformeerd.  
 
Hou dus vooral (via de 
website en uw e-mail). 
de aankondigingen in 
de gaten  
 

 

 

 
Wegens het 
coronavirus 
zijn ALLE  
KBO-activiteiten  
tot nader bericht 
GEANNULEERD 
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Een sluis in Vreeswijk / Tekst en afbeeldingen: Henk Valkenet 

 

Wat hebben het standbeeld ‘De Beugelaar’, een biermerk en een hardloop-
wedstrijd in Vreeswijk met elkaar gemeen? U leest het in het onderstaande artikel.  
 

We schrijven 1373. Rijke en machtige handelaren, die wonen langs de Oudegracht 
in Utrecht, besluiten om in Vreeswijk een sluizencomplex te maken. Zij kunnen 
hierdoor de handel met het Duitse achterland in stand houden. Het sluizen-
complex komt op de plaats die we nu kennen als de Oude sluis. Die sluis zal ook 
voor Vreeswijk van enorm belang zijn en welvaart voor de inwoners brengen. En… 
dankzij de sluis kunnen we nu nog genieten van het beschermde dorpsgezicht in 
dit oude schippersdorp. 
 

Vervolgens maken we een sprong van 600 jaar… u voelt het waarschijnlijk al 
aankomen: de viering van ‘600 jaar Oude Sluis’. Helaas, in 1973 wordt er geen 
enkel feest gevierd. Dat wordt pas twee jaar later gedaan ‘omdat 1975 een mooi 
rond getal is’ (zo lees ik op de website van het Utrechts Historisch Archief). 
 

Welnu, van 6 tot en met 
20 september 1975 pakt 
Vreeswijk (Nieuwegein-
zuid) flink uit en wordt het 
600-jarig bestaan groots 
gevierd. Al geruime tijd 
van tevoren wordt de 
viering aangekondigd en 
bewoners wordt gevraagd 
zich in Middeleeuwse 
kostuums te kleden. Er 
ontstaat een toeloop op 
(gordijn-)velours, want 

daarvan worden veel kledingstukken gemaakt. En er vindt een uitruil plaats van 
patronen, want veel dames kruipen achter de naaimachine om zelf de prachtigste 
creaties te maken. Zo heeft ook mijn moeder, Jo Valkenet er veel uren in gestoken. 
Hier staat zij links op de brug, naast twee buurvrouwen (de dames Kroon en 
Koekman).  
 

Op 6 september verricht H.K.H. Prinses Margriet de opening. Samen met haar 
gezin neemt zij vanaf het koninklijke jacht ‘Piet Hein’, afgemeerd aan de Handels-
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kade, een vlootschouw af van 61 gepavoiseerde (= met vlaggetjes versierde) 
plezierjachten. Aan boord zijn ook de Commissaris van de Koningin, de 
burgemeester en leden van het stichtingsbestuur. Naar schatting van de rijks-

politie zijn er bijna 20.000 belangstellenden. 
 

Op de openingsdag biedt zand- en grindhandel Firma Van 
Loon Vreeswijk BV een beeldje aan aan de gemeente 
Nieuwegein. Het is een sculptuur van Hilversumse beeld-
houwer Tineke Bot en stelt voor ‘De Beugelaar’. De in een 
bootje staande man (een zandschipper die met een beugel 
zand uit de rivier in het bootje schept) is een verwijzing naar 
het verleden van zandschipperij van het dorp Vreeswijk.  

Het beeldje staat aan de Dorpsstraat te Vreeswijk.  
 

Na de opening gaat een programma van start met talrijke 
activiteiten die in twee weken zullen plaatsvinden. 
 
 
• De gemeenteraad vergadert in middeleeuws kostuum 

• Het Prins Hendrik Schippersinternaat viert het 60-jarig bestaan 

• Een prenten-tentoonstelling in het N.-H. Verenigingsgebouw aan de 
Verlengde Dorpsstraat 

• Een fototentoonstelling in de voormalige brandweergarage aan het 
Raadhuisplein 

• Een puzzeltocht voor schoolkinderen 

• Op 8 september wordt in de balkenloods aan het Laantje een echt 
huwelijk in oude stijl en kledij voltrokken 

• Op het Raadhuisplein spreekt men recht en worden veroordeelde 
bandieten aan de schandpaal ‘genageld’ 

• Op de Oude Sluis worden ‘houwelijcken in oude stijl’ voltrokken. Daarbij 
kan iedereen symbolisch in het huwelijk treden mits het te huwen paar 
in oud kostuum verschijnt op een versierd of origineel oud voertuig 

• Een bakker verkoopt blikken koektrommels gevuld met ‘Vreeswijkse 
Zandschuitjes’ 

• Er zijn bedrijvenshows, Breugeliaanse maaltijden met een os aan het 
spit, een gondelvaart met zo’n dertig bootjes, demonstraties door de 
vrijwillige brandweer, bridgedrives en klaverjaswedstrijden, lunaparken, 
een markt- en standwerkersconcours 
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Natuurlijk vindt er een grote historische optocht plaats met onder meer talloze 
Vreeswijkers in oude 14e-eeuwse kostuums en versierde praalwagens. Men schat 
de lengte van de stoet tussen de anderhalve en twee kilometer. Onder begeleiding 
van muziekkorpsen uit Vreeswijk, Schalkwijk en Hagestein kunnen de inwoners 
laten zien waar zij de afgelopen maanden aan hadden gewerkt. 

 
De praalwagen van kleuterschool St. Janneke rijdt 
door het Burg. de Geerplantsoen/hoek Waalstraat. 
Op de achtergrond is de Lekdijk te zien. 

 
Op woensdag 10 september wordt een hardloop-
wedstrijd georganiseerd: de sluizenloop. 
Deelnemers starten bij de Oude Sluis en lopen 
vervolgens via de Lekstraat over de Lekdijk naar de 
Prinses Beatrixsluizen en vandaar weer terug naar 
de Oude Sluis. Het zal niet bij deze eerste wedstrijd 
blijven. Het wordt een jaarlijkse traditie die dit jaar 
de 45e editie zal beleven… tenminste als het kan 
doorgaan op zondag 13e september 2020. 

 
Op zaterdag 13 september is er kolkwater drinken; een oud gezegde luidt, dat je 
pas een echter Vreeswijker bent wanneer je uit de kolk hebt gedronken. De 
deelnemers moeten via een soort kettingbrug van autobanden en ingezeepte 
vlonders het speciale kolkwater trachten te bereiken. Lukt dit dan ontvangt men 
het ‘certificaat van Vreeswijkerschap’. 

 
Hoogtepunt hierbij is de strijd tussen burge-
meester F.J. (Frans) Hermsen (1926-2003) van 
Nieuwegein en de eerste burger van Utrecht 
H.J.L. (Henk) Vonhoff (1931-1910). De Nieuwe-
geinse burgervader slaagt er in zijn zwembroek 
droog te houden; zijn zwaarlijvige Utrechtse 
collega heeft minder geluk en raakt onder luide 
bijval van het ruim 8.000-koppige publiek te 
water. Daarna strijden elf Nieuwegeinse 
verenigingen op de schotsenbaan om de 
hoofdprijs: een duur boek over (hoe kan het 
anders) de binnenvaart.  
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Vanzelfsprekend is er ook in wijnflessen gebotteld kolkwater te koop. En dat kan 
nog steeds (maar dan in bierflessen). Tegenwoordig is er een heerlijk bier te koop 
met de welluidende naam op het etiket: KOLK ‘gebrouwen voor Vreeswijk’. Bij het 
brouwproces wordt onder andere water uit de kolk uit van de Oude Sluis gebruikt. 
 
Zo blijkt het water van de Oude Sluis ook nu, na 647 jaar, nog steeds van belang 
is. En vieren we wellicht over drie jaar mogelijk weer een feestje. 
 
Bronnen: 
Canon van Nieuwegein, Het Utrechts Archief, website Sluizenloop.nl, website 
Nieuwegein.nl, website digibron.nl. 
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Tijdelijke??? (nood)oplossing   
 

De overheid heeft de afgelopen maanden talrijke noodmaatregelen 
moeten nemen, in de hoop dat die tijdelijk kunnen zijn. Dat valt soms 
tegen. Zo zullen we vermoedelijk de 1,5 meter maatregel nog een tijdje 
moeten volhouden. 
 

In hun digitaal archief vonden Ton en Angela Kok deze mailwisseling uit 
2008! Er wordt gesproken over een tijdelijke oplossing… uiteindelijk 
duurt die 12 jaar! Lees mee. 

 
(Verzonden: 
woensdag 18 
juni 2008 
10:44 
 

 

Aan: Ton Vermeulen 
<tonnie.vermeulen@tiscali.nl>)  
 

Beste Ton, 
 

Het bestuur van de KBO afdeling 
Nieuwegein/Vianen heeft 
gistermorgen in haar wijsheid 
besloten om de Nestorbezorging 
niet langer vanuit Vianen (woning 
Cees de Blok) te verzorgen maar 
vanuit Nieuwegein.  

We besparen zo al veel onnodige 
verplaatsingen.  
 

Als tijdelijke (nood)oplossing is de 
garage van Angela en Ton Kok, 
(Guldenroede 36 Nieuwegein, tel. 
030 - 606 39 65) beschikbaar voor 
de aflevering van de bulk Nestors, 
de bundeling, invouwen, etc. etc.  
 

Vanuit hun garage worden vanaf 
juli 2008 de Nestors bezorgd in 
Nieuwegein en Vianen.  
 

Aan jou de uitnodiging om e.e.a. 
te regelen en jouw team mensen 
(helpers) tijdig te informeren dat 
zij zich kunnen vervoegen op de 

mailto:tonnie.vermeulen@tiscali.nl
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Guldenroede 36 in Nieuwegein 
rond 10 juli 2008.  
 
Ik heb al aan Adie Kreijns (KBO 
provincie Utrecht) doorgegeven 
dat de Nestors niet langer eerst 
naar Vianen gaan maar nu naar 
Nieuwegein moeten.  
 
Deze mail heb ik ook in cc aan jou 
gezonden. Voor vragen e.d. kun je 
natuurlijk altijd contact opnemen 
met Angela of Ton.  
 

• Aan Greet het verzoek om de 
bezorglijsten bij Angela en Ton 
af te geven.     

 
In de volgende Nieuwsbrief zal een 
oproep geplaatst worden voor een 

geschikte 
ruimte in 
Nieuwegein 
waar 10 x per 
jaar de Nestors 
afgeleverd 
kunnen 
worden.  
 
Ook zullen we vragen om 
vrijwilligers ter versterking van de 
commissie Nestor-bezorging. Voor 
de tussenliggende periode 
gebruiken we dus de garage van 
Angela en Ton, waar we blij mee 
zijn.)  
 
In de verwachting dat alles goed 
komt en met vriendelijke groet, 
Ada Jansen, secretaris.  

 
 

En, zoals de Fransen het zo mooi zeggen l’histoire se répète, de 
geschiedenis herhaalt zich. Ook nu is het bestuur op zoek naar enerzijds 
een hoofdbezorger, als opvolger van Johan Regtien die er na ruim 12 
jaar mee stopt en anderzijds naar een distributiecentrum (de plek waar 
de stapels Magazines en nieuwsbrieven naar toe gaan).  
 
Inmiddels hebben Frans en Ank Evers zich aangediend als oplossers van 
beide problemen. Hulde voor dit prachtige initiatief.  
 
Het betekent dat zowel Johan en Angela hun taak als hoofdbezorger / 
respectievelijk distributiecentrum met een gerust hart uit handen 
kunnen geven.  
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ODE AAN JOHAN 
 
Al lang stond hij in de bak 
Zijn eigen kaart op naam 
Toen kwam digitaal gemak 
De lijst kwam in Excel te staan 
De oude kaart in vergetelheid 
Zo men niet achterhalen kan 
Zijn KBO-start in eerder tijd 
Van heer Regtien, van Johan. 
 

Blad Nestor, alom geprezen, 
Werd vrijwillig rondgebracht 
Leden kregen die te lezen 
Op de tijd die men verwacht 
Hij is accuraat en terdege 
Werkt volgens eigen plan 
Om motivatie niet verlegen 
De bezorger, onze Johan. 
 

Zijn talenten waren groot 
Er werd in hem geloofd 
Toen men hem het bood 
Werd hij bezorgershoofd 

 
Samen met collega Ton 
Angela en een Viaanse man 
Groots werd wat zich ontspon 
Vooral door onze Johan. 
 
Meedenken, altijd attent 
Nieuwe rayons, andere wijken 
Bij alle bezorgers bekend 
Veranderingen bekijken 
Lijsten van gemak voorzien 
Automatisch daar waar kan 
Niet voor een zesje, maar een tien 
Daar ging hij voor, onze Johan. 
 
Nu net in de tachtig 
Genoeg met dat gesjouw 
Ada’s steun is krachtig 
Achter hem, de vrouw 
KBO mag dankbaar wezen 
Voor zijn hand en span 
Daarom staat hier te lezen 
‘DANK en HULDE aan JOHAN.’ 

  
  

 

Johan op weg naar de bezorgers van de bladen  
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Herhaalde oproep ▼ Bruggetje B20-01  

 
Ik ben een man van 82 jaar en zoek contact met een man van 80 om samen 
klassieke muziek te beluisteren.              Reactienr.: B20-01 

 
Wilt u hierop ▲ reageren, vermeld dan a.u.b. het nummer van het Bruggetje (in 
dit geval): B20-01 
 
Bruggetje B20-02 
 

Ik, weduwe 75 jaar en vitaal, wil graag in contact komen met man van gelijke 
leeftijd om het samen nog gezellig te hebben. Omgeving Vianen.  
Reactienr.: B20-02 

 
Wilt u hierop ▲ reageren, vermeld dan a.u.b. het nummer van het Bruggetje (in 
dit geval): B20-02 
 
Hoe plaats ik een Bruggetje? 
 

Schrijf een briefje naar de Servicelijn van de KBO afd. Nieuwegein/Vianen 
(Guldenroede 36, 3434 CM  Nieuwegein) of mail naar angelakok@casema.nl en 
geef daarin kort aan wie u bent (naam, geslacht, leeftijd, adres, e-mailadres, 
telefoonnummer) en met wie u graag in contact zou willen komen.  
 
Uw gegevens worden anoniem als ‘Bruggetje’ geplaatst in De Brug. Reacties 
worden bij binnenkomst direct aan u doorgespeeld.  
 
Schroom niet, wie weet levert uw oproep een leuke reactie en een gezellig 
contact op.  

mailto:angelakok@casema.nl
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Hulplijnen m.b.t. het covid-19 (corona) virus 
 
Voor ouderen: 
 
KBO-PCOB via: 030 - 3 400 600 
(ook voor migrantenouderen)  
 
Op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur 
 
Bellen of chatten en online 
ondersteuning:  
Helpdesk Welkom Online van het Nationaal Ouderenfonds 
 
Op werkdagen bereikbaar van 9.00 - 17.00 uur via 088 - 344 20 00 
 
WhatsApp-hulplijn van Het Rode Kruis via: 06 - 48 15 80 53 (Turks)  
of 06 - 48 15 80 55 (Marokkaans-Arabisch en Tamazight/Berbers) 
 
 
 

Voor mantelzorgers: 
 
MantelzorgNL via: 030 - 760 60 55 
 
Op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur 
 
 

 
Voor familieleden van een corona patiënt 
op de intensive-careafdeling 
 
Slachtofferhulp via: 088 - 746 00 90.  
 
Op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. 

 
 

https://www.ouderenfonds.nl/helpdesk-welkom-online
https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/whatsapp-hulplijn-voor-anderstaligen-tijdens-coronacrisis/
https://mantelzorg.nl/
http://www.slachtofferhulp.nl/


KBO - De Brug - nr. 4 - 2020     -     13 
 



14     -     KBO - De Brug - nr. 4 - 2020       
 

 
Beeld:  
 
Coloplast 
 
Franca 
van  
Dalen 
 
Gepubliceerd:  
 
06-04-2020 

 
 

Incontinentieklachten 
 

Mannen doen er soms jaren over 
voordat ze hulp zoeken bij 
incontinentieklachten. En dat is 
jammer, want als die drempel eenmaal 
genomen is, wordt het leven weer 
stukken leuker. 
 

Eén op de tien mannen van boven de 
veertig heeft weleens last van 
ongewild urineverlies. Toch hoor je 
daar zelden iemand over. De gêne is 
dermate groot, dat de meeste mannen 
nog nooit met iemand over hun 
klachten hebben gesproken. Dat is 
natuurlijk niet verstandig, maar wél 
begrijpelijk. Incontinentie is niet iets 
waar je mee te koop loopt. 
 

De schaamte voorbij 
 

Hoewel ongewild urineverlies vaker 
voorkomt op hogere leeftijd, is het niet 
per se een ouderdomskwaal. Mannen 
van alle leeftijden kunnen er last van 
hebben. De schaamte overwinnen en 
naar de huisarts gaan is daarom 
belangrijk. Niet alleen om mogelijk 
ernstige problemen uit te sluiten, maar 
ook om samen de beste oplossing te 
vinden Incontinentie kan helaas niet 
altijd verholpen worden.  

Maar het ongemak ervan is wél te 
voorkomen. 
 

Zet nu die eerste stap 
 

Speciaal voor mannen heeft Coloplast 
een informatieboekje samengesteld 
dat uitleg geeft over ongewild urine-
verlies én de mogelijke oplossingen, 
die je het plezier in je leven weer 
teruggeeft.  
 

Absorberend verband als mogelijke 
oplossing voor ongewild urineverlies 
 

Absorberende verbanden worden 
regelmatig als oplossing voorgedragen 
bij ongewild urineverlies. Deze 
absorberende verbanden kunnen 
handig zijn wanneer u af en toe kleine 
hoeveelheden aan urine verliest. Ze 
zijn echter vrij groot en moeten 
regelmatig worden verwisseld om 
problemen met nare geurtjes en 
huidirritaties te voorkomen. 
 

Een alternatief voor absorberend 
verband 
 

Een alternatieve oplossing is een 
externe katheter met urine-opvangzak. 
Een externe katheter is een zachte huls 
die als een condoom over de penis 
wordt afgerold. Aan het trechter-
vormige uiteinde wordt een urine-
opvangzak gekoppeld, die vervolgens 
weer wordt vastgemaakt aan het been 
en verborgen is onder de broek. Het 
gebruik van een externe katheter is 
gemakkelijk in te passen in het 
dagelijks leven. 
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69% van de mannen geeft de voorkeur 
aan het gebruik van een externe 
katheter boven het gebruik van 
absorberend verband. 
 

De voordelen van een externe katheter 
op een rij: 
 

 Onopvallend/Discreet: de externe 
katheter is minder zichtbaar onder 
je kleding ten opzichte van 
absorberend verband 

 Gemakkelijk in gebruik: de externe 
katheter is gemakkelijk aan te 

brengen en hoeft slechts één keer 
per dag verwisseld te worden. 
 

 Veilig: met een externe katheter 
hoef je je geen zorgen te maken 
over nare geurtjes. Daarnaast is er 
een minimale kans op huidirritatie, 
omdat de urine de huid niet raakt. 

 

Bob: ‘Niemand merkt dat ik een 
condoomkatheter draag.  
Ik kan weer mijn actieve leven leiden 
zonder mij zorgen te maken om mijn 
urineverlies.’                      

   Bron: Plusonline 

 

Checklist zelfstandig blijven wonen 
 

Is uw huis geschikt om er gezond en zelfstandig oud te worden? Zijn er genoeg voor-
zieningen in de wijk? En heeft u er voldoende sociale contacten? Met deze checklist kunt u 
nagaan of u lang veilig, comfortabel en plezierig thuis kunt blijven wonen.  
 

Kopieer onderstaande link naar uw Pc voor uitgebreide info over dit onderwerp. 
 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/zelfstandig-wonen/checklist-zelfstandig-blijven-wonen 
 

Bron: IkWoonLeefZorg, handige tip van de Rabobank. 

Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO De Brug  

    
 29 januari  januari/februari nr.  1 nr.     1 ☺ 

   4 maart maart nr.  2   

25  maart april nr.  3 nr.    2 ☺ 

 29 april mei   nr.  4 nr.    2 EXTRA ☺ 

 27 mei juni nr.        5 nr.    3 ☺ 

 24 juni juli    nr.  6   

 26  augustus augustus/september nr.  7 nr.    4 ☺ 

 26  augustus augustus/september nr.  7 nr.    4 EXTRA ☺ 

 23  september oktober nr.        8     

 28  oktober november nr.  9 nr.     5  ☺ 

 25  november december nr.  10 nr.     6  ☺ 
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Dichter bij jou / Gea Veldkamp / Tips aangeboden door Anne Terwisscha van de Bieb. 
 

De vrijgezelle Ellen heeft een leuk leven, een prettige woning en een fijne 
baan op basisschool De Kristal, en is eigenlijk wel tevreden. Maar dan 
ontmoet ze Jeroen. Ze vindt hem leuk, maar durft zich niet te binden en 
als ze op een zeker moment aangeeft dat ze meer tijd nodig heeft, terwijl 
Jeroen duidelijkheid wil, zet hij er een punt achter.  
 

Dat is ongeveer het moment dat het jonge gezin van Ingeborg, dat recent 
in de buurt is komen wonen, een grotere rol gaat spelen in haar leven. 

Vooral het tienermeisje Sterre wordt belangrijk voor haar, want zij is het die Ellen verder 
helpt. Net als voor haar vorige romans geldt, weet de auteur in deze roman dicht bij de lezer 
te komen.  
 

Of je eigen situatie nu lijkt op die van Ellen of niet, ze heeft iets herkenbaars. Misschien is 
dat wel haar angst, want welke vrouw heeft niet met (een bepaalde mate van) angst in haar 
leven te maken? 
 
 

De Rus / Hans Faber  
 

Vince van Zandt, misdaadverslaggever bij De Stem van Nederland, ver-
slaat een rechtszaak tegen een drugskoning, als hij in Het Parool leest 
over een Russische man wiens lichaam in de Prinsengracht is gevonden. 
De politie doet het af als een ongeluk door overmatig drankgebruik, maar 
Vince denkt aan moord. 
 

Tegen de zin van zijn chef start hij een onderzoek. Hij weet de identiteit 
van de dode man te achterhalen, die op de avond van zijn dood geen alcohol bleek te 
hebben gedronken. Vince komt op het spoor van kickbokser Hans van Woudenberg, die in 
Zwolle een zaak in Perzische tapijten runt. Zijn healer Carla waarschuwt Vince voor het 
gevaar dat hij loopt en ook zijn vriendin Yara wil dat hij stopt, maar hij zet door. Hij wil de 
zaak tot op de bodem uitzoeken. Zijn koppigheid levert veel ellende op.  
 

De auteur verwerkt realiteit en fictie door elkaar en besteedt veel aandacht aan locaties in 
Amsterdam en Zwolle. Hij is bekend geworden als woordvoerder van de familie Faber, na 
de verdwijning en gruwelijke moord op zijn nichtje Anne. 
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Coulanceregeling rijbewijs verlengd  

De Europese Commissie heeft besloten dat vanaf de dag dat het rijbewijs verlopen 
is (tussen 1 februari en 31 augustus 2020), iedereen nu in ieder geval maximaal 
zeven maanden mag blijven rijden.  
 
Dat geeft een grote groep mensen ontzettend veel lucht. Vooral omdat zij buiten 
hun eigen schuld om in onzekerheid zaten, maar nu gewoon gebruik kunnen 
maken van de auto. 
Dat is meer dan terecht en juist tijdens deze coronacrisis van groot belang.  
 
Ook omdat het veelal gaat om een kwetsbare groep, waarvoor bijvoorbeeld het 
openbaar vervoer of de fiets geen alternatief is. Zonder geldig rijbewijs kunnen zij 
geen kant op.  
 
De maatregel is in alle EU-lidstaten geldig, waardoor er geen problemen zullen 
ontstaan in grensstreken.  
 
Bovendien geldt het voor alle rijbewijzen, dus ook die wegens een medische 
aandoening 3 of 1 jaar geldig zijn.  
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Zorg beslissingen bij dementie 
 

Wanneer u 
zelf te 
maken 
krijgt met 
dementie 
of iemand 

van uw naasten deze diagnose krijgt 
zal er veel veranderen in het dagelijks 
leven. Natuurlijk hoeft u niet direct 
beslissingen te nemen over uw eigen 
zorg of die van uw naasten.  
 
Het is goed om te weten waar u 
gedurende de tijd rekening mee moet 
houden en welke (professionele) zorg 
er ingeschakeld moet worden. 

Schakel een casemanager in 
 

Een casemanager ondersteunt de 
persoon met dementie en zijn of haar 
naasten. Zeker aan het begin van de 
diagnose kunt u ondergesneeuwd 
raken in informatie en beslissingen.  
Een casemanager zal zowel met de 
cliënt zelf als met de naaste bespreken 
welke zorg er nodig is.  
Ook zal een casemanager vastleggen 
welke 
beslissingen 
er genomen 
moeten 
worden.  
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Zeker in het beginstadium van 
dementie kan een cliënt zelf nog 
beslissingen maken.  
 
Een casemanager schakelt tussen 
beide partijen om zo tot de beste 
oplossingen te komen. Samen met een 
casemanager stippelt u een plan uit. 
Wie gaat er beslissen over vervoer, 
wonen, zorg en welzijn.  
 
Er komt een tijd dat de persoon met 
dementie niet meer zelf kan beslissen 
in dat geval heeft de casemanager al 
een plan klaarliggen waar iedereen 
destijds ook mee in heeft gestemd. 
 
Zo lang mogelijk thuis wonen 
 

Hoe erger de dementie wordt hoe 
meer zorg een naaste moet verlenen. 
Het kan goed zijn om huishoudelijke 
hulp of thuiszorg in te schakelen om de 
zorg voor de mantelzorger iets te 
beperken. Een kleine aanpassing in 
huis kan al een groot verschil maken.  
 
Wanneer het gevaarlijk wordt om de 
persoon met dementie thuis te laten 
blijven wonen wordt het tijd om na te 
denken over een verhuizing naar een 
verpleeghuis.  

Het verhuizen naar een verpleeghuis is 
vaak de laatste fase van dementie 
waarbij veel zorg nodig is. Een naaste 
kan de zorg niet alleen opbrengen 
waardoor een verpleeghuis de enige 
optie is. Door in het beginstadium met 
een casemanager te regelen wie welke 
beslissingen op welk moment mag 
nemen en dit vast te leggen voorkom 
je narigheden in een later stadium. 
 

Dementie is een sluipende ziekte met 
hele grote gevolgen voor de persoon 
met dementie zelf maar ook voor de 
naasten.  
 

Praat met de omgeving en leg zeker in 
het beginstadium goed vast wat er is 
afgesproken over de zorg. Helaas 
komt het nog wel eens voor dat 
mensen in een later stadium zorg 
weigeren en zo een gedwongen 
opname krijgen omdat ze een gevaar 
voor zichzelf en een ander zijn.  
 

Met de juiste zorg, thuishulp en 
aanpassingen in huis kan het leven 
voor de cliënt maar ook voor de 
naaste dragelijker worden om zo toch 
nog zo lang mogelijk van elkaar te 
kunnen genieten. 

Bron: Vijftigplus 

 
 

Aanvulling op het artikel over dhr. de Bree in ‘De Brug’ nr. 3-2020. 
 

 

Rick en Annette van Leusden, de inzenders, hebben het jaartal van het 
artikel over dhr. de Bree, welke op 21 juli 1969 een beruchte Duitse 
inbreker in de kraag greep kunnen achterhalen.  
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Met liefde      bereide maaltijden 
door een buurtgenoot 
 

Het zal u misschien bekend voorkomen; 
elke dag koken, dat lukt niet altijd voor 
iedereen meer. Bij Stichting Thuisgekookt 
snappen we dat heel goed. Soms laat de 
gezondheid het niet meer toe, of is er 
gewoon niets aan om alleen voor jezelf te 
koken. Gelukkig is er altijd iemand in de 
buurt die het wel heel leuk vindt om te 
koken en die met veel plezier een maaltijd 
deelt.  
 

Stichting Thuisgekookt koppelt buurt-
genoten – degene die houden van koken, 
en zij die het lastig vinden – aan elkaar 
zodat iedereen kan genieten van een verse, 
met liefde bereide maaltijd. Een buurt die 
zorgt voor elkaar, dat is waar we naar 
streven.   
 

Vast kookmaatje 
 

Hulp met de warme maaltijd is nooit ver 
weg. Thuisgekookt koppelt gepassioneerde 
thuiskoks aan buurtgenoten die niet meer 
dagelijks voor zichzelf kunnen of willen 
koken.  
 

Daarbij kijken we goed wat past: wie woont 
er in de buurt, welke dieetwensen zijn er en 
wie sluit het best aan bij de opgegeven 
maaltijdvoorkeuren.  
 

Stichting Thuisgekookt zoekt vervolgens een 
geschikte thuiskok in de buurt die vanaf dat 
moment wekelijks een vers bereide maaltijd 
maakt en indien nodig zelfs langs komt 
brengen. 

Zorgen voor elkaar 
 

Niet alleen de maaltijd is belang-
rijk, ook het contact tussen 
buurtgenoten blijkt vaak tot 
mooie vriendschappen te leiden.  
Het gevoel hebben dat er een 
buurtgenoot is die een beetje 
voor je zorgt, dat is voor iedereen 
belangrijk. Mevrouw Mulder- van 
der Lugt ontvangt bijvoorbeeld 
wekelijks een heerlijke maaltijd 
van Ester, die ook in Nieuwegein 
woont. Haar favoriete maaltje is 
de stamppot andijvie, die 
niemand zo lekker klaar maakt als 
Ester.  

 

Aanmelden 
 

Heeft u interesse in een buurt-
genoot die voor u kookt of wilt u 
zelf aan de slag als thuiskok?  
 

Neem contact op met Joy van 
Stichting Thuisgekookt. Zij is 
bereikbaar via 
info@thuisgekookt.nl  
of op 06 - 83 44 71 97.  
 

Ook voor meer informatie is Joy 
bereikbaar. U kunt ook zelf een 
kijkje nemen op: 
www.thuisgekookt.nl.  

mailto:info@thuisafgehaald.nl
http://www.thuisafgehaald.nl/
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Julianabrug / Dit artikel gaat over een brug die in een gedicht wordt beschreven. 

 

Tot 1 januari 1954 maakte het gebied Hoog-Raven (Hoograven) deel uit van de 
gemeente Jutphaas. In de jaren dertig van de vorige eeuw kwamen in dat gebied 
de eerste woonhuizen gereed. Die woningen lagen tussen de verspreide 
industrieën; er woonden onder meer arbeiders die werkzaam waren in de 
steenfabrieken aldaar. Het volk was ruw van aard en er waren regelmatig 
opstootjes tussen rivaliserende groepen jongeren. Een protestantse broeder, 
Broeder Alarm genaamd, deed daar evangelisatiewerk, bezocht zieken en armen 
en probeerde de rivaliserende groepen uit elkaar te houden. 
 
De Vaartsche Rijn vormde toen de grens tussen deze Jutphase woonwijk en het 
aan de ander kant gelegen Westraven en de noordelijker gelegen Utrechtse 
Rivierenwijk. Bewoners werden door een overhaalschuitje over het water 
gebracht of moesten omrijden via het Ledig Erf.  
 
Een brug was erg gewenst. Maar de beide gemeentebesturen konden het niet 
eens worden over de bouw. De brug lag op de grens van beide plaatsen. 
Plaatselijke bedrijven waren dat getreuzel zat en hebben toen de elfduizend 
gulden bijeengebracht. Zo kon in 1931 de bouw van start gaan. In 1932 werd een 
ophaalbruggetje geopend: de Julianabrug (niet te verwarren met de gelijknamige 
brug over de Minstroom in Utrecht). 

 
Foto van de Julianabrug (tussen 1925 en 1935) 
met op de achtergrond de bebouwing langs de 
Jutphaseweg. Foto: Het Utrechts Archief cat. nr 
400695 

 
Het was een smalle ophaalbrug, vormge-
geven in steen en ijzer. De bediening 
geschiedde door een brugwachter.  

 
De brug heeft er mede toe geleid dat de 

woonwijk zich snel ontwikkelde, zeker na de Tweede Wereldoorlog. In 1950 
woonden er zo’n achtduizend inwoners. 
 

Al in de beginjaren na de ingebruikname speelden zich rond de brug onveilige 
verkeerssituaties af mede omdat de brug te smal was. Ook was de omgeving van 
de brug niet op de verkeersdrukte berekend.  
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Met enige regelmaat gebeurden er onge-
lukken en vielen er gewonden en doden: 
Broeder Alarm was in 1934 het eerste 
dodelijke slachtoffer.  
 

De verslagenheid in de buurt was groot. 
Sindsdien heet de straat die uitkwam op 
de Julianabrug de Broeder Alarmstraat. 
In 1956, Hoograven was inmiddels 
Utrechts grondgebied geworden en het 
aantal inwoners nog verder toegenomen, 
bezweek het bruggetje zowat onder de 
drukte.  
 

De gemeente besloot tot de bouw van een nieuwe brug, zo’n 125 meter 
noordelijker: de Oranjebrug. Na de 
opening in maart 1957 is de oude brug 
Julianabrug gesloopt. Alleen de land-
hoofden bleven bestaan. 
Op 20 juni 2008 vond een herdenking 
plaats. Op het westelijk landhoofd is 
een plaquette onthuld. Het bord is een 
initiatief van de gemeentelijke Werk-
groep Directe Voorzieningen. 
 

Rond 1956 is de Oranjebrug zo'n 100 
meter noordelijker over de Vaartsche 
Rijn gebouwd; een brug die door haar 
verbrede vorm het groeiende verkeer 

voor de uitdijende Utrechtse wijk Hoograven beter aankon. Na de ingebruikname 
van de Oranjebrug is de Julianabrug in 1957 gesloopt. De landhoofden van de 
Julianabrug zijn nog aanwezig. Op de foto’s de situatie in begin 1957 en op 9 juni 
2020. Landhoofden van de oude Julianabrug (vanaf Jutphaseweg ter hoogte van 
nr. 134 in noordelijke richting). In de verte is de watertoren te zien. Vlak bij de 
lantaarnpaal op het linker landhoofd is in 2008 een plaquette aangebracht ter 
herinnering aan deze oeververbinding.  
 
Op die plaquette staat ook het hiernavolgende gedicht dat een buurtbewoner 
schreef naar aanleiding van de sloop. 

Foto: Henk Valkenet d.d. 20200609 

 

Foto van begin 1957. Zowel de oude als de 
nieuwe brug zijn te zien, als ook de ken-
merkende watertoren langs de Vaartse Rijn. 
 

(Foto https://nl.pinterest.com/pin/55098795413322272/)  

 

https://www.ad.nl/utrecht/de-julianabrug-kwam-en-toen-woonden-er-ineens-8000-mensen-in-hoograven~ad59c8a6/164361906/
https://nl.pinterest.com/pin/55098795413322272/
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O brave oude brug 
O toegang tot Hoograven 
Het is met u gedaan 
Ze gaan u thans begraven 
 
Hoograven breidde uit 
’t Verkeer kon gij niet meer aan 
Men bouwde een nieuwe brug 
Gij kunt verdwijnen gaan 
 
Er is dikwijls gemopperd 
Wanneer gij open stond 

 

Voor ’t doorlaten van de schepen 
Alsof gij het helpen kond 
 
Toch willen wij u danken 
Voor ’t geen gij hebt gedaan 
Voorheen toch moest men 
Over Helling en Oosterkade gaan 
 
O kleine mooie oude brug 
Wij zullen u niet vergeten 
Daarom prijkt uw mooi profiel 
Op ons wijkblad moet gij weten 
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Rotondes 
 

Rotondes zijn soms erg onoverzichtelijk en het verkeer 
lijkt van alle kanten op u af te komen. Nadeel is ook dat 
er verschillende regels zijn én dat rotondes soms 
verschillend zijn ingericht. Dat heeft gevolgen voor de 
voorrangsregeling.  
 

Als er op een rotonde géén verkeersborden of haaien-
tanden staan, hebben bestuurders van rechts altijd 
voorrang. Dat geldt ook voor fietsers van rechts!  
 

Staan er wél voorrangsborden of staan er haaientanden, dan gelden de normale 
voorrangsregels.  
 

MAAR… let op waar die borden of haaientanden staan! Soms heeft fietsverkeer 
op de rotonde wel voorrang, soms niet (vooral als het fietspad naast de rotonde 
ligt. Let dus goed op, blijf altijd goed kijken. En… als u voorrang heeft, moet u het 
ook nog krijgen! Maak oogcontact met de andere verkeersdeelnemer(s). Voorrang 
nemen? Niet doen, dat is echt levensgevaarlijk! 

Bewerkt door Henk Valkenet. 



26     -     KBO - De Brug - nr. 4 - 2020       
 

 
 

HORIZONTAAL: 1 warboel 5 sneeuwhut 9 dus 12 zo 16 harde pees 17 haas 18 zangstuk 
19 vertrek 21 Noord Atlantische Verdragsorganisatie 22 substantie 24 hemelbrood 26 
uitroep 27 walkant 29 Europese hoofdstad 31 plaats in Duitsland 32 betoog 34 zangstem 37 
op dezelfde wijze 39 bronwater 40 modder 42 gevuld 43 levenslucht 45 meer dan goed is 
46 periodieke autokeuring 47 werelddeel 50 naar mijn mening 52 uitroep 53 edelman 54 
hoogschatten 55 vaststaand gegeven 56 afgeladen 57 als onder 58 zeer 60 uitstalraam 62 
roem 63 Eminentie 65 schenking 67 in werking 68 met tegenzin 70 eerste vrouw 71 kleding-
stuk 73 gril 75 vergiffenis 77 rekening 78 zeezoogdier 80 deel van de hals 82 kier 84 boven 
het gewone 86 Bijbelse vrouw 88 telwoord 89 snoepgoed 90 Ierland 91 ongekleurd 92 
schaakstuk 93 appel 94 onverstandig 95 tegen 96 motorpech.  
 
VERTICAAL: 1 contant 2 sierplant 3 gebergte in Rusland 4 garnituur 6 glibberig 7 zitbad 8 
windrichting 9 godin van de dageraad 10 omwentelingslichaam 11 groot aantal 12 niet rijk 

Wint ú deze keer de 25 euro? 
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Denk aan uzelf 
 

én  
 

aan uw medemens 
 
 
 

13 slingerplant 14 door toedoen van 15 koppel 20 onderzeese bom 21 Indonesisch gerecht 
23 flacon 25 nieuw (voorvoegsel) 27 bouwmateriaal 28 knevel 30 deel van een fornuis 33 
groente 35 denkbeeldige lijn om de aarde 36 dikhuidig dier 38 zeuren 39 geroosterd 
rundvlees 41 muts 43 stralen 44 bordspel 46 Engels bier 48 voorzetsel 49 wig 51 Chinees 
gerecht 52 welk aantal 59 betaalwijze 61 op geringe hoogte 62 nobel 64 sparen 66 flink 69 
tonen 70 stand 71 bergplaats in een flat 72 nonsens 73 vroegere Egyptische heerser 74 
sneeuwschaatsen 76 fijne geur 77 naar beneden 79 zijde 81 verharde huid 83 model 85 
artikel 87 atmosfeer 88 open strook in een bos 89 Noord Europeaan. 
 

32 9 89 18 88 5 42 37 82 60 77 

 

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 corres-
pondentie 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 1 okt. 2020 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 

De oplossing van de puzzel uit De Brug 3-2020 is: ‘Gebied’, en is gewonnen door Mevr. S 
Injo. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

 
  

mailto:advos@casema.nl
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10 Brand veiligheidstips  
 

 
1. Vluchten bij brand: Maak een vluchtplan. Bepaal de vluchtroute en 

spreek af wie de medebewoners en huisdieren meeneemt. Houd uw 
vluchtroutes vrij van obstakels zodat u bij brand snel uw huis kunt 
verlaten.  
 

2. Rookmelders: Hang rookmelders op en test ze iedere maand.  
 

3. Telefoon: Zorg altijd voor een opgeladen telefoon en zet 
telefoonnummers van buren in uw telefoon, zodat u in geval van 
nood meteen kan bellen.  

 

4. Vlam in de pan: Blus alleen met een passende deksel. Blus nooit met 
water. Blijf in de keuken tijdens het koken.  

 

5. Roken: Rook niet in bed. Controleer of sigaretten helemaal uit zijn 
voordat u ze weggooit.   

 

6. Lucifers en aanstekers: Bewaar lucifers en aanstekers buiten bereik 
van (klein)kinderen.   

 

7. Koolmonoxide: Frisse lucht is belangrijk. Zorg voor voldoende 
ventilatie en laat uw gasinstallatie jaarlijks controleren. Plaats een 
koolmonoxide-melder en test deze maandelijks.  

 

8. Veilige schoorsteen: Laat uw schoorsteen minstens eens per jaar 
vegen door een erkend bedrijf.  

 

9. Elektrische apparaten: Maak het filter van uw wasdroger na iedere 
droogbeurt schoon. Door de combinatie van stof en een hoge 
temperatuur kan brand ontstaan.  

 

10. Stekkerdozen: Overbelaste stekkerdozen kunnen brand veroorzaken. 
Sluit grote stroomverbruikers rechtstreeks aan op het stopcontact. 
Sluit geen stekkerdozen op stekkerdozen aan.  
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