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Kringloop
Maandagochtend vroeg. Daar stond hij
dan. Vlak voor ons huis. We konden de
voordeur nog net uitkomen om eens te
kijken welk gevaarte een schaduw wierp op
de voorgevel. Een vrachtwagen van de
‘kringloopdewijkwinkel’ wachtte er duidelijk
op actie.
Op de achterklep stond in groene letters de
mogelijke acties beschreven: woning,
senioren en bedrijfsopruiming, ophalen,
bezorgen en opslag.
De schrik sloeg me om het
hart. Komen ze onze
woning ontruimen? Komen
ze ons ontruimen, ophalen
en bezorgen in de opslag?
En wie zit hierachter? Het
is toch niet een hogere instantie, die graag
de doorstroming op de huizenmarkt wil
bevorderen en ons oudjes naar elders
verkassen?
Ook speelde het me door het hoofd, dat de
groeiende eenzaamheid onder ouderen
daadwerkelijk werd aangepakt, door de
senioren uit hun isolement te verlossen en
ze gezellig bij elkaar in de opslag te zetten.
De kringloop van de winkel zet iets in
cirkelvorm in beweging. De kringloop van
het water, de jaargetijden of de
beschavingen zullen het niet zijn. De
kringloop van het leven misschien? Op de
omtrek van de cirkel vallen begin en einde
samen. Wat de aarde geeft, dat neemt zij
weder, zegt een zegswijze. Waar stonden
wij nu in die kring?

Terwijl ik over dit alles stond na te denken,
kwam de chauffeur naar ons toe.
‘Wat bent met ons van plan?’ vroeg ik.
‘Helemaal niets’ zei hij. ‘Door corona is de
kringloopwinkel dicht en kon ik de bus
lenen voor het vervoer van een nieuwe
keuken voor de overburen. Hun keuken
was nodig aan vervanging toe’.
Met opgelucht hart spoedde ik me naar
onze secretaris voor overleg. De
plaatselijke politieke kringloop van de
gemeenteraad wordt
volgend jaar gesloten en
door de gemeenteraadsverkiezing herstart.
Tijd om onze denkbeelden
onder de aandacht van de
partijen te brengen, met de
mededeling dat wij het graag in de
verkiezings-programma’s willen terugzien.
En daarna in beleid en uitvoering.
Onze al eerder gebruikte 10 punten-lijst is
nog steeds actueel: senioren tellen mee,
profiteren van economische groei, veiligheid op straat, bereikbaarheid openbaar
vervoer, steun voor vrijwilligers en
mantelzorgers, begrijpelijk communiceren,
bereikbare dienstverlening, wonen-welzijnzorg, doorstroming van kwetsbaren en
zelfstandig wonen in de eigen
(aangepaste) woning en vertrouwde
omgeving.
Dat laatste punt is toch wel echt iets anders
dan het eerste punt op de achterklep van
de kringloopwagen.
Ad Driessen, voorzitter.
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Wegens het
coronavirus zijn alle
activiteiten tot 3 april
geannuleerd.

Het begint er voorzichtig op te lijken dat we
weer wat meer vrijheden krijgen
• September
maandag 20 t/m vrijdag 25 sept.
KBO-vakantieweek naar Hotel Ruimzicht in
Zeddam

Er komt wat ruimte in

Dehet
dagtocht
van 2 april
hele corona
gebeuren.
naar
Van Noppen
wordt
verzet naar een
We starten weer
andere
datum.
Alleonze
voorzichtig
op met
KBO-activiteiten
aangemelde
deelnemers
worden
Zie hiernaast
voor de
geplande
activiteiten
hierover
geïnformeerd.
Hou dus vooral (via de
website en uw e-mail).
de aankondigingen in
de gaten
4
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• Oktober
maandag 18 oktober
Deze zeer gewilde Lady’s Day compleet met
modeshow bij Vander Klooster in Boskoop is
voor u gereserveerd

November
dinsdag 23 nov. kerstdagtocht
Zet u deze
datum vast
in uw
agenda voor
het grootste
tuincentrum
van de
Benelux.

WE MOGEN WEER! Vakantie naar Zeddam van 20-25 september 2021
Tot het laatste moment bleef het
spannend, maar we zijn reuzeblij om
net zoals de Friezen te kunnen zeggen
‘It giet oan’. Waarschijnlijk met nog de
laatste maatregelen, zoals mondkapjes
op tijdens de busreis. Iedereen is
gevaccineerd, want ja we gaan ook
Duitsland in en dan moet je het bewijs
op zak hebben.
En zo gaan we met 47 gezellige KBOleden eindelijk genieten van onze 6daagse vakantie. Bij deze nieuwsbrief
De Brug, ontvangen alle vakantiegangers een programmaboekje met de
benodigde informatie. Zo hebben we
alvast voorpret voor onze reis naar
Zeddam!
DAGTOCHTEN
Ook de dagtochten in dit najaar zullen
doorgaan. We hebben het volgende
voor u in petto:
Modedag op maandag 18 oktober
2021
Deze zeer gewilde Lady’s Day
compleet met modeshow bij Vander
Klooster in Boskoop is voor u

gereserveerd. Bij deze Brug vindt u
een losse flyer, waarop alle informatie
staat hoe u zich kunt aanmelden.
Kerstdagtocht op dinsdag 23
november 2021
Zet u deze datum alvast in uw agenda?
We bezoeken het grootste
tuincentrum van de Benelux. Zij
organiseren jaarlijks een fantastische
kerstshow. Voordeel is dat alles
binnen is, dus geen last van wind,
regen of sneeuw. De dag is compleet
met koffietafel en we eindigen met
een heerlijk diner. Bij het KBO
Magazine van eind september
ontvangt u de flyer met alle gegevens.
PROGRAMMA 2022
Jawel, we zijn natuurlijk alweer bezig
met onze plannen voor volgend jaar.
Binnenkort bekijken we een hotel voor
de vakantie 2022. Ook voor de
dagtochten worden offertes
opgevraagd. Heeft u tips, ideeën of
suggesties? Laat het ons weten!
De Reis/Activiteitencommissie, Harry,
Angela en Ad.
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ONTSPANNINGSACTIVITEITEN
Bingomiddagen
Helaas kunnen we onze populaire bingomiddagen nog steeds niet opstarten. De
reden is dat de 1,5 meter coronamaatregel nog niet is opgeheven.
Dat is van belang als we met 50 personen willen deelnemen aan een gezellige
ontspanningsmiddag met bingo en verloting in De Rank.
We hopen binnenkort met positief nieuws hierover te komen.
Els Kusters en Angela Kok, coördinatie ontspanningsactiviteiten De Rank.

We willen graag van u weten of er belangstelling is voor andere maandelijkse
activiteiten zoals bridgen, klaverjassen, sjoelen, handwerken, leesclub e.d.
Wilt u ons s.v.p. een berichtje sturen met uw wensen? Wij zullen dan uitzoeken of
er voldoende belangstelling is en wat de mogelijkheden zijn.
Ook willen we van u weten of u ons bij de organisatie daarvan kan/wil helpen.
Stuur uw mail naar harrymeerts@ziggo.nl of naar angelakok@casema.nl.

Werf
een lid
en maak
de KBO
groot!
6
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Weer plaats voor nieuwe leden bij de Gein Express
Misschien heeft u onze bus al eens in
Nieuwegein zien rondrijden? Of…
misschien heeft u iemand gesproken, die
is mee geweest en enthousiast was.
De Gein Express is een Plusbus van het
Ouderenfonds en verzorgt uitjes naar
diverse bestemmingen.

Of kijk op onze website
www.geinexpress.nl
* Wat zijn de kosten?
-Inschrijven als lid kost eenmalig € 5,--.
-De kosten van de uitjes zijn verschillend
en staan vermeld in het programmaboekje.
-Ook kosten voor bv de boottocht e.d.
staan duidelijk vermeld in het boekje.

U wordt ’s morgens thuis opgehaald en
aan het eind van de middag weer voor uw
deur afgezet. Ideaal als het reizen met het
* Zin om mee te gaan en lid te worden
openbaar vervoer u steeds meer moeite
van de Gein Express?
kost.
Als u zich wilt opgeven als lid van de Gein
We bedenken een zéér gevarieerd
Express, bel dan op dinsdagochtend of
programma. Dat kan een boottocht zijn,
donderdagmiddag met de projectleider
winkelen in een leuke stad, samen eten,
Gery Eikelboom op 06 - 21 23 49 93.
een museumbezoek, naar het strand of
Of u stuurt een email naar
gewoon een gezellige rondrit. Iedere
stichtinggeinexpress@hotmail.nl.
maand wordt er een nieuw programmaboekje gemaakt, waaruit u uw uitjes kunt We organiseren al 10 jaar leuke uitstapjes
kiezen én boeken.
vanuit Nieuwegein tot volle tevredenheid
van onze klanten!
Zeven dagen in de week staat de bus
klaar voor senioren die met elkaar een
leuk dagje uit willen. Op zaterdag rijdt de
bus speciaal voor mensen met een
Stadspas. Voor hen is het uitje gratis!
* Hoe krijgt u dit programma?
Voor slechts € 13,50 per jaar ligt er elke
maand een gedrukt boekje op uw mat.
Dat bedrag moeten wij vragen voor portoen drukkosten. Als u het programma per
e-mail wilt ontvangen, is het helemaal
gratis!

En maakt u gebruik van een rollator? Dan
kan die natuurlijk gewoon mee!
Zin in een leuk dagje uit? Bel of mail naar
Gery.
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ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN WEER GECOMBINEERD
Geachte leden,
Evenals vorig jaar heeft ook dit jaar de
covid-19 pandemie de planning van de
Algemene Ledenvergadering (ALV)
danig in de weg gezeten.
De voorjaarsvergadering van april is
niet doorgegaan. Het bleek ook
onmogelijk om die op een goede
manier voor 1 juli te laten
plaatsvinden.
In haar vergadering van augustus heeft
het bestuur besloten om – net als vorig
jaar – ook dit jaar de voor- en
najaarsvergadering samen te voegen.
Deze ALV wordt
gehouden op
DINSDAG 16
NOVEMBER in
kerkelijk centrum De
Rank, Lupinestraat 11, NieuwegeinZuid (nabij winkelcentrum Hoog-

Zandveld). U bent van harte welkom
om 15:00 uur.
Vorig jaar hebben we voor die gelegenheid een speciaal nummer van onze
nieuwsbrief uitgebracht:
De Brugwachter. Ook dit jaar brengen
we die opnieuw uit. Daarin staan alle
documenten die voor de ALV van
belang zijn handig in één boekje bij
elkaar. U ontvangt deze speciale
uitgave eind oktober in de brievenbus.
NB.: Ontwikkelingen op het gebied van
de covid-19 pandemie kunnen ervoor
zorgen dat er speciale maatregelen
gelden (of juist niet meer). We houden
u op de hoogte.
Heeft u vragen of opmerkingen over
de ALV? Stelt u ze gerust aan de
secretaris.
Henk Valkenet, secretaris.

KASCOMMISSIE ZOEKT VERSTERKING
Zoals bekend moet het financieel jaarverslag van het bestuur worden bekeken
door een kascommissie. De kascommissie bestaat uit twee leden, die voor een
termijn van 2 jaar worden benoemd. Ieder lid beoordeelt dus twee financiële
jaarverslagen. De tijdsinvestering is in de meeste gevallen één avond per jaar.
De huidige commissie bestaat nog uit twee leden, maar voor het jaar 2022 zijn we
op zoek naar (minimaal) een nieuw lid.
Bent u bereid om in het begin van het kalenderjaar de financiën van onze
vereniging te controleren? U kunt zich melden bij de secretaris. Ook kunt u bij hem
terecht als u nog meer informatie wilt ontvangen.
8
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(HER-)START VAN
DE ACTIVITEITEN
Nu de vaccinatiegraad
onder de bevolking
steeds groter wordt,
kunnen er langzaamaan
weer activiteiten plaatsvinden. Ook onze KBOafdeling is alweer op weg
naar de startblokken. We vinden dit eigenlijk wel een feestje waard. Daarom
organiseren wij EEN INLOOPMIDDAG.
En dat moet u vooral letterlijk
nemen. U loopt de zaal binnen,
maakt een praatje, geniet van
een drankje en een hapje en u
kunt zelfs nog meedoen aan een
quiz ter gelegenheid van 50 jaar
Nieuwegein.
De inloopmiddag vindt plaats op
zondag 17 oktober 2021.
U bent van harte welkom tussen 15:00 en 17:00 uur in zalencentrum ’t Veerhuis,
Nijemonde 4, 3434 AZ Nieuwegein. Er is parkeergelegenheid voldoende. Met de
sneltram kunt u uit/instappen op de laatste halte in Nieuwegein-Zuid bij het
winkelcentrum Hoog-Zandveld.

VRIJWILLIGERS VAN
ONZE AFDELING…
…noteer de volgende datum
alvast in uw agenda:
16 november 2021, vanaf
ca. 11:45 tot 14:30 uur. U
krijgt nog nadere informatie
over hoe, wat en waar.
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De komeet van Halley / ingezonden door Cees Hes / juni 2021
Voor ons 25-jarig huwelijksfeest in 1985
vroegen wij geld om daarmee Mien, een
zus van mijn vrouw Diny, in Colombia te
kunnen bezoeken.

geen last te hebben van lichtvervuiling en
dat was aan de oever van de rivier Rio
Magdalena.
Er waren praktisch geen wolken aan de
lucht, dus ideaal om foto’s te nemen. Daar
het nog een poosje duurde voor de komeet
langs kwam begon men met zijn armen te
zwaaien en met de voeten te stampen. Het
waren de muskieten, die voor de overlast
zorgden. Ze prikten zelf door de kleding.

Veetransport over de Rio Magdalena

Zij werkte in een sloppenwijk van de
havenstad Barranquilla, aan de noordkant
van het land, aan een pas opgerichte
school en woonde bij de paters
Camillianen.
Na de nodige voorbereidingen was het
begin 1986, dat we zouden vertrekken,
ondertussen hoorden wij dat in ZuidAmerika de komeet van Halley daar beter
te zien zou zijn dan in Nederland, dus wie
weet! Op 8 april zijn wij vertrokken en op
de 9de kwamen we op de plaats van
bestemming. Buiten de warmte was het
vooral de armoe die je daar opviel en je
ook aangrijpt, zoiets ergs hadden nog nooit
gezien en meegemaakt.
Gelijk bij aankomst vertelde pater Huub,
dat komeet Halley over 3 dagen te zien zou
zijn en dat hij met de fotoclub ging
proberen er foto’s van te nemen. Als ik zin
had, mocht ik mee en dat was niet tegen
dovemans oren gezegd. Toen het de
bewuste avond donker werd ging de
fotoclub naar een plek buiten de stad om
10
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Tot ieders verbazing stond die man uit
Nederland er rustig bij te kijken. De
muskieten lusten hem kennelijk niet. Het
was komisch om die mensen zo driftig te
zien bewegen.
Eindelijk om middernacht kwam de komeet
duidelijk zichtbaar langs. Snel werden de
foto’s genomen en terug naar huis om ze te
ontwikkelen.

Het resultaat viel bitter tegen. Je zag alleen
maar zwart met enkele lichte wazige
streepjes.
Feit is wel; ik heb de komeet van Halley
goed kunnen zien en het duurt weer tot
2053 - 2055 voor hij opnieuw te zien is.

De NOC*NSF Nationale Sportweek
in Nieuwegein
Wat is de Nationale Sportweek?

We gaan tijdens deze week
dus lekker met zijn allen
Sport doet iets met je. Sport en bewegen bepaalt mede
sporten en bewegen.
wie we zijn, wat we doen, waar en wanneer. En vooral
ook, met wie we dat doen.
Van 17 tot en met 26
september 2021 zetten dit
Deelnemen aan sport en bewegen betekent vaak deeljaar honderden clubs, bonden,
nemen aan de maatschappij. Sportclubs en verenigingen gemeenten en andere
spelen daarbij een cruciale rol en zijn een ontmoetingsorganisaties hun deuren open.
plek voor allerlei mensen. Samen sporten en bewegen
draagt bij aan onze gezondheid. Sportbonden, clubs,
Zo ook in de Gemeente
scholen, sportfederaties en gemeenten maken dit mede Nieuwegein, voor de derde
mogelijk.
keer Host City van
de Nationale Sportweek.
Met de NOC*NSF Nationale Sportweek willen we zo
veel mogelijk mensen inspireren om een leven lang te
Ben jij benieuwd wat er
genieten van plezier in sport en bewegen.
allemaal te doen is?
Programma
Bekijk hieronder alle informatie van de Nationale Sportweek in Nieuwegein
Dag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Datum
17 september 2021
18 september 2021
19 september 2021
20 september 2021
21 september 2021
22 september 2021
23 september 2021
24 september 2021
25 september 2021
26 september 2021

Thema/programma
Opening
Sportverenigingen
Watersport
Onderwijs
Ouderen
Outdoor
Vitaliteit
Inclusief sporten
BeActive Night
Positieve Gezondheid

Al deze
links
(URL’s)
kunt u
kopieren
naar uw
Pc voor
meer
info.

Informatie & contact
Heb je een vraag? Of wil je meer informatie? Neem contact met ons op! Stuur een e-mail
naar info@sportidnieuwegein.nl of bel ons op 030 - 600 42 60 (en vraag naar SportID
Nieuwegein).
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10 Symptomen van dementie
We vergeten allemaal weleens iets.
De sleutelbos bij de bakker laten
liggen, de fiets niet op slot gezet.
Niets aan de hand. Maar als het vaak
mis gaat, kan vergeten een serieuze
zaak worden.
Wanneer moeten de alarmbellen
gaan rinkelen?
De eerste verschijnselen van
dementie verschillen per persoon.
Vaak zijn er kleine en terugkerende
signalen, zoals geheugenklachten,
gedragsproblemen en veranderingen
in karakter.
In dit artikel ziet u tien signalen die
op alzheimer of een andere vorm van
dementie kunnen wijzen. Ze zijn
afkomstig van Alzheimer Nederland.
Maar let op! Deze tekenen kunnen
ook een andere oorzaak hebben.
Daarom is het altijd goed om met uw
huisarts contact op te nemen als u
denkt dat er iets aan de hand is.
1. Vergeetachtigheid
Nieuwe informatie vergeten kan een
teken zijn van dementie. Net als het
vergeten van belangrijke data of
gebeurtenissen.
12

-

KBO - De Brug - nr. 4 - 2021

Als iemand steeds dezelfde vraag
stelt en spiekbriefjes nodig heeft om
dingen te onthouden, terwijl dat
nooit eerder zo was, kan dat een
signaal van vergeetachtigheid zijn.
2. Problemen met dagelijkse
handelingen
Gewone dingen gaan steeds
moeilijker. Zoals bijvoorbeeld
geldzaken regelen en hobby's
uitoefenen.
Eenvoudige handelingen die iedere
dag terugkomen in de juiste volgorde
uitvoeren - zoals koffiezetten of eten
koken - worden een steeds groter
probleem.
3. Vergissingen met tijd en plaats
Iemand met dementie heeft minder
besef van tijd en raakt vaker de weg
kwijt. Hij of zij vergeet soms waar hij
is en hoe hij daar gekomen is.
4. Taalproblemen
Het wordt steeds moeilijker om een
gesprek te volgen en aan een
gesprek deel te nemen.
Iemand kan midden in een gesprek
opeens vergeten zijn waar het
gesprek over gaat. Of vervalt in
herhalingen. Hij of zij vergeet zelfs

eenvoudige woorden en praat
minder vloeiend dan voorheen.

voor de televisie zitten en veel langer
slapen dan gewoonlijk.

5. Kwijtraken van spullen

8. Veranderingen in gedrag en
karakter

Iemand met dementie kan spullen op
vreemde plekken leggen.
Bijvoorbeeld een portemonnee in de
koelkast of een boek in de oven.
6. Slecht beoordelingsvermogen
Voor iemand met dementie kan het
lastig zijn om situaties in te schatten
en keuzes te maken. Aanbiedingen
kan hij of zij slecht beoordelen en er
is een risico op het uitgeven van
grote sommen geld.

Het komt voor dat iemand met
dementie ander gedrag gaat
vertonen. Hij of zij kan verward,
achterdochtig, depressief of angstig
worden.
Zonder duidelijke aanleiding kan de
stemming omslaan. Ook het karakter
verandert.
Iemand gaat dan bijvoorbeeld dingen
doen die hij of zij anders nooit deed.
9. Onrust
Een van de symptomen van
dementie is onrust. Daardoor lijkt het
alsof iemand steeds iets zoekt, moet
opruimen of iets anders moet doen.

Bijvoorbeeld door te veel
boodschappen te kopen of spullen te
kopen die niet nodig zijn.

Door dit constante gevoel van onrust
en de behoefte om te lopen, krijgt
iemand vaak slaapproblemen.
10. Problemen met zien

7. Terugtrekken uit sociale
activiteiten
Sociale activiteiten zoals hobby's,
sport en gesprekken lopen minder
goed. Iemand trekt zich vaker terug
en onderneemt minder dan
voorheen. Ook kan hij of zij urenlang

De hersenen krijgen moeite om te
verwerken wat iemand ziet. De
persoon kan bijvoorbeeld afstanden
minder goed inschatten.
Bron: IkWoonLeefZorg /
www.alzheimer-nederland.nl
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Vrijdag 30 juli leuke, en vooral gezellige vaartocht gemaakt
vanaf de Museumwerf door Nieuwegein
De aanleiding daarvoor was de seizoensafsluiting van onze vrijdagochtend volleybalclub onder leding van Eric Jochems en Ton van Maurik.
Sijgje van Eck (2e van rechts) had deze
tocht voor ons geregeld en daarbij hadden
we een berg geluk met het weer en
konden de paraplu’s in de houders blijven!
◄

Tijdens het volleyballen hebben we de
grootste lol en tijdens het varen was het al
niet minder.
Nu waren de schippers van de twee
scheepjes ook toffe gasten en hadden er zelf ook plezier in.
Wij voeren met de ▲ Hoop
en Vertrouwen (uit 1930) en
onze medesporters met het
► Romeinse schip Fiducia
(vermoedelijk uit 200 na Chr.).

Na afloop van het varen
gingen we samen nog wat

drinken bij de Museumwerf en de 2 uur
varen zaten er alweer op, en zoals altijd
vliegt de tijd als het gezellig is!
Tijdens het binnenvaren van de Rijks-hulpschutsluis moest de schipper flink
bukken om geen krassen op zijn bolletje (of de brug?) te krijgen, hierna ging het
langzamerhand richting Museumwerf…
16
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…en was dit het einde van een schitterende vaartocht.
Ad Vos.
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Deze vaartocht is ook te
boeken voor alle
Nieuwegeiners
Rondvaarten
Het Nieuwegeinse grondgebied kende
diverse waterwegen die belangrijk
waren voor de ontwikkeling van de oude kernen. Openluchtmuseum Nieuwegein
kan daarom het beste vanaf het water worden verkend. En daar heeft Museumwerf Vreeswijk wat op gevonden.
Met behulp van crowdfunding werd een scheepje aangekocht en gered van de
sloop. Het was de Hoop en Vertrouwen, een kagenaar uit 1930 dat ooit dienstdeed
als baggerschuitje in het Groene Hart. Het schip is gerestaureerd en nu ingericht
voor geheel andere lading: passagiers! De Hoop en Vertrouwen is rondvaartboot
geworden!
Als bijdrage aan het jubileumfeest stelde de Museumwerf in juni en juli gratis
rondvaarten-met-gids met de Hoop en Vertrouwen en het Romeinse schip Fiducia
ter beschikking. Per 1 augustus wordt voor de rondvaarten een kleine vergoeding
gevraagd. Voor zover coronamaatregelen het toelaten, wordt er gevaren met
groepen van maximaal 12 passagiers.
Wilt u meevaren of vaartocht voor een groep organiseren? Pak dan de telefoon:
06 - 38 01 75 92 op werkdagen tussen 10:00 - 12:00 uur en 14:00 - 16:00 uur of ga
naar de website: www.museumwerf.nl.

Een
grote KBO,
is een
sterke
KBO!
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Wat een schitterend
antwoord
Een monteur demonteerde een
cilinderkop van een Kawasaki
toen hij een bekende cardioloog
in zijn werkplaats ontwaarde.
De cardioloog stond te wachten
totdat de monteur tijd had om
even naar zijn motorfiets te
kijken.
De monteur riep naar de cardioloog dat hij moest
komen kijken naar de interne delen van de motor.
De cardioloog liep een beetje verbaasd naar de
monteur toe.
De monteur ging staan, veegde zijn handen
aan een doek af zei tegen de cardioloog:
’Kijk dokter, ik opende het hart van deze
machine, haalde de kleppen eruit, heb de
schade hersteld en dan zet ik hem weer in elkaar.
Als ik dan klaar ben, werkt hij weer als een nieuwe.
Hoe komt het dan dat ik per jaar € 39.500,- euro verdien en u
€ 1.600.000,- terwijl wij in feite hetzelfde werk doen’?
De cardioloog wachtte even met antwoorden en begon te glimlachen.
Toen zei hij tegen de monteur:
’Probeer die reparatie eens uit te voeren met een draaiende motor.’
KBO - De Brug - nr. 4 - 2021
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(Belangrijke) uitvindingen
door de jaren heen (3)

Het schrift heeft een grondpatroon van 12
tastbare stippen.
Louis Braille maakt op 15-jarige leeftijd
kennis met het schrift en probeert het
dusdanig aan te passen dat het ook door
blinden gebruikt kan worden.
Het eerste wat hij doet is het aantal stippen
terugbrengen naar 6.

Uitvinder van het brailleschrift voor blinden,
dat ook naar hem vernoemd is.
De Fransman Louis Braille werd in 1809
geboren als zoon van een leerbewerker. Op
driejarige leeftijd verliest Braille zijn gezichtsvermogen als hij in de werkplaats van
zijn vader met zijn gezicht in een mes valt.
Op 10-jarige leeftijd krijgt de jonge Fransman een beurs zodat hij naar het Nationale
Instituut voor Blinde Kinderen in Parijs kan.
De stichter van deze school heeft een
speciaal schrift ontwikkeld voor kinderen.
In dit schrift worden gewone letters in reliëf
door het papier gedrukt waardoor men kan
voelen welke letters en woorden er
geschreven zijn. Erg makkelijk is dit
systeem echter niet.
Nachtschrijven
In het jaar dat Louis Braille op het Nationale
Instituut voor Blinde Kinderen (1819)
arriveert, introduceert de Franse legerkapitein Charles Barbier een ander systeem
dat hij ’nachtschrijven’ noemt.
Dit schrift werd gemaakt zodat men op het
slagveld ook ’s nachts berichten kon lezen.
20
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Hierna werkt hij een alfabet uit en creëert
hij een aantal samenstellingen die de
leessnelheid moeten bevorderen.
Braille’s systeem wordt in 1829 gepubliceerd. De jaren hierna wordt het verder
verbeterd en ingevoerd op het Nationale
Instituut in Parijs.
Wereldwijd in gebruik
Louis Braille stierf in 1852 aan de gevolgen
van tuberculose. Op dat moment werd het
brailleschrift nog niet overal gebruikt.
Wereldwijd werd er in deze periode gewerkt
aan lees- en schrijfsystemen voor blinden.
In de jaren zestig van de 19e eeuw wordt in
Amerika het zogenaamde ’New Yorkstippensysteem’ gebruikt.
Uiteindelijk wordt vrijwel overal toch
gekozen voor de methode van Louis Braille.
Wereldwijd is het systeem momenteel het
meest gangbare leessysteem voor blinden.

Erehaag bij uitvaart ‘groot
Vianees’ Arie Kooijman

Onder leiding van zijn zoon Gert
Kooijman, groeide het bedrijf vanaf de
jaren negentig uit tot één van de
grootste Toyota- en Kia-holdings van
Nederland, met in totaal zeven
vestigingen.
Arie Kooijman was een groot
organisator.

Veel Vianezen brachten een laatste
groet aan stadsgenoot Arie Kooijman.
De 87-jarige oud-Toyota-dealer en
groot organisator overleed op 11
augustus 2021.
Er vormde zich een erehaag langs de
Stuartweg voor het pand van
autobedrijf Kooijman.
Meerdere bergingsvoertuigen hadden
zich opgesteld langs de route en de
grote vlag hing halfstok. Ook vloog een
historisch vliegtuig over Vianen.
Kooijman begon in 1959 vanuit zijn
ouderlijke huis in Vianen voor zichzelf
met het repareren van auto’s en
vrachtwagens. In 1961 startte hij op de
Stuartweg een garagebedrijf met een
Shell-station.
Sinds 1971 is het bedrijf Toyota-dealer.

In 1960 startte hij met de jaarlijkse reis
voor senioren. Hij was bijna zestig jaar
voorzitter van stichting Ouderenreis
Vianen-Hagestein. Pas in 2019 gaf hij
de voorzittershamer over aan zijn
opvolgster.
Kooijman zette zich in voor de
hervormde kerk, ondersteunde de
Nationale Sleepbootdagen en was
erelid van de stichting Vrijstad
Oldtimerdag Vianen.
Daarnaast introduceerde hij weer een
taptoe in 2016 en was hij betrokken bij
de oprichting van het Viaanse hospice.
Kooijman bezat een immense
verzameling
aan materiaal
uit onder meer
de Tweede
Wereldoorlog,
die hij
regelmatig aan
leerlingen van
lagere scholen
liet zien.
Bron: Het Kontakt Vijfheerenlanden
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Foto: nl.123rf.com

Lekwandeling tussen
Lexmond en Vianen
LEXMOND • Op zaterdag 18 september organiseert MMV een Lekwandeling
tussen Lexmond en Vianen
Voorafgaand aan de wandeling, waarbij een boswachter aanwezig is, is er een
workshop ‘Gezonde fruittaartjes maken’.
De wandeling duurt ongeveer 70 minuten. Hierna kan
men genieten van koffie of thee en de zelfgemaakte
taartjes op basis van Moerman en NTTT-proof.
De ontvangst is van 13:00 tot 13:15 uur aan de Achthoven
72 te Lexmond (met de bus bereikbaar).
De workshop duurt ongeveer een 15 minuten en aansluitend is de wandeling. De
middag eindigt om ongeveer 16:00 uur.
Aanmelden kan via cb@mmv.nl. De kosten bedragen € 7,50 (€ 5,00 voor leden),
ter plaatse contant te voldoen.
MMV is een vereniging die zich inzet voor complementaire
therapie bij kanker. Zij ondersteunen kankerpatiënten die
hun ziekzijn op een natuurlijke wijze willen ondersteunen.
Via de website mmv.nl en het magazine Uitzicht wordt
veel kennis achtergrondinformatie en voedingsadviezen
gedeeld.
Vrijwilligers binnen deze vereniging organiseren deze
MMV-wandeling.
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Stadswandeling Gorinchem

Theatergezelschap Stadsavonturen
presenteert de StoryTrail stadswandeling
Gorinchem. Verhalenverteller Johannes
neemt deelnemers mee op een anderhalf
uur durende tocht door de geschiedenis
van de stad, vol sterke verhalen en
avonturen. Deze wandelende vertelvoorstelling gaat in première op zondag 12
september.
Meelopen kan ook op vier andere
zondagen in september en oktober.
De StoryTrail stadswandeling Gorinchem
vertrekt om 14:00 uur op zondag 12 en 19
september én op zondag 3,10 en 17
oktober.
Reserveren is noodzakelijk: kopieer
daarvoor deze ▼link naar uw Pc.
Stadswandeling Gorinchem | StoryTrail |
Theater & Historie
De verhalen van Gorinchem sleuren je
mee. Eeuwen terug in de tijd. Opstand en
strijd, deugd en misdaad, verraad en
liefde… Je gaat het allemaal meemaken
tijdens de StoryTrail stadswandeling
Gorinchem.
De verteller brengt de stadsgeschiedenis
tot leven.

Je maakt de mooiste avonturen mee –
waargebeurd! En je ontdekt: als Gorinchem
er niet was geweest, had de wereld er nu
een stuk slechter voorgestaan.
Hoe sla je een woeste opstand neer zonder
ook maar één schot te lossen? Hoe verover
je een onbereikbare geliefde? En hoe zou
het voelen om in een boekenkist op een
houten kruiwagentje over de kinderkopjes
van de Grote Markt te hobbelen? Tja, dat
zijn zo van die vragen.
Voor de antwoorden moet je in Gorinchem
zijn. Stad aan de Merwede, vesting van de
Heren van Arkel. De verteller neemt je mee
door de prachtige straten én door de
stadsgeschiedenis. Het wordt een
enerverende wandeling, want aan sterke
verhalen is hier geen enkel gebrek.
Gorinchem is het thuis geweest van in-en-in
gemene schurken, op-en-top edelmoedige
helden, en alles wat daartussen zit. Voor je
het weet, waan je je eeuwen terug in de tijd.
Ga mee! Vergaap je aan de bizarre kunsten
van Heer Jan van Arkel. Verlies je hart aan
een kabeljauw. Ontsnap aan de Duivel.
Help een arme marskramer uit de nood.
Krijg er iets prachtigs voor terug.
En vergezel Hugo de Groot tijdens zijn
legendarische ontsnapping.
Er is maar één conclusie mogelijk:
Gorinchem, da’s een sterk stadje!
Kopieer onderstaande URL en Beleef vast
een klein stukje mee met de Gorinchem
verhalenverteller Johannes
https://youtu.be/0xrfRAimYbQ.
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HORIZONTAAL: 1 afslijting van land 5 elektrische eenheid 8 uitroep
van schrik 10 Spaanse heer 12 vleesvervanger 15 trots 16 Europeaan
18 walkant 19 aanvankelijk 21 medemens 22 onbepaalde hoeveelheid
23 rookgerei 25 te zijner tijd 28 insect 29 digitaal telefoonnet 31
webben weghalen 32 vol scheuren 33 drinkgerei 35 kleine afdeling
soldaten 36 overblijfsels.
VERTICAAL: 2 deel v.e. schip 3 sarcasme 4 omroepvereniging 5 luiaard
6 rakelijzer 7 kleur 9 wild zwijn 10 financier v.e. sportclub 11 slordig
13 dagdromer 14 enkeling 16 taille 17 voormalige Russische heerser
19 Baskische afscheidingsbeweging 20 rivierarm 24 sportbestuurder 26
waterrijk woestijngebied 27 treuzelaar 29 vreemde taal 30 Amerikaanse munt 33 kosteneenheid 34 titel.
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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 6 oktober 2021 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. 3-2021 is: ‘Barkas’, en is gewonnen door Dhr.
T. Huiskes, Vianen. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt.
‘Barkas’ / De barkas was van
oorsprong een sloep. Het was de
grootste aan boord, en vaak was er
maar een van die maat. Grote,
vierkant getuigde schepen, zoals
linieschepen, hadden meestal vier
sloepen waarvan de grootste de
Barkas heette, de volgende diende
om de kapitein van en naar boord
te brengen en heette dan ook
Kapiteinssloep. Deze was meestal
bewapend met een klein stuk boordgeschut.

Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug / 2021
Dag/maand
27 januari
24 februari
24 maart
21 april
26 mei
30 juni
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01 december
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De meesterspion / Elizabeth Camden
Het verhaal speelt aan het begin van de twintigste eeuw in Washington.
Luke Delacroix is journalist maar heeft ook gespioneerd voor de
Amerikaanse regering. Marianne Magruder werkt als fotografe voor de
overheid.
De families Magruder en Delacroix staan op voet van oorlog met elkaar;
Delacroix heeft een bedrijf in specerijen en wil eerlijk zakendoen.
Magruder handelt in ingeblikt voedsel en ziet er geen been in goedkope
ingrediënten toe te voegen om de winst te maximaliseren.
De stichter van het Magruder bedrijf profiteerde van het feit dat de firma Delacroix aan de
grond zat na de burgeroorlog. Clyde Magruder is inmiddels senator, maar Luke is niet
overtuigd van zijn integriteit. Luke en Marianne ontmoeten elkaar toevallig en worden
verliefd, maar haar vader verbiedt iedere omgang, gaat zelfs heel ver om dat te
bewerkstelligen.
Goed verteld verhaal dat boeit vanaf het begin.
Heimwee naar morgen / Paul van Vliet
Gebundelde korte verhalen van de gepensioneerde cabaretier Paul van
Vliet (1935). Het eerste deel beslaat de periode 1935-1963. Hierin blikt
hij terug op zijn jeugd in Den Haag, het leven thuis, op school, in dienst
en als student in Leiden. Het tweede deel bestaat uit verhalen die zich
afspelen na 1965 en hebben niet altijd hemzelf als hoofdpersoon.
Voor de verhalen kan Van Vliet putten uit zijn rijke theaterervaring maar
ook uit zijn eigen herinneringen en ervaring. In veel van de verhalen zijn liedteksten van zijn
hand verwerkt. Nu hij niet meer op het podium staat, is Van Vliet schrijver geworden. En hij
laat zich kennen als een goede, humoristische schrijver. Je hoort hem als het ware vertellen,
met veel liefde, humor en een zweem van melancholie.
Een mooi boek om regelmatig een verhaal uit te lezen.
Deze boekentips zijn weer aangeleverd door: Anne Terwisscha van de 2e verdieping.
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Museumwerf Vreeswijk
Vreeswijk was vroeger een schippersdorp. Op Museumwerf Vreeswijk is er een
binnen- en buitenmuseum te vinden.
De expositie binnen geeft een kijkje in de vroegere tijden van Vreeswijk. Het
expositiecentrum geeft een beeld van de historische binnenvaart.
Het buitenmuseum geeft inzicht in de oude werfactiviteiten. Ook liggen enkele
gerestaureerde oude schepen om te
bekijken. Het sfeervolle Theehuys
met terras aan het water is te
vinden aan de Vaartse Rijn en is
open op afspraak. Dit is ook een
trouwlocatie.
De Museumwerf Vreeswijk in
Nieuwegein leent zich ook goed
voor een bruidsreportage of trouwlocatie of trouwfeest. Deze activiteit
is geschikt voor het hele gezin, kinderen, volwassenen en ouderen.
•

Prijzen & Tickets

Prijsinformatie is indicatief en per persoon.
Volwassenen:
Kinderen:
Peuters:

€ 3,00 p.p.
Gratis
Gratis
Let op: prijzen zijn altijd ‘prijzen vanaf’ vrijblijvend en
onder voorbehoud
Kinderen tot en met twaalf jaar hebben gratis toegang

Toegankelijkheid
Dit uitstapje is toegankelijk voor mindervaliden.
De voorzieningen bestaan uit: Rolstoeltoegankelijk
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Nieuwegein 50 jaar jong!
Als u onderstaande URL’s naar uw Pc kopieert
ontdekt u allerlei wetenswaardigheden over het
ontstaan van Nieuwegein.

50 jaar Nieuwegein
Bron: Michael Boer (via Youtube)
https://youtu.be/nPk89zQX75s
40 jaar Nieuwegein - Oud Jutphaas - Oud Vreeswijk.
Bron: RTV-9
https://youtu.be/nCOsYK2CV94
Waterbeheersing van de sluizen van Vreeswijk - Nieuwegein.
Bron: RTV-9
https://youtu.be/eWE5kMFovfU
Eerste dag Vreeswijk Vol Vaart in beeld
Bron: PEN.nl
https://youtu.be/qQFKr5H3PfM
Begin van de bouw van het Stadshuis.
Bron: RTV-9
https://youtu.be/BXB0zMF13Kk
Van geen (wijken) weten. Jutphaas, Wijkersloot.
Bron: De Geinfilmers
https://youtu.be/eAdTxl_sGjk
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