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MUIZENIS 
 

Frederick is de 
hoofdpersoon in het 

prentenboek van Leo 
Lionni.  

 
Het is nazomer en 

het muizengezin is 
drukdoende de wintervoorraad aan te 
leggen. Alle muizen sjouwen de graan-
korrels en noten naar hun voorraad-
plek. De hele dag werken ze zich in het 
zweet, behalve Frederick.  
 
Hij zit op een steen in de zon. Op de 
vraag waarom hij niet werkt is zijn 
antwoord dat hij dat juist wel doet.  
‘Ik verzamel warmte en licht van de 
zon voor de koude winteravonden.’ En 
zo vergaart hij ook de kleuren van de 
bloemen en vindt hij inspiratie voor 
woorden en gedachten. Als de lange 
en gure winter aanbreekt is er in het 
begin genoeg te eten en te kletsen.  
 
Maar als het langer duurt raken de 
muizen door hun voorraad en 
gespreksstof heen. Dan komt Frederick 
ten tonele. Zijn verhalen over de 
zonnestralen zijn hartverwarmend.  
Tot in detail vertelt hij over prachtige 
kleuren van de bloemen. En als het 
uiteindelijk niet meer uit te houden is 
voor de muizen, komt Frederick met 
de prachtige woorden: ‘Nog eventjes, 
nog eventjes de lente komt eraan.  
Dan wordt het weer een leventje van 
zonneschijn en graan!’ 

Hieraan moest ik denken toen gisteren 
premier Rutte strenge maatregelen 
aankondigde. Steeds meer worden we 
uit ons zonnig leventje in donkere en 
kille tijden geduwd. Niet meer bij 
elkaar in groepsverband.  
 
Steeds minder mogelijkheden om 
elkaar te ontmoeten en samen lief en 
leed te delen. Niet meer in koor zingen 
en in team sporten. De Algemene 
Leden Vergadering toch maar afgelast 
om alle risico’s te vermijden. Zelfs in je 
eigen huis wordt de gezelligheid 
beperkt. 
 
Ik hoop dat u zich niet te veel 
muizenissen in het hoofd haalt. Het 
gevaar om te gaan tobben over 
kleinigheden ligt op de loer. Hopelijk 
kunt u afleiding zoeken in een boek of 
heeft u een hobby, waarin u helemaal 
kan opgaan. Misschien kunt u in een 
verloren uurtje eens iemand bellen of  
gemondmaskerd met een bezoekje 
verrassen. 
 
Heeft u net als Frederick warme 
gedachten en wilt u deze in geuren en 
kleuren met ons delen, stuur ze op. Wij 
zullen ze bundelen in een tweede 
Ophaalbrug. Het zal de eenzaamheid 
verlichten, de kilte verdrijven en ook 
ons hart verwarmen.  
 
Houd moed, nog eventjes en de lente 
komt eraan. 
 

Ad Driessen, voorzitter.
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• 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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In de serie bruggen deze keer de 
GEINBRUG / door Henk Valkenet 
 
Om deze brug goed te kunnen beoordelen, 
zou je eigenlijk in een bootje moeten zitten 
om vanaf het water de directe omgeving te 
aanschouwen. Nou… laten we dat dan doen. 
 
Ter hoogte van Jack’s Grillhouse (Parkhout, 
vlak bij de parkeerplaats voor de kinder-
boerderij) stappen we in onze virtuele boot. 
We varen in zuidelijke richting over De 
Doorslag, richting Hollandse IJssel. Rechts van 
ons de IJsselsteinseweg en de bebouwing van Doorslag-zuid. Links van ons een 
fietspad langs het water en daarachter een (griend)bos. Hier liggen de restanten 
van het klooster Bethlehem in het voormalige stadje ’t Geyn onder de grond. Op 
een kaart van 1574 is dat complex goed te zien (let op: het zuiden is aan de 
bovenkant). 
 
Heel even waan je je in Giethoorn als je onder een houten fiets-/voetbrug 
doorvaart. Het is precies op deze plaats waar de geschiedenis van de verschillende 
Geinbruggen zich afspeelt. 
 
Tot in de 18e eeuw lag hier een stenen boogbrug. Eeuwenlang kwam hier het voet- 
en karvervoer tussen IJsselstein, ‘t Gein en Vreeswijk voorbij. Als we onder de 
houten brug zijn gevaren, komen we op de plaats waar de Doorslag uitmondt in 

Geachte leden, 

Binnenkort zal zorgverzekeraar Zilveren Kruis een controle uitvoeren op het 

ledenbestand. Om in aanmerking te komen voor een collectieve korting dient 

men lid te zijn van de KBO (in voorkomende gevallen PCOB). Mocht u wel lid 

zijn en desondanks toch een brief van Zilveren Kruis ontvangen, neemt u dan 

zelf contact op met het Zilveren Kruis.  

U kunt desgewenst ook contact opnemen met onze secretaris, dhr. Henk 

Valkenet (06 - 21 989 489 - secretaris.kbo.nv@gmail.com) 

 

 

mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
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de Hollandse IJssel. In de bocht blijven we even stilliggen om nog eens even 
achterom te kijken naar de houten brug. We zien (nu rechts van ons) enkele 
gebouwen, tegenwoordig gelegen aan het Geinoord. Als je naar de afbeelding van 
de stenen brug kijkt, herken je het gebouw op de hoek direct. Die woning staat er 
dus al een tijdje. 

◄  Afbeelding van de stenen Gheynbrug 
getekend door Pieter Jan van Liender ca. 
1753. (Bron: Het Utrechts Archief, 513-
6477) 

 
Een onderhoudsbeurt aan de brug in 
1904, leidt tot vragen in de IJsselsteinse 
gemeenteraad. Blijkbaar is de water-
stand verlaagd om het werk te kunnen 
uitvoeren. De raad spreekt van een 

ernstige situatie, omdat in de stad zelfs een tekort aan bluswater zou dreigen. Zij 
draagt B&W op om aan ’den Waterstaat een verzoek te richten om ’t herhalen van 
zulke toestanden voor het vervolg te voorkomen’ (Bron: Utrechtsch Nieuwsblad 
19041230). 
 
In 1905 wordt de brug vervangen door een ijzeren klapbrug. Voor een bedrag van 
ƒ 6290,00 levert de firma Bernard te 
Haarlem deze nieuwe brug.  
(Bron: Cronyck de Geyn, 1992-3 p 
57, rectificatie 4).  
 

Afbeelding van de ophaalbrug, foto  
1905-1910 (Bron: Het Utrechts    ►  
Archief, X146414 – 12358) 
 

In 1926 is er nog enige ophef, 
omdat er geen dreg of stok met een haak bij de brug aanwezig blijkt. De 
veldwachter heeft op 30 januari een verdronken man uit het water gehaald. Hij 
moest echter eerst op zoek naar een dreg, die hij elders vandaan moest halen. De 
redactie van de krant vermoed dat het gemis van de dreg/haakstok een ‘door-
gevoerde bezuiniging der Rijksbruggen’ is. 
 

De brug heeft ruim 70 jaar lang dienstgedaan. De laatste jaren van haar bestaan 
leverde de brug steeds vaker zorgen op bij Rijkswaterstaat. De verbinding was niet 
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berekend op het modernere en zwaardere verkeer. Op 27 september 1976 stopt 
de brug met haar dienstverlening en wordt ontmanteld. Bijna twee weken eerder, 
op 14 september is verderop de nieuwe bascule-ophaalbrug in gebruik genomen. 
Die zorgt voor een goede verbinding tussen de Roerdomplaan en het Parkhout. 
 
Werd de oude brug nog door een brugwachter bediend, die nieuwe wordt op 
afstand geopend en gesloten. Vanuit de centrale brugbediening op de Gemeente-
werf in Nieuwegein verzorgen Paula van Rijn en haar collega’s vanaf 2006 een 
veilige en harmonieuze doorstroming van water- en landverkeer. Deze brug-
wachters-op-afstand bedienen de meeste bruggen in Nieuwegein (Geinbrug, 
Doorslagbrug, Rijnhuizerbrug, Blauwe Brug en Wiersebrug) en bruggen in 
Montfoort (Montfoortbrug), Oudewater (Cosijnbrug) en Haastrecht (Vlistbrug).  
 
Met vier camera’s per brug houden zij de verkeersstromen in de gaten. De 
Plettenburgerbrug bedienen zij ook, maar dat komt niet zo vaak voor. De 
bediening gebeurt ter plaatse. Overigens… zo harmonieus als het zou kunnen, gaat 
het niet altijd. Op de camerabeelden zien de brugwachters soms verontrustend 
gedrag, van zowel scheepvaartverkeer als verkeersdeelnemers op het land. 
 
En hoe loopt het met de oude ophaalbrug af? Het bruggetje is in 1976 door 
Rijkswaterstaat aan de gemeente Nieuwegein overgedragen. ‘Wellicht kan deze 
brug een pittoresk plekje krijgen in het park Oudegein’. Jarenlang ligt het 
opgeslagen, in de stille hoop dat er een herbestemming wordt gevonden. Helaas! 
Onder invloed van het weer ligt het weg te roesten en is uiteindelijk als oud ijzer 
afgevoerd. 
 
Als we vanuit onze stilliggende boot nog even naar links kijken, daar waar nu 
enkele woningen staan vlakbij Groenrijk tuincentrum; dat was voorheen de 
gerechtsplaats van ’t Geyn. Toch triest dat de oude Geinbrug zo vlak bij dit 
galgenveld ‘is geofferd’.  
 
We varen weer terug in de richting van de nieuwe Geinbrug. 
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Geachte leden, 
 
Ondanks de lange zomer 
zijn we toch alweer gestart 
met de werkzaamheden 
voor de Belastingservice IB 
2020.  
 

Ook dit jaar doen wij weer een beroep op u voor het werven van actieve 
vrijwilligers die zich willen inzetten voor de nuttige en dankbare taak om als 
HUBA (HUlp bij Belasting Aangifte) ouderen bij te staan met het doen van 
hun Belastingaangifte, wijzigen c.q. aanvragen van Toeslagen. 
 
Ieder jaar laat de belastingdienst weten dat zij blij zijn met deze service die 
wij aan ouderen geven en dat er nog veel toeslagen niet aangevraagd 
worden, terwijl er wel recht op bestaat. 
 
Wat kunnen Huba's verwachten:  
 
In de maand januari een zgn. Themadag waarin de Huba's geïnformeerd 
worden over wijzigingen, aanpassingen etc. 
 
In de maand februari een cursusdag waarbij verschillende cases behandeld 
worden. 
 
Tijdens de campagne kan er een beroep gedaan worden op onze fiscalisten, 
gedurende het gehele jaar is de coördinator bereikbaar voor vragen, 
problemen, etc. 
 
Voor nadere vragen kunt u contact opnemen met onze secretaris, dhr. H. 
(Henk) L.M. Valkenet, per e-mail: secretaris.kbo.nv@gmail.com of per 
telefoon: 06 - 21 989 489. 
 

 

mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
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Onsterfelijkheid / door Ton Kok 
(geschreven in 2002) 
 

Wat moet je nu eigenlijk doen om 
onsterfelijk te worden? Miljoenen 
mensen moeten zich dat in het 
verleden afgevraagd hebben.  
Een groter aantal juist niet. Want die 
hebben gewoon díe dingen gedaan 
waardoor we hen nog steeds blijven 
herinneren. 
 

Hoe kun je nu onsterfelijk worden? 
Hier een paar manieren die ik zelf 
bedacht heb. 
 

Welnu, je kunt bijvoorbeeld bij het 
schaatsen de 5.000 èn de 10.000 
meter winnen op de Olympische 
Spelen in Nagano in Japan. Zoals 
Gianni Romme die steeds maar met 
een grijns op zijn gezicht over de finish 
kwam en zei: ‘Ja, ik heb me toch niet 
helemaal gegeven. Ik denk dat het nog 
harder kan.’ 
 

Je kunt natuurlijk net als in Egypte, 
zo'n gigantische piramide voor je laten 
bouwen. Maar dan in Nieuwegein, 
want daar staat zoiets niet!  

En valt daarom des te meer op.  
Je moet dat wel stiekem doen, niet 
alleen vanwege de steekpenningen 
maar ook vanwege de gemeentelijke  
bouwverordeningen. De nodige 
veiligheden moeten in zo’n ding 
ingebouwd worden, want anders 
stelen ze je graftombe onder je dooie 
kont leeg. Net zoals in Egypte. 
 

Maar toch. Stel, stel, dat over 2.000 of 
5.000 jaar je graf onaangetast ontdekt 
wordt. Wat vinden ze dan? Alles wat je 
in je graf hebt meegekregen.  
Je computer, hopeloos verouderd. Je 
verhalen tot pulp gereduceerd en al je 
creditcards, milieuvriendelijk verteerd. 
Maar wie heeft daar na al die tijd nog 
wat aan? Je hebt toch niets meer op je 
rekening staan.  
 

Leonardo da Vinci heeft bewezen dat 
hij na eeuwen nog steeds onsterfelijk 
is. Door zijn schilderijen en zijn 
fantastische toekomstvisies. Hij leeft 
voort door zijn tekeningen. Dat valt 
toch niet te evenaren. 
 

Moet ik net als Bach (J.S. bedoel ik 
natuurlijk!) een nieuwe Kok’s Passion 
schrijven? Die door de Rolling Stones 
of liever de ‘Beatles’ wordt 
uitgevoerd? En in het jaar 3939 bij 
mijn zoveelste millennium geboorte-
dag nog steeds als een ‘klassiek 
meesterwerk’ wordt beschouwd? 
Heb je het (on)geluk premier van 
Frankrijk te worden, laat je dan 
walgelijke architectonische 
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bouwwerken oprichten, die precies 
klaar zijn op het moment dat je zelf 
doodgaat? Nou nee! 
 
Schrijf je een nieuwe bijbel? Als vijfde 
evangelist? Apocrief. 
Wil je de geschiedenis ingaan als de 
President van de Verenigde Staten die 
zich in het Witte huis te buiten is 
gegaan aan aanstootgevende 
activiteiten, die wanneer ze buiten de 
slaapkamer gedaan worden alle 
bestaande biografieën over-
schaduwen? Werd hij gesponsord 
door de sigarenindustrie? 
Ontdek een nieuwe ster, desnoods 

met alle denkbare stelsels eromheen. 
Je komt in de boeken, tot in alle 
eeuwigheid. Amen! 
 
Het mooiste is natuurlijk om zó 
proberen te leven, dat op zijn minst 
niemand tijdens zíjn eigen leven je 
vergeet.  
 

 
Niet met het doel onsterfelijk te 
worden, maar dat ze je herinneren 
door je gedrag of je eigenschappen, 
hoe moeilijk die soms ook waren om 
mee om te gaan... 
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NS en keuzedagen  
 
    
 
 
 
 
 
 

Met Keuzedagen reizen NS-abonnement-
houders van 60 jaar of ouder zeven dagen per 
jaar onbeperkt met de trein. Normaal hebben 
NS Keuzedagen elk een geldigheid van twee 
maanden, waarna ze verlopen.  
 

Omdat we begin dit jaar vanwege de corona 
niet mochten reizen, waren de ‘vrije reizen’ in 
die maanden verlopen.  
 
KBO-PCOB heeft aangedrongen op aanpassing 
van de geldigheidsdatum en is tevreden met de 
wijziging.  
 

NS komt de abonnementhouders tegemoet en 
verlengt de geldigheid van alle Keuzedagen t/m 
31 december 2020.  
 

Meer informatie vindt u op www.ns.nl  of kijk 
op uw ‘mijn ns account’. Komt u er niet uit, dan 
kunt u bellen met de klantenservice op nr. 030 
- 751 51 55. Zij kunnen zien of u dit jaar nog 
recht hebt op een Keuzedag. 

Keuzedagen 2021 
 

Heeft u een abonnement met 
vrije reizen, let dan op de 
gewijzigde voorwaarden: 
 

-Alle Keuzedagen krijgen een 
geldigheid van 1 jaar i.p.v. 2 
maanden. 
 

-De Keuzedagen zijn op 
maandag t/m vrijdag niet 
meer geldig in de 
middagspits, maar alleen in 
de daluren. De daluren zijn 
doordeweeks tussen 09.00-
16.00 uur en na 18.30 uur.  
 

Stel dat u van Maastricht naar 
Utrecht reist, zorg er dan voor 
dat u vóór 16.00 uur bent 
ingecheckt.  
 

Het moment van instappen 
geldt! U hoeft dus niet voor 
16.00 uur uw reis te 
beëindigen.  
 

-Uw Keuzedag is wel de 
gehele dag geldig in het 
weekend en op feestdagen! 
 

Tip van Angela Kok. 

http://www.ns.nl/
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Verslag van de Algemene Leden Vergadering 
 

van 15 oktober 2020, verlengd door een e-mailoproep tot 22 oktober 2020. 

 
Na een eerdere opschorting van de ALV van april, moest ook de gecombineerde 
bijeenkomst van 15 oktober 2020 vervallen. Het bestuur besloot daarop een  
e-mailoproep te doen aan alle leden van wie wij het e-mailadres hebben om te 
reageren bij vragen of opmerkingen. Alle leden hadden die mogelijkheid ook al 
eerder, direct na het verschijnen van ‘De Brugwachter’.  
Van beide mogelijkheden is geen gebruik gemaakt. Het bestuur kan nu de 
conclusie trekken dat alle voorgenomen besluiten, zoals die zijn verwoord in ‘De 
Brugwachter’, door de Algemene Ledenvergaderingen zijn vastgesteld. 
 
Besluiten ALV, genomen en vastgesteld op 23 oktober 2020 
 

Voor de duidelijkheid staan alle besluiten hieronder op een rij. 
 

a. Het verslag van de ALV van 14 november 2019 is vastgesteld. 
b. Het activiteitenplan Kemp Fonds is vastgesteld. 

De ALV stemt in met het doel 2020: deelname aan activiteiten die de sociale  
verbinding versterken (eenzaamheid bestrijden). 

c. De herziene versie van de begroting voor het jaar 2020 is vastgesteld.  
d. Het Jaarverslag 2019 van KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen is vastgesteld. 

Onderdeel hiervan is het financieel jaarverslag 2019.  
De ALV verleent decharge aan het bestuur over het in 2019 gevoerde beleid. 

e. Het Beleidsplan 2021 is vastgesteld.   
f. De begroting 2021 is vastgesteld. 
g. Het doel 2021 van het Kemp Fonds: het gestelde doel van het jaar 2020  

opnieuw opnemen (zie bij b).  
h. De ALV stemt in met de samenstelling kascommissie boekjaar 2020, door de 

benoeming van dhr. Herman van Arendonk voor zijn 2e termijn en  
mevr. J.G. [Hannie] Sipman voor haar 1e termijn. 

i. De ALV stemt in met de benoeming per 16/11/2020 van  
- dhr. Harry Meerts als bestuurslid reis/activiteiten voor een eerste termijn.  
- mw. Angela Kok als bestuurslid servicelijn in 2e termijn. 
- dhr. Ad Vos als bestuurslid ledenadministratie in 2e termijn. 
en per 01/01/2021 van dhr. Jan Veenendaal als penningmeester in 2e termijn. 

 
Opgesteld op 23 oktober 2020. 
 

H.L.M. [Henk] Valkenet, Secretaris KBO-afd. Nieuwegein/Vianen. 
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Vera Lynn, de koningin van de vrede’ / waargebeurd verhaal door Sylvia Nemmers 

 

Aan het eind van de oorlog, het was 1946, kwam het Rode Kruis ons vertellen dat 
de oorlog voorbij was. Wij zaten in het Mulokamp in Soerabaja. Wij stappen op de 
boot en zullen langs verschillende havens gaan en bij elke haven moesten wij zelf 
uitkijken naar mijn vader.  

Toen de boot in Makassar aan wal lag, keek ik 
uit of ik mijn vader op de kade zag, Mijn 
moeder was in de hut met mijn zusje. Ik was 8 
jaar. Sinds mijn 4e jaar heb ik hem niet gezien. 
 

Het was 8 maart 1942 dat hij als gevangene 
naar Japan werd meegenomen. Drie weken 
daarvoor zei ik tegen mijn moeder ‘mammie, 

pappie gaat met de boot weg’ en drie weken later gebeurde het. 
 

De WO-II was begonnen. Er was geen afscheid genomen, een verdrietige tijd, 
vooral voor mijn vader en moeder. Wij weten niet wat ons te wachten staat. Als 
kind ben je van je ouders afhankelijk en zij zullen zo lang bij je zijn en je 
beschermen.  
 

Maar wat nu, mijn moeder was in verwachting van haar derde kind dat eind juli 
1942 geboren zou worden. Mij zusje Rita, geboren 2 september 1939, werd 
omstreeks augustus 1942 ziek met meningitis. Mijn moeder ontfermde zich over 
haar en kon geen of weinig aandacht geven aan de baby. Helaas is zieke Rita 2 
december 1942 toch overleden. Mijn moeder heeft in een spagaat gezeten! Een 
trieste samenloop van omstandigheden. 
 

Uiteindelijk zagen we mijn vader terug in Makassar. Mijn vader zag zijn tweede 
dochter helaas niet terug maar zijn derde dochter, die hij nog niet kende. Voor 
haar was het een vreemde man. Het was een vreemde hereniging na vier jaar.  
 

Al snel gingen we naar het huis waar hij met andere militairen verbleef. Er klonk 
Amerikaanse muziek maar ook Vera Lynn, de koningin van de Vrede. 
 

Mijn vader zat in het vliegtuig toen hij de bom op Nagasaki zag vallen op 9 
augustus 1945, dus weg uit Japan. Na het oorlogsgebied worden ze naar elders 
gebracht om bij te komen voordat ze naar hun gezin gaan. Hij had wat cadeautjes 
voor ons uit Manilla, de Filipijnen en voor mijn moeder zelfs schoenen die haar 
goed stonden. 
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Het was een bijzonder weerzien! Onvergetelijk voor mij maar met tragische 
gebeurtenissen. 
 

Fukuoka anno 2018 ► 
 

Met gegevens van iemand over de 
kampen waar gevangenen zijn 
ondergebracht bleek mijn vader in 
Fukuoka als laatste kamp geweest 
te zijn. Aangezien de KLM de 
vluchten op Fukuoka wilde beëin-
digen kon mijn dochter deze vlucht 
doen met de gegevens bij zich. Op 
de plek aangekomen ontmoette ze een oude Japanner, die wat Engels sprak en 
kon bevestigen dat er heel wat buitenlanders waren, volgens onze gegevens 
ongeveer 300.  
 
De plek van het kamp was echter opgeruimd en verderop was nog een stadion te 
zien, dat nu in onbruik is, dus ook door de gevangenen gebruikt. Het deed mijn 
dochter wel wat de plek te zien waar haar opa als gevangene was ondergebracht. 



16     -     KBO - De Brug - nr. 5 - 2020       
 

 
Van mevr. van den Dorpe, een goede vriendin, ontving ik het volgende artikel 
voor de doorgewinterde koffiedrinker, over de Kopi Luwak ook wel keutelkoffie 
genoemd. De meest exclusieve koffie ter wereld!   

 
Wist u dat de duurste koffie ter wereld 
uit Indonesië komt?  
 
Voor ruim € 11,- heb je een heerlijk 
kopje Kopi Luwak. 

 
De koffie is 

vernoemd naar 
de luwak, een 

Civetkat die ’s 
nachts de koffie-

plantages van 
Sumatra afstruint 
op zoek naar de 
beste en rijpste 

bessen.  
 

In Nederland is de koffie verkrijgbaar 
in verschillende koffiespeciaalzaken. 
 
De kat doet zich tegoed aan het 
vruchtvlees van de koffiebes, maar 
verteert de bonen maar gedeeltelijk en 
scheidt daarom de kern terug af.  
 
Net zoals bijvoorbeeld olifanten de 
noten van palmen terug uitwerpen.  
 
Doordat de bonen het spijsverterings-

kanaal van de kat zijn gepasseerd heeft 
de koffie geen nasmaak, wat uniek is.  
Onsmakelijk, vindt u?  
 
Nochtans is men in Noord-Amerika en 
Europa bereid om voor dit delicate 
goedje € 500,- de kilo neer te tellen.  
 
Koning van de koffie 
 

Omdat er jaarlijks maar 500 kilo van 
wordt verzameld is deze koffie 
behoorlijk exclusief.  
 
Omdat de vraag echter vele malen 
groter is, worden tegenwoordig de 
luwaks uitgezet op plantages op 
Sumatra, Sulawesi (Celebes) en Java.  
 
Desondanks blijft de Kopi Luwak nog 
steeds de meest exclusieve koffie ter 
wereld. 
 
Slurpen mag 
 

Zijn specifieke smaak dankt deze 
koffie, althans zo beweren sommige 
experts, aan het feit dat zuren, 
maagsappen en enzymen even hebben 
kunnen inwerken op de bonen.  
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Zo immers ontstaan aminozuren die, 
met de hitte van het koffiebranden, de 
verschillende componenten sterker op 
elkaar doen inwerken.  
 
De geur die intussen uit de brander 
opstijgt, wordt omschreven als ’mooi, 
met veel body en een perfecte balans 
tussen zoet en fris’.  
 
Rest dan nog deze bijzondere bonen 
met zorg te malen, te zetten en te 
drinken.  
 
Of beter te slurpen, want net als bij 
whisky trek je zo lucht in je mond 
waardoor de smaak beter vrijkomt.  
 
Bedreigde koffiesoort 
 

Al deze uitzonderlijke kenmerken ten 
spijt, zijn er nog maar weinig 
Indonesiërs die Kopi Luwak oogsten.  
Op Java, Sumatra en Sulawesi wordt 
jaarlijks nog 230 kg geproduceerd, 
maar na het uitbreken van het sars-
virus zijn de Civetkatten met 
duizenden tegelijk afgeslacht.  

Bovendien hebben Westerse landen 
de import van deze koffie gebannen uit 
(onterechte) vrees voor besmetting.  

 
Jammer voor de Java-junkies en de 
Britse acteur John Cleese, die een fan 
zou zijn van de Civetkoffie.  
 
In België zal de Kopi Luwak niet gemist 
worden, aangezien hij hier tevoren ook 
al niet te verkrijgen was. 
 
Het aroma van de bijzondere koffie is 
heel aangenaam, de smaak is zacht, 
fris en met typisch Indonesische 
ondertonen.  

Mw. van den Dorpe / Ad Vos. 
 

Bronnen: De Standaard en Golden Coffee box. 
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Nieuws Ontspanningsactiviteiten De Rank 
 

Veel KBO-leden, maar ook heel veel niet-leden, kwamen altijd graag naar onze 
maandelijkse bingomiddagen in De Rank. Totdat alles in maart door de corona 
plotseling tot stilstand kwam. Maar hoe gek het ook klinkt, we beginnen langzaam-
aan te wennen aan een nieuw leven op 1,5m afstand. We moeten wel! Daarom 
onderzoeken wij momenteel de mogelijkheden in de Kerkzaal van De Rank.  
 
Wat is het totale aantal toegestane gasten in de zaal? Hoe staan de tafels en 
stoelen voor een gezellige middag? Wat zijn de consequenties ten aanzien van de 
kosten voor entree en de hoeveelheid aan prijsjes voor de bingo en verloting? We 
hebben nog veel vragen! Als we die kunnen oplossen, dan is het onze bedoeling 
om vanaf februari 2021 de bingomolen weer te laten draaien. Omdat het in 
afgeslankte vorm zal plaats vinden, zult u zich in de toekomst vooraf moeten 
opgeven. Alleen dan kunnen we uw veiligheid waarborgen. 
 
Om inzicht te krijgen in het aantal gasten (oude en nieuwe), willen we een 
adressenbestand opbouwen. Op die manier kunnen we u informeren over de data 
van de bingo. 
 

Onze vraag aan u is: bent u een van die vaste gasten en kwam u graag naar De 
Rank of heeft u belangstelling om naar onze gezellige ontspanningsmiddagen te 
komen, wilt u zich dan svp opgeven bij Angela Kok, email angelakok@casema.nl, 
 030 - 606 39 65 of bij Els Kusters, email hansenels35@hetnet.nl,  tel. 030 - 
606 42 19. 
 

U krijgt dan van ons bericht met de data voor 2021. Hartelijk dank! 
 
Natuurlijk leest u alle info ook in De Brug, de nieuwsbrief van de KBO afd. 
Nieuwegein/Vianen. 
 
Els Kusters en Angela Kok, coördinatie ontspanningsactiviteiten De Rank. 

mailto:angelakok@casema.nl
mailto:hansenels35@hetnet.nl
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Quiz voor 75-plussers  
 

 door Henk Valkenet  
 

 

Sportvereniging Geinoord 
organiseert sinds maart van dit 
jaar op iedere dinsdagmorgen 
een bijeenkomst voor 75-
plussers uit Nieuwegein.  
 
Zij komen bijeen in de kantine 
en houden zich daar bezig met 
wandelvoetbal, kaartspelen, 
sjoelen, beweegoefeningen 
doen en - vooral - veel 
onderlinge contacten leggen.  
 
Deze activiteit staat ook 
bekend als het ‘Met en Voor 
elkaar (MeVe)-project’.  
 
Ter afwisseling van de 

activiteiten heb ik - 
namens de KBO - 
onze KBO-
nieuwjaarquiz van 

dit jaar aan deze groep 
senioren aangeboden.  

Na het aanpassen van een aantal vragen 
had ik uiteindelijk een presentatie van 25 
vragen over ‘Nieuwegein toen en nu’.  
 
Tijdens het stellen van de vragen werden 
de antwoorden af en toe hoorbaar door de 
zaal geroepen en 
er werd soms 
afgekeken...  
maar dat mocht 
de pret niet 
drukken. 
 
Na een drinkpauze 
werden de 
antwoorden op de 
vragen 
gepresenteerd.  
 
De winnaar (een 
ex-Utrechter) ging 
er met 20 punten met de eerste prijs 
vandoor; de tweede plaats was voor een 
ex-Rotterdammer met 19 punten en de 
derde prijs voor een Vreeswijker met 18 
punten. 
  
Na afloop was men bijzonder tevreden met 
de quiz; voor herhaling vatbaar zullen we 
maar zeggen. 
 
Deze samenwerking met s.v. Geinoord past 
precies in de doelstelling van onze KBO-
afdeling: vooral geen nieuwe wielen 
uitvinden, maar aansluiten bij en 
deelnemen aan bestaande (plaatselijke) 
initiatieven. 
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Oproep burgemeester Fröhlich: ‘Zorg 
goed voor elkaar, kijk naar elkaar om’ 
 

Bron: Het Kontakt Vijfheerenlanden) 
(Foto: Geurt Mouthaan,  
 

In een videoboodschap gericht aan de inwoners van 
Vijfheerenlanden heeft burgemeester Sjors Fröhlich 
woensdagmiddag opgeroepen ‘goed voor elkaar te 
zorgen en naar elkaar om te kijken’. ‘App, bel, mail, 
vraag hoe het met iemand gaat. Of help een restau-

rant met het afhalen van een gerecht.’ 
 

‘We zullen elkaar nodig hebben’, zegt Fröhlich naar aanleiding van de gedeeltelijke 
lockdown die dinsdagavond werd afgekondigd. ‘Een beetje steun kan iedereen in 
deze tijd wel gebruiken.’ 
 

‘Daar gaan we weer’, was de eerste gedachte die bij de burgemeester van 
Vijfheerenlanden opkwam na het horen van de nieuwe maatregelen. ‘Maar het 
gaat nu eenmaal niet goed met het aantal besmettingen, ook niet in Vijfheeren-
landen. Sterker, het gaat slecht met het aantal besmettingen. Te veel mensen zijn 
ziek, er gaan te veel mensen dood en de zorg kan het op een gegeven moment 
niet meer aan. Dat moeten we keren.’ 
 

‘Het zal best lastig worden de komende weken’, is de verwachting van Fröhlich. 
 

‘Maar we gaan het wel redden met z'n allen, dat weet ik zeker. Heel veel sterkte!’ 

https://twitter.com/SjorsFrohlich/status/1316354448915136518
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De huismus en                        de heggenmus 

Gratis cursus Tuinvogels in Nederland  
 

Deze cursus bestaat uit 10 vogellessen. U krijgt 1 x per vier dagen een e-mail met 
daarin een link naar een nieuwe aflevering. Vanaf les 2 kunt u onderaan in de 
lessen ook terugklikken naar de voorgaande lessen.  
 

De lessen zijn samengesteld door onze ambassadeurs Nico de Haan en Camilla 
Dreef in samenwerking met Vogelbescherming. Elke les behandelt twee of drie 
soorten vogels, elk met hun eigen uiterlijk, eigen gedrag en (eigen)aardigheden.  
 

Verder vindt u in de cursus:   
 

Tips om uw tuinvogels nog makkelijker te herkennen;  
- Boeiende informatie over vogels en hun bescherming;  
- Praktische tips voor uw eigen tuin of balkon.  
 

Aan het einde van elke vogelles kunt u uw kennis testen in een leuke, korte 
vogelquiz. Er wordt begonnen met twee soorten die u na een eerste kennismaking 
vast goed uit elkaar kunt houden: de huismus en de heggenmus. 

www.vogelbescherming.nl 

    
 

 

Mensen moeten harder gaan rijden.  
Dan zijn ze sneller van de weg, dus zijn er ook minder files. 
 

Uitspraak Johan Cruijff.                    Verzameld door Eric Jochems. 
 

 
 
 
 

http://www.vogelbescherming.nl/
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Ontdek of u recht heeft op een vergeten 
pensioen 

 

Pensioenfondsen hebben grote bedragen op de plank 
liggen waarvan ze niet weten aan wie dit moet worden 
uitgekeerd. We noemen dit ‘vergeten pensioen’. 

Fondsen proberen deze pensioendeelnemers op te 
sporen, maar dat lukt niet altijd. Hoe weet u of u zelf een 

vergeten pensioen hebt? En waar kunt u uw pensioen terugvinden? 

 
Pensioen moet u zelf aanvragen 
 

Een pensioen kan pas uitgekeerd 
worden, als de pensioengerechtigde 
het pensioen aanvraagt. Als het 
pensioen niet aangevraagd wordt, kan 
het pensioenfonds niet tot uitkering 
overgaan. Het pensioen is op dat 
moment een ‘vergeten pensioen’. 

 
Fonds heeft uw adres niet 
 

Normaal gesproken krijgt u een 
halfjaar vóór aanvang van het 
pensioen de benodigde aanvraag-
formulieren toegestuurd. Maar het 
komt weleens voor dat het pensioen-
fonds bijvoorbeeld niet over uw 
adresgegevens beschikt. U krijgt dan 
geen aanvraagformulier. Als u er ook 
zelf niet achteraangaat, gebeurt er 
niets; u krijgt geen pensioen. 
 
Vooral bij oude pensioenen  
gaat het fout 
 

Sinds een aantal jaren hebben 
pensioenfondsen toegang tot de 
basisregistratie persoonsgegevens. 
Bovendien heeft iedere Nederlander 

een uniek burgerservice-nummer 
(voorheen sofinummer). Met deze 
informatie kunnen pensioenfondsen u 
eenvoudig opsporen. Ook als u in de 
tussentijd bent verhuisd.  
 
De meeste problemen doen zich dan 
ook voor als u een pensioen heeft 
opgebouwd in de periode vóórdat 
deze informatie beschikbaar was. Het 
gaat dan vooral om pensioenen die tot 
in de jaren 80 zijn opgebouwd. Ook als 
u bent geëmigreerd, kan het 
ingewikkelder zijn om u op te sporen. 
 
Hoe ontdek ik of ik een vergeten 
pensioen heb?  
 
MijnPensioenOverzicht 
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Als u een DigiD heeft, kunt u op 
mijnpensioenoverzicht.nl achterhalen 
welke pensioenen u heeft opgebouwd.  
 
U kunt ook bellen naar 020 - 751 28 70 
(bereikbaar tijdens werkdagen tussen 
8.00 en 18.00 uur). Of per email: 
info@mijnpensioenoverzicht.nl.  
 
Let wel op: deze pensioenoverzichten 
zijn niet altijd volledig; niet alle ‘oude’ 
pensioenen zijn hierin verwerkt. 
 
Contact werkgever/collega’s 
 

Denkt u iets te missen in het 
pensioenoverzicht, dan kunt u contact 
opnemen met uw werkgever van 
destijds, als die nog bestaat.  
Of informeren bij vroegere collega’s of 
er ooit een pensioenregeling 
(pensioenuitvoerder) is geweest.  
 
Informatie inwinnen bij een vak-
organisatie of werkgeversorganisatie 
(of het bedrijf was aangesloten bij een 

pensioenfonds) kan daarnaast ook 
nog. 
 

Contact fonds 
 

Of u neemt direct contact op met het 
pensioenfonds zelf, telefonisch of 
schriftelijk.  
 

Zo nodig duiken zij voor u in de 
papieren archieven om informatie 
over uw mogelijke pensioen te 
achterhalen. Als u nog brieven of 
eerdere correspondentie van het 
fonds heeft, houd deze dan bij de 
hand of stuur deze mee. 
 
Hulp MAX Ombudsman 
 

Heeft u bij dit proces advies nodig en 
bent u lid van MAX? Dan kunt u bellen 
naar het telefonisch spreekuur van de 
MAX Ombudsman. Dit kan telefonisch 
op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 
uur via het nummer 035 - 677 55 11 
(lokaal tarief). 

Bron: Max meldpunt. 

mailto:info@mijnpensioenoverzicht.nl
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Op weg naar Brakewell Hall / Michelle Griep  

   
Abigail is verloofd met een rijke baron. Eindelijk lijkt ze het getroffen te 
hebben, na jarenlang bij haar familie te hebben gewoond die haar 
weinig liefde gaf. Om te kunnen trouwen, moet ze een lastige reis 
maken. Onderweg wordt ze overvallen door struikrovers.  
 
De knappe Samuel helpt haar en begeleidt Abigail verder op haar reis. 
De liefde spat af van het verhaal en de schrijfstijl is mysterieus. De 
ontluikende liefde tijdens de reis is bijzonder om te volgen.  
 

De beschrijving staat vol met gevoelens en af en toe Bijbelse teksten. Bovenal is het een 
boek vol emotie en een zoektocht naar echte, ware liefde. 

 
 

De Habsburgers / de opkomst en ondergang van een wereldmacht / Martyn Rady 
 

Nauwgezet behandelt Martyn Rady, hoogleraar Midden-Europese 
geschiedenis in Londen, de opkomst en neergang van de dynastie 
van de Habsburgers. De oorsprong van de Habsburgers kan worden 
herleid tot einde van de tiende eeuw. Ze woonden toen in het gebied 
van de Boven-Rijn en Elzas, langs de grens van het huidige Frankrijk 
en Duitsland en in de Aargau, in het noorden van het huidige 
Zwitserland. Het Habsburgse idee behelsde meer dan politiek en 
grondgebied.  
 
De Habsburgers wilden zich graag ontfermen over de nalatenschap 
van Rome en het Romeinse rijk en die door ontwikkelen in de lijn van Karel de Grote. De 
kwestie was vooral hoe uit nationale gemeenschappen een enkele politieke gemeenschap 
kon worden gemaakt. De Habsburgers mikten daarbij op meerdere domeinen.  
 
Cultuur, architectuur en ook de wetenschap kregen daarbij veel aandacht. In hun jacht op 
een universeel idioom zijn er fantastische dingen gebeurd en kolossale blunders gemaakt. 
Rady behandelt ze met liefde en schotelt de lezer een mooie staalkaart voor. 
 

Tips aangeboden door Anne Terwisscha van de Bieb. 
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De CinePlus bij Kinepolis is de ideale  
gelegenheid om op een rustig 
moment in de bioscoop te genieten 
van speciaal geselecteerde kwaliteits-
films, met een gratis kopje koffie of 
thee én wat lekkers. Een gezellig en 
voordelig filmuitje, want tickets 
kosten slechts € 7,50.  
 
Hieronder is te zien welke films er in 
de CinePlus vertoond worden en 
wanneer ze te zien zijn. Kom langs en 
geniet samen met andere filmfans 
van de mooiste bioscoopfilms! 

 
COVID-maatregelen 

Omwille van de nieuwe maatregelen geldt 
er een maximumaantal bezoekers van 30 
personen per zaal voor alle regio’s. 

Adres: 
 

Kinepolis Jaarbeurs 
Jaarbeursboulevard 300 
3521 BC  Utrecht 
Tel. 030 - 200 30 00 
 
Openingstijden: 
 

De kassa opent een kwartier voor de 
eerste film en sluit een kwartier 
nadat de laatste film is begonnen. 
Bel voor info: 030 - 200 30 00. 

Bewaar deze pag. voor de filmtips! 
 

Datum: Filmtitel: 

23 oktober 2020 CinePlus: Judy 

06 november 2020 CinePlus: April, May en June 

20 november 2020 CinePlus: Little Women 

04 december 2020 CinePlus: Misbehaviour 

18 december 2020 CinePlus: Hope Gap 

08 januari 2021 CinePlus: De Beentjes van Sint-Hildegard 

22 januari 2021 CinePlus: The Singing Club 

 

Onder de huidige  
omstandigheden kun je alleen 
online je tickets kopen. 
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HORIZONTAAL: 2 voorbeeld 6 deel van een vissenhuid 10 Germaanse dondergod 
15 fijne geur 17 eerste mens 19 ziekenhuisafdeling 21 bewijs van afwezigheid 23 
onvoorzien 24 en ook niet 25 koraaleiland 26 graficus 27 plezier in lezen 31 niet 
snel 32 bandiet 34 kort ogenblik 35 zuurdeeg 37 jong dier 39 echtgenoot 40 allerlei 
42 kunstwerk 43 verlaagde toon 45 ijshut 47 beslist 49 verharde huid 50 wan-
trouwen 51 deel van Scandinavië 52 aanwijzend voornaamwoord 54 verkeersader 
57 doelpunt 59 gewicht 60 laboratorium 62 blootje 63 sporenplant 65 Griekse 
letter 66 wild rund uit de ijstijd 68 op die tijd 69 keukenkruid 71 Ajaxstadion 73 
inwendig orgaan 76 vaarwel 79 strook grond langs de weg 80 liefde god 81 
keukenspullen 82 spelleiding 84 zoon van Adam 86 herkauwer 87 keurkorps 88 
larie 89 geeuwen 90 woonplaats. 

Wint ú deze keer die 25 euro? 
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Beste leden, 

ik weet het, u zult het net als velen 

zat worden dat hele covid19-gedoe 

maar…  

blijft u in het belang van uzelf én 

anderen de 

krijgen we covid19 

onder de knie! 

 

VERTICAAL: 1 vleespastei 2 fijngekookte vruchten 3 ondersteboven 4 om die 
reden 5 dronken praten 6 overgeleverd volksverhaal 7 lengtemaat 8 frisdrank 9 
plaats in Duitsland 10 speloefening 11 volgend op 12 waarschuwingskreet 13 
kerkgebruik 14 onbesuisd 16 vervelend 18 beest 20 metaal 22 huisraad 28 schrede 
29 geleuter 30 Bijbelse profeet 31 vrucht 33 waarom 36 smaakvol 37 uitroep na 
een rake opmerking 38 schijnsel 40 gif 41 laan 43 drukte 44 lange brede dames-
sjaal 46 Noorse munt 47 tapkast 48 deel van de week 49 griezelig 53 intrede 55 
walkant 56 luchtstroming 58 sportman 60 Bijbelse vrouw 61 bangmaker 63 
acaciasoort 64 vleeshouwer 66 onenigheid 67 opschepper 69 menigte 70 edelman 
71 wachthuisje 72 dus 74 werpanker 75 plaats in Duitsland 77 bloem 78 melkklier 
83 Economische Zaken 85 zangnoot 86 persoonlijk voornaamwoord. 
 

62 59 66 54 10 1 59 88 51 

 

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 10 nov. 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 4-2020 is: ‘Relativeren’, en is gewonnen door Mevr. 
G.T. Vlig. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 
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De vorige oproep leverde reacties op welke 
aan de bewuste mensen zijn doorgegeven. 
 

Wie is de volgende die een poging waagt? 
Nog even opfrissen misschien? 
 

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, telefoon-
nummer) 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.                  

 
 

 

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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