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        De gezichten bij de bestuurders 
 

 

Voorzitter: 
 : Ad Driessen 

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

 

 

Secretaris: 
   :   Henk Valkenet 
    :   Elandweide 109, 3437 CP  Nieuwegein 
   :   06 - 21 989 489 
        :   secretaris.kbo.nv@gmail.com  

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

 

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

 

 

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

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

  
Servicelijn:  
  : Angela Kok 

    : 030 - 606 39 65 / 06 - 40 17 15 18 
        : angelakok@casema.nl 
 
  

mailto:a3ssen51@gmail.com
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
mailto:harrymeerts@ziggo.nl
mailto:j.veenendaal46@gmail.com
mailto:advos@casema.nl
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STEM    

We mochten stemmen. 
Voor de gemeenteraad 
moeten er leden 
gekozen worden.  

 

Die wensen echter ieders stem om te 
mogen gaan zetten in beleid. En dan 
ook nog daadkrachtig uitvoeren. 
 

Landelijk werden alle senioren door de 
bonden uitgenodigd, desnoods met 
rollator en scootmobiel, naar het 
Binnenhof te komen om de stemmen 
te verheffen tegen de AOW - en 
pensioenplannen van de regering. 
Helaas zit dat luidkeels protesteren bij 
ons niet erg diep in de genen. We 
gebruiken onze wandelstok om de 
wandelen, niet om te handelen. 
 

Heerlijk is het dat de coronaperikelen 
voorbij zijn. Verlost van de 
beperkingen kunnen we elkaar weer 
ontmoeten en spreken. Als je zo’n 
lange tijd in communicatie-armoede 
hebt geleefd, is het even wennen 
andermans stemmen te horen.  
 

Voor mij was het zingen in koren 
eindelijk weer mogelijk.  
 

De vierstemmige koorstukken van de 
Lekzangers en de woeste liederen van 
het zeemanskoor deden in het begin 
een aanslag op de stembanden.  
Maar na enige voorzichtige oefening 
kon er snel volop muzikaal genoten 
worden. 

Een stem uit het verleden kwam tot 
ons in het rapport over politionele 
acties in Indonesië. Wat doet het onze 
ouderen, die hieraan hebben mee-
gedaan? Wat hebben zij zwijgend 
meegedragen in hun verdere leven? 
Iemand sprak over het stille verdriet 
dat velen in hun graf hebben mee-
genomen. 
 
Daaroverheen kwamen de razende 
stormen, die de natuur tartten. En 
daarna de Russische oorlogsorkaan in 
Ukraïne met bestemming het doden 
van democratie, mens en mond. 
 
Laten we hiertegen 
onze stem opzetten 
en met onze stokken 
handelen.  
 
Een passend Engels 
gedichtje van Shel Silverstein 
heb ik vrij vertaald. 
 
STEM 
 

Er is een stem in jou 
Die fluistert de hele dag 
‘Ik voel, dit is goed voor mij. 
Ik weet dat dit niet mag.’ 
Geen leraar, priester, ouder, vriend 
Of wijs mens kan beslissen 
Wat goed is voor jou – luister 
De stem kan je niet missen. 
 
Hopelijk heeft dit voorwoord uw 
stemming niet veranderd. 

Ad Driessen. 
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Eindelijk, we mogen weer activiteiten 
ontplooien!     
 

Blijf echter voorlopig toch nog maar even 
op uzelf en uw naasten letten! 
 

 

 

 

 

Kijk voor nieuws over Nieuwegein,  
op: www.pen.nl  

 
Donderdag 7 april  
 

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

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

Vrijwilligersochtend 11.45 - 14.00 
 

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

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

Modedag Vanderklooster Boskoop 
 
Dinsdag 21 juni 14:00 - 16:00 
 

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

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 

 

Dinsdag 16 augustus 14:00 - 16:00 
 

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

Vakantieweek Vledder (al volgeboekt) 
 

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

 
Dinsdag 20 september 14:00 - 16:00 
 

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

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

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 

http://www.pen.nl/
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/106/brabantse-dagtocht
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/155/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/113/algemene-ledenvergadering
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/156/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/168/modedag-vanderklooster
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/157/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/158/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/159/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/107/vakantieweek-vledder
https://youtu.be/iSxGixwKfFs
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/160/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/161/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/169/modedag-vanderklooster
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/162/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/163/bingomiddag
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Waarom de klok een uur vooruit? 
 

Sinds de oliecrisis van 1977 maken we in Nederland gebruik van deze tijden. Zo 
kunnen we in de zomer- maanden langer van het 
buitenlicht genieten en besparen we veel 
energie.  
 
Door de klok een uur vooruit te zetten duurt 
het 's ochtends langer voordat het licht wordt 
en duur het 's avonds juist langer voordat het 
weer donker wordt.  
 
Niet alleen in Nederland, maar ook in maar liefst 70 andere landen wordt er 
twee keer per jaar de klok verzet.  
 
Vind je het lastig om te onthouden of de klok voor- of achteruit moet? Probeer 
dan dit ezelsbruggetje te onthouden: In het voorjaar gaat niet alleen het weer, 
maar ook de klok een uur vooruit. 
 
Bij onze zuiderburen in België moet de klok overigens op exact hetzelfde 
moment een uur vooruit, maar hebben ze er andere naam voor bedacht:  
 
Belgen noemen het namelijk zomeruur. 
 
 

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

 

https://www.belgieschoolvakanties.be/2022/feestdagen/zomeruur/
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
mailto:advos@casema.nl


6     -     KBO - De Brug - nr. 2 - 2022            
 

 

 

 

NIEUW  -  NIEUW  -  NIEUW 
 
Bingo in nieuwe locatie op elke 3e dinsdag van de maand 
 

In samenwerking met Buurtplein Zuid hebben wij een leuke activiteit ontwikkeld.  
 

Wij kunnen elke 3e dinsdagmiddag van de maand terecht in de grote zaal van het 
Buurtplein. Dat betekent dat onze bingomiddagen in De Rank tot het verleden 
behoren. We gaan vanaf nu naar de nieuwe locatie. Gemakkelijk bereikbaar, 
ruime parkeergelegenheid en goed toegankelijk voor rollatorgebruikers. 

 

 We starten op dinsdag 19 april aanstaande. 

 Aanvang is 14.00 uur en einde rond 16.00 uur.  

 We spelen in totaal 4 rondes bingo, waarbij leuke prijzen te winnen zijn. 

 De entree voor de bingomiddag is € 5,--. Daarvoor krijgt u 1 bingoplankje, 
waarmee u de hele middag kunt spelen. Wilt u een extra bingoplankje, dan 
kost dat € 2,-- per stuk. Wij vragen u om zoveel mogelijk met gepast geld te 
betalen. 

 Drankjes, zoals koffie/thee/fris etc. zijn voor eigen rekening en worden ter 
plekke in het Buurtplein afgerekend. Dat kunt u eventueel pinnen. 

 Vooraf opgeven voor de bingo kan bij Angela Kok (tel. 030 - 606 39 65 of 
email angelakok@casema.nl) of u vult uw naam in op de lijst bij de bar van 
het Buurtplein Zuid. 

 

Extra fijn is het dat het Buurtplein Zuid elke dinsdagmiddag om 17.00 uur een 
‘Eet je mee’ organiseert. U kunt dus na afloop nog in Buurtplein Zuid blijven en 
voor € 4,50 genieten van een gezonde warme maaltijd. Wel vooraf even opgeven 
bij het Buurtplein. Dit is nl géén activiteit van de KBO! 
 

Houdt u van bingo! U bent van harte welkom! Ook voor niet-leden! 
Graag tot dinsdag 19 april! 
 

Els Kusters en Angela Kok, organisatie namens de KBO. 

mailto:angelakok@casema.nl
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                       Bingo 
                         Buurtplein Zuid 
 

 
 

NIEUW! Iedere 3e dinsdag van de maand spelen we  
in samenwerking met de KBO afd. Nieuwegein/Vianen 

BINGO in Buurtplein Zuid 
 

We starten op dinsdag 19 april 2022 
 

Aanvang: 14.00 uur 
 

Toegang inclusief 1 bingo plankje € 5,00 p.p.  
(met 1 plankje speelt u de hele middag) 

 
Koffie/thee en andere drankjes zijn voor eigen rekening 

 
Aanmelden kan bij Buurtplein Zuid 

of bij Angela Kok, telefoon 030 - 606 39 65  
of email angelakok@casema.nl 

 

 
Contactgegevens Buurtplein Zuid 
 

Ratelaar 37 
3434 EW  Nieuwegein  
tel: 030 - 600 88 36 
 

Sovda Design Nieuwegein 

mailto:angelakok@casema.nl
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Nibud: AOW-er 
levert 

 tientjes per maand 
in 

 

Erik Bogaards 
Gepubliceerd:  

18-01-2022 
 
Iedereen levert in 2022 in, 
zo blijkt uit nieuwe koop-
krachtberekeningen van 

het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud). Gemiddeld gaan we er 
dit jaar zo’n 40 euro per maand op achteruit. 
 
Het instituut was in september al somber over de koopkracht, en zag aankomen 
dat het nog negatiever zou worden. Maar de plotseling sterke stijging van de 
energieprijzen heeft een veel sterkere daling van de koopkracht gebracht. 
 
De koopkrachtberekenaar laat zien dat huishoudens die hun loon niet zien 
stijgen, rekening moeten houden met een koopkrachtdaling die kan oplopen tot 
ruim € 200 per maand. De grootste boosdoener is de hoge inflatie, met als 
belangrijkste onderdeel de sterk gestegen energieprijzen. 
 
Het Nibud heeft gerekend met een inflatiecijfer van 3 procent, die DNB verwacht 
voor dit jaar. Hoe de inflatie zich daadwerkelijk zal ontwikkelen is nog erg 
onzeker. Als de inflatie nog verder oploopt, zullen mensen nog minder in de 
portemonnee overhouden. 
 
 
AOW-ers zien koopkracht dalen 
 
Bron: plusonline, kopieer voor het 
gehele artikel deze ▼ link: naar 
uw Pc 
 
Nibud: AOW'er levert tientjes per 
maand in | PlusOnline  

https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar/
https://www.nibud.nl/consumenten/koopkrachtberekenaar/
https://www.plusonline.nl/geld-recht/nibud-aower-levert-tientjes-per-maand-in?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=POL-2022-01-20&utm_content=POL-2022-01-20&utm_term=&mt=3a2b9b57c6c25c3d855e5fd7bdcb71d2e8961706940731e1e2fe4f3437f30a99
https://www.plusonline.nl/geld-recht/nibud-aower-levert-tientjes-per-maand-in?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=POL-2022-01-20&utm_content=POL-2022-01-20&utm_term=&mt=3a2b9b57c6c25c3d855e5fd7bdcb71d2e8961706940731e1e2fe4f3437f30a99
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 Druk druk druk; we rennen door het leven maar naarmate je ouder wordt besef 

je dat je af en toe ook eens had moeten stilstaan  
 

 Als er twee wegen zijn, neem dan de moeilijke, want op de gemakkelijke is het 
meestal dringen  

 

 Voor mensen die drempels willen nemen, zijn deuren altijd open  
 

 Waar niets mag mislukken, kan niets nieuws ontstaan     Ingezonden door Eric Jochems       
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ALGEMEEN 
 

Het verslagjaar 2021 is net als 2020 een bijzonder jaar vanwege de Covid-19 
pandemie.  

 

• De meeste activiteiten zijn geannuleerd. In de zomerperiode konden nog 
enkele activiteiten doorgaan; maar de vreugde is van korte duur. De 
Algemene Ledenvergaderingen waren in eerste instantie samengevoegd; 
nadat de eerste is uitgesteld kan ook de tweede niet plaatsvinden. Dat 
betekent dat het bestuur in 2022 achteraf verantwoording moet afleggen 
over het gevoerde beleid van 2021. 

 

• Desondanks hebben we tijdens de activiteit-loze periode geprobeerd onze 
leden te betrekken bij ons verenigingsleven door het uitbrengen van De Brug 
en twee speciale edities van onze nieuwsbrief: de Ophaalbrug en de 
Brugwachter. 

 

• Het ledenbestand van de vereniging is gedaald; maar met een ruim 750 zijn 
we wel een van de grotere afdelingen binnen de KBO-provincie Utrecht. 

  
LEDEN 
 

De Algemene Ledenvergaderingen (de ALV) zijn beide geannuleerd. De docu-
menten van de ALV zijn ook nu weer samengebracht in De Brugwachter, een 
speciale editie van de nieuwsbrief. In april 2022 hopen we alsnog deze stukken 
te kunnen behandelen. 
 
Ledenaantal 
Het ledenaantal is ten opzichte van 2020 afgenomen tot 763 
(provinciale telling per 1 januari). Opvallend was een hoger 
aantal leden dat overleed (29 personen). Aan het einde van 
het jaar is Ton Kok, oud-redacteur van de nieuwsbrief en 
medeorganisator van activiteiten, ons ontvallen. 
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BESTUURSZAKEN 
 

Bestuurssamenstelling 
In 2021 heeft het Afd. bestuur op volle sterkte gewerkt.  
Per 1 oktober is de functie van 1e penningmeester van  
Dhr. Jan Veenendaal overgegaan naar Dhr. Harry Meerts.  
 

Bestuursvergadering 
Het bestuur heeft slechts 5 keer vergaderd.   
 

WBTR (Wet Toezicht Bestuur Rechtspersonen) en UBO (Uiteindelijk Belang-
hebbenden)  
Om de kans op fraude en (financiële) malversaties binnen verenigingen te 
voorkomen/te verkleinen is er nieuwe wet- en regelgeving opgetuigd. De WBTR 
maakt een statutenwijziging noodzakelijk. Het bestuur zal een wijzigingsvoorstel 
formuleren en mogelijk al in 2022 aan de ALV aanbieden. Daarna zal de gang 
naar de notaris plaatsvinden. Daarnaast wordt ook het Huishoudelijk Reglement 
geactualiseerd. Deze aanpassing wordt in 2022 aan de ALV voorgelegd.  
 

Beleidsplan 2021 
Het Afdelingsbestuur presenteert op het beleidsplan 2021 dat op 16/23 oktober 
2020 door de ALV wordt vastgesteld. Het is grotendeels hetzelfde als het beleids-
plan 2020, dat grotendeels niet kon worden uitgevoerd. Zeer veel onderdelen 
zijn niet ten uitvoer gebracht vanwege de pandemie. 
 

Belangenbehartiging 
Aan het einde van het jaar zijn politieke partijen van de gemeenteraad van 
Nieuwegein gevraagd te reageren op een tiental stellingen over beleid ten 
behoeve van senioren. Pas begin 2022 komen een aantal reacties binnen. 
 
COMMUNICATIE 
 

Er zijn verschillende vormen van communicatie 
binnen onze vereniging: 
 

De Brug  

• Ook dit jaar bestaat de inhoud van De Brug slechts voor een beperkt deel aan 
aankondigingen en verslagen van eigen activiteiten. Het grootste deel is door 
de redacteur gevuld met artikelen die van elders zijn overgenomen of met 
meer informatieve verhalen, zoals de geschiedenis van bruggen in onze regio. 
Het speciale nummer, De Ophaalbrug, staat vol allerlei doe-dingen.  
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• Eén ervan is het ontwerpen van een KBO-postzegel. Johan 
Olthof heeft het winnend ontwerp gemaakt. 

 

• Het landelijk KBO-blad ‘KBO-PCOB magazine’  
Leden ontvangen dit blad tien keer per jaar.  

 

• Een grote groep bezorgers in 32 rayons zorgt ervoor dat 
Nieuwsbrief/De Brug en Magazine bij de leden thuis worden bezorgd. Soms 
worden er ook losse flyers over activiteiten meegeleverd. 

 

• Veel leden weten ook dit jaar de servicelijn van onze afdeling te vinden. 
Angela Kok is de spin in dit telefonisch informatie-web. Ze lost zelf problemen 
op of verwijst naar de juiste persoon/instelling. 

 

• De website van onze Afdeling wordt door de webmaster, dhr. Henk Valkenet 
actueel gehouden, zodat u te allen tijde op de hoogte bent van de nieuwe 
ontwikkelingen, zowel binnen onze eigen afdeling als landelijk.  Het webadres 
is: www.kbonieuwegeinvianen.nl 

 

• De eindredacteur heeft vaker via de digitale nieuwsbrief berichten door-
gegeven. Aan het einde van het kalenderjaar heeft hij deze service omge-
vormd tot de Digitale Brug. 

 

REIZEN EN ACTIVITEITEN 
 

Pas in de zomerperiode kunnen we een aantal 
activiteiten uitvoeren. De vakantiereis naar 
Hotel Ruimzicht in Zeddam kan doorgaan en 
vindt plaats tussen 20 en 25 september. De quiz die bedoeld was voor de 
nieuwjaarsbijeenkomst van de KBO, is – in aangepaste vorm – aangeboden aan 
de senioren van het Geinoord MEVE project. Tijdens de inloopborrel van 17 
oktober, waar ruim 60 leden naar toe gaan, wordt de quiz alsnog gehouden. De 
dagtocht naar Vanderklooster-mode zal de laatste activiteit zijn.  
 

Belastinghulp 
De HUBA’s hebben – op gepaste afstand – dit jaar hun werk gedaan.  
 

Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA’s) 
Senioren kunnen een beroep doen op de VOA’s als zij advies of ondersteuning 
wensen. De vier VOA’s van onze afdeling, kunnen in de loop van het jaar een 
verschillende leden (in de regio) helpen.  

http://www.kbonieuwegeinvianen.nl/
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LANDELIJKE & PROVINCIALE ONTWIKKELINGEN 
 

Landelijk gezien lijkt de rust binnen KBO-PCOB enigszins teruggekeerd. 
Veel ideeën zijn nog niet uitgewerkt en zullen in de praktijk hun waarde 
moeten tonen. 
 
Afdelingenoverleg 
De vertegenwoordigers (veelal de voorzitters) van de KBO-afdelingen in de 
provincie Utrecht vergaderen in de meeste gevallen digitaal.  
 
De Dag van de Afdelingen, een initiatief van onze afdeling, wordt geannuleerd en 
zal nu hopelijk in 2022 plaatsvinden.  
 
FINANCIEEL  
 

• Uit Het Kemp Fonds zijn in 2021 geen uitgaven gedaan. 

• De donatie uit 2020 aan het koor De Lekzangers is nog steeds niet ingelost als 
gevolg van de Covid-19 maatregelen. 

• Door een gift heeft mevrouw P. te Nieuwegein ook in 2021 een bijdrage 
geleverd ten behoeve van de ontspanningsactiviteiten. Namens de leden 
bedankt het Afdelingsbestuur mevrouw P. opnieuw zeer voor deze geste. 

• Jaarrekening 2021 

• Uit de jaarrekening 2021 blijkt dat we positief saldo hebben. Het bestuur stelt 
voor dit toe te voegen aan de bestemmingsreserve jubileum. 

 
De speciale uitgave De Ophaalbrug is – met instemming van de Gemeente – ten 
laste gebracht van het subsidiebedrag 2021. De subsidie 2022 is aangevraagd en 
toegekend. 
 
Wilt u het volledige jaarverslag 2021 (inclusief jaarrekening 2021) ontvangen, 
laat het de secretaris weten. Dan krijgt u de stukken thuis. 

 
Het concept jaarverslag 2021 is op 18 januari 2022 door het 

Afdelingsbestuur goedgekeurd. Dit verslag wordt ter 
vaststelling voorgelegd tijdens de eerstvolgende ALV van 

2022.  
 

De secretaris KBO-afd. Nieuwegein/Vianen, Henk Valkenet. 
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Vakantie 2022 
 
Van 19 t/m 24 september gaan we met 47 gasten naar Hotel Brinkzicht**** in 
Vledder. 
We hebben een goed hotel met lekker eten en mooie excursies kunnen boeken. 
 
Data om alvast te noteren in uw agenda 
 

 Donderdag 7 april - Dagtocht Brabant. 
U kunt hiervoor niet meer bellen. Deze tocht was al snel volgeboekt. 

 

 Maandag 30 mei - Dagtocht Lady’s Day bij Vander Klooster in Boskoop. 
De flyer met nadere informatie vindt u bij uw Magazine/De Brug van 
eind maart. 

 

 Donderdag 8 september - Dagtocht Orchideeënhoeve. 
De flyer met nadere informatie vindt u bij uw Magazine van eind juni. 

 

 Maandag 31 oktober - Dagtocht Lady’s Day bij Vander Klooster in 
Boskoop. 
De flyer met nadere informatie vindt u bij uw Magazine/De Brug van 
eind augustus. 

 

 Elke 3e dinsdag van de maand – Bingo in Buurtplein Zuid. 
We starten hiermee op dinsdag 19 april. Zie ook de informatie elders in 
deze Brug. 

 
Wilt u meer weten over onze activiteiten?  
Bel Angela op de servicelijn 030 - 606 39 65. 
 
De Reis/Activiteitencommissie, Harry, Angela, Ad en Joke. 
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VW Kever 1300 herkent u hem nog? 
 

    Met dank aan John Vroom [Autojournalist] voor de tekst 

 
Als ik er over 

nadenk is de Volkswagen  
Kever een belangrijk onderdeel geweest 
van mijn jeugd.  
 
Een van eerste auto’s die ik zag als peuter 
was de VW Kever met de bril. Kleur roest-
bruin en inderdaad met het ovale achter-
ruitje met de spijl ertussen. Een model dat 
eigenlijk nooit wezenlijk is veranderd. In 
die jaren met die chromen flapjes als 
portierhendels, opstaand koppeling- en 
rempedaal en ook een opstaand 
gaspedaal, met een rollertje aan het eind.  
 
In de loop der jaren kwamen er wat 
veranderingen, maar eigenlijk veranderde 
de Kever nooit echt. Wat ik mij van die 
modellen nog goed herinner is dat de 
portieren nooit makkelijk dichtvielen door 
een vorm van vacuümsluiting. Achter het 
stuur zag je nooit waar de auto van voren 
of van achteren ophield, dus inparkeren 
zonder schade was nauwelijks een optie. 
De pedalen zijn in alle versies altijd 
opstaand gebleven, behalve het gaspedaal 
overigens. 
 
Het geluid uit de uitlaat is altijd herkenbaar 
snerpend gebleven en de wegligging met 
de motor achterin bedroevend. De 
contactsleutel was altijd in de vorm van 
een opengewerkt VW-logo, in het begin 
staand en later liggend. Kenners zullen 
begrijpen wat ik bedoel. Forse bumpers 
rondom met altijd parkeerschade. Heel 
herkenbaar in die tijd en nu levens-

gevaarlijk was de kattenbak achter de 
achterbank waar veel kinderen uit de jaren 
’60 zorgeloos zaten, al zwaaiend naar de 
achterliggers.  
 
Tja, zorgeloosheid was heel typerend voor 
die tijd. Maar de Kever ging met zijn tijd 
mee, dus er kwam achterruitverwarming, 
een set hoofdsteunen, veiligheidsgordels, 
maar het Kever-karakter bleef. 
 
In de laatste modellen heb ik nog vaak 
gereden en meegereden. Mijn school-
vriend Jaap Graswinckel, ik moet eigenlijk 
zeggen Jonkheer Graswinckel, die zijn titel 
in een onbewaakt ogenblik ooit schriftelijk 
aan mij heeft overgedragen, had een 
Kever, waarmee we vaak naar België 
reden voor een paar dagen Ardennen, 
waar zijn ouders een huis hadden in de 
buurt van Durbuy.  
 
Heerlijk dat extra stalen schuifdakje. In de 
loop der jaren werden de bumpers steeds 
forser, maar ook toen bleef het principe 
hetzelfde. In de laatste versie verdwenen 
veel herkenbare zaken zoals het stuur met 
de halve chromen claxonring en de o zo 
herkenbare VW-contactsleutel, met nu 
gewoon het logo op metaal gestanst, maar 
het model bleef toch in grote lijnen 
hetzelfde. Maar ja, aan al dat goede kwam 
een eind met de introductie van zijn 
opvolger, de Golf. Nu ook al bijna een 
legende, maar de Kever zal altijd de Kever 
blijven.  
Een icoon voor jong en oud! 
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Mantelzorg door een familielid, maak goede afspraken 
 

Mantelzorg, zorg gegeven door 
naasten oftewel vrijwilligers. We blijven 
langer thuis wonen, en met hulp van 
naasten, met name familieleden, is dit 
zeker te doen. Voorkom problemen 
onderling binnen de familie, als een 
familielid je mantelzorg verleend. Maak 
goede afspraken van tevoren. Zo 
voorkom je ruzie binnen de familie. 
 

Wat is mantelzorg en hoe werkt het? 
 

Mantelzorg is zorg die plaatsvindt op vrijwillige basis aan zieke familieleden of 
naasten. Het kan hulp zijn die gericht is op verzorging van de ernstig zieke of 
hulp bij de dagelijkse activiteiten.  
 
Als je als mantelzorger werkt doe je dit vrijwillig, vanuit een goed hart. Je hebt 
iets over voor je naasten. Het woord mantelzorger is mooi gekozen. Een mantel 
biedt je bescherming en zo kun je de verzorger ook zien, als een mantel voor jou, 
als je die nodig hebt. Voor het verkrijgen van mantelzorg hoef je niet naar de 
gemeente, of een aanvraag te doen bij een instantie. Je kunt dit onderling 
allemaal regelen en afspraken over maken. Het staat je natuurlijk vrij, jouw 
mantelzorger een kleine gepaste vergoeding te geven. Hetzij in geld of 
bijvoorbeeld een bos bloemen.  
 
Het is verstandig, dat als je mantelzorg ontvangt van een familielid, goede 
afspraken hierover binnen de familie te maken. 
 

Mantelzorg, waarom afspraken maken? 
 

Mantelzorg door een familielid, maak goede afspraken. Als je van tevoren met 
elkaar afspraken maakt wie de mantelzorger is, hoeveel uur dit familielid 
mantelzorg zal verlenen, of daar een kleine vergoeding tegenover staat. Maar 
ook als bijvoorbeeld de mantelzorger de financiën gaat beheren, dat iedereen 
hiervan op de hoogte is.  Dit voorkomt onderling discussies en ruzie. Het kan 
zomaar zijn dat een familielid zich gepasseerd voelt, dat kan allemaal heel 
gevoelig liggen. Vooraf gemaakte afspraken, waarbij iedereen betrokken is, 
voorkomt dit. 
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Wanneer ben je mantelzorger? 
 

Op de website van de Rijksoverheid (◄ kopieer deze link naar je Pc) vind je veel 
informatie over mantelzorg. Je kunt jezelf mantelzorger noemen, als je een band 
hebt met de persoon die je zorg verleent en dit doet vanuit sociale over-
wegingen. Niet omdat je van beroep zorgverlener bent. Dat kun je wel zijn, maar 
het uitgangspunt is dan dat je een sociale band met elkaar hebt. Onder een 
sociale relatie wordt verstaan, een familielid, een buur, vriend of relatie. Een 
mantelzorger is dus geen professionele hulpverlener.  
 
Je geeft deze zorg puur vanuit sociaal oogpunt, omdat je er graag voor de ander 
wilt zijn. Je ziet dat deze jouw hulp goed kan gebruiken. Hierdoor zien veel 
mantelzorgers zichzelf ook niet als een mantelzorger. Ze zien het meer als het 
bieden van ondersteuning.  Het geven van mantelzorg is op structurele basis, af 
en toe een boodschap doen voor iemand, valt er niet onder. Ook een wekelijks 
bezoekje brengen, valt er niet onder. 
 
Wie mag mantelzorger zijn 
 

Iedereen, ongeacht de leeftijd, zou mantelzorger kunnen zijn. Hierbij uitgaande 
van een volwassen leeftijd uiteraard. Ook diegene die de hulp nodig heeft, hoeft 
niet aan een bepaalde leeftijd te voldoen. Het kan voor jong en oud, kind, 
ouders, senioren. Ook de relatie tot elkaar maakt niet uit. Als je de zorg verleent 
aan je naaste buur, of aan een goede vriend en dat betreft langdurig en 
structureel terugkomend, verzorg je in feite mantelzorg. Stel je voor dat je je 
zorgen maakt over een familielid en die al meer dan 3 maanden ondersteunt, al 
is het je moeder, vader, broer of een van je grootouders, een goede buur. Deze 
hulp noemen we mantelzorg. 
 
Vergoeding mantelzorg 
 

Aangezien deze vorm van zorg op geheel vrijwillige basis plaatsvindt, kent deze 
hulp ook geen officiële vergoeding of uitkering. Wel is het zo dat deze vorm van 
hulp, zwaar kan wegen, en om een grote inzet vraagt. Hiervoor kan de gemeente 
waarin je woont toch besluiten jouw mantelzorger iets te willen vergoeden. Als 
je dit wilt weten en jouw mantelzorger in het zonnetje zou willen zetten. Google 
dan op je eigen gemeente welke regels zij hanteren. Vaak kent de gemeente een 
bepaald bedrag toe. Zo kun je diegene die altijd voor jou klaarstaat, daar een 
keer voor bedanken. In de wandelgangen wordt dit een mantelzorgcompliment 
genoemd. 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/mantelzorg
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Mantelzorger zijn is mooi en dankbaar werk. Het kan ook zwaar zijn en 
psychische druk geven. Herken de signalen bij jezelf op tijd en kijk eens of je 
tijdelijk een back up zou kunnen inschakelen. Loop jezelf niet voorbij, je telt ook 
mee. Diegene aan wie jij de zorg verleent, zal dat heel goed begrijpen. Als je ook 
hier van tevoren duidelijke afspraken over maakt binnen de familie, valt het 
minder zwaar om te vragen aan een ander, de mantelzorg tijdelijk van je over te 
nemen. Als reminder, elke 10e november is het de dag van de mantelzorger, 
misschien een idee om jouw mantelzorger te verrassen! 

Bron: senioren.website 
 

Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug / 2022  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dag/maand        Magazine      De Brug  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   25 januari       februari  nr.          1 nr.        1   ☺ 

 22 februari maart  nr.          2    

 22 maart april  nr.          3 nr.        2 ☺ 

 26 april mei  nr.          4    

 24 mei juni  nr.          5 nr.        3 ☺ 

 28 juni juli/augustus  nr.          6   

 23 augustus september  nr.          7 nr.        4 ☺ 

 27 september oktober  nr.          8     

 25 oktober november  nr.          9 nr.        5 ☺ 

 29 november december  nr.        10 nr.        6 ☺ 
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itleg over de Lente 
 

Wanneer de zon loodrecht boven de evenaar staat 
begint bij ons de lente. De astronomische lente begint 
op het noordelijk halfrond meestal op 20 maart. De 
meteorologische lente begint op 1 maart. 
 

Dag en nacht 
 

Dag en nacht duren op de eerste lentedag overal ter wereld even lang. In ons 
land duurt de dag waarop de lente begint ongeveer 10 minuten langer dan de 
nacht.  
 
Deze verschillen zijn het gevolg van de tijdstippen van opkomst en ondergang 
van de zon. Deze tijdstippen hebben betrekking op de bovenrand van de zon.  
 
Bovendien is de zon door breking van stralen in de atmosfeer nog kort zichtbaar 
terwijl zij in werkelijkheid al onder is. 
 
Oplopende temperatuur  
 

Als de luchttemperatuur direct en alleen op de zon zou reageren, zou 21 juni (de 
langste dag) de warmste moeten zijn. Die dag zou dan midden in de zomer 
moeten vallen. In werkelijkheid loopt de temperatuur langzamer op. Dat komt 
door de invloed van oceanen en zeeën.  
 
De opwarming van zeewater door de zon gaat langzamer dan de opwarming van 
land. Een deel van de warmte wordt meteen teruggegeven aan de lucht. Een 
ander deel van de warmte komt in diepere aard- en oceaanlagen terecht.  
 
Die diepere lagen in de oceaan geven hun opgeslagen warmte langzaam af aan 
de lucht. 
 
Aan de kust begint het warmere seizoen later dan in het binnenland. Dit komt 
door de invloed van het nog koude water van de Noordzee en overheersende 
aanvoer van lucht vanaf zee.  
 
Als de seizoen indeling alleen zou afhangen van de temperatuur, dan blijkt dat 
de lente in Zuid-Limburg gemiddeld al op 9 maart begint en op Terschelling pas 
op 23 maart. 
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Verliezen 

Een mens verliest niet graag iets, 

Ook al is het maar ’n aansteker, ’n bril of ’n pen. 

Kun je nagaan wat er gebeurt als hij een mens verliest. 

Toon Hermans 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ga nooit weg zonder te groeten, 
 
ga nooit heen zonder een zoen. 
 
Wie het noodlot zal ontmoeten, 
 
kan het morgen niet meer doen. 
 
Toon Hermans 

 

 
 



KBO - De Brug - nr. 2 - 2022     -     21 
  

De Geschiedenis van Pasen 
 
Volgens de Bijbel wordt Jezus op Witte 
Donderdag verraden door Judas.  
 
Door dit verraad wordt Jezus gearresteerd.  
 
De Romeinse gouverneur Pilatus verklaart 
in het openbaar dat hij niet ziet waarom 
Jezus ter dood veroordeeld zou moeten 
worden.  
 
De aanklagers wilden dat Jezus wel ter dood 
werd verklaard, zij bleven hierop 
aandringen.  
 
Pilatus wilde geen moeilijkheden met de 
Romeinse keizer en volgens traditie van het 
Joodse feest Pesach zou een misdadiger 
vrijlating krijgen.  
 
Pilatus gaf nu de keus tussen Jezus en een 
moordenaar. Het volk mocht de keuze 
tussen deze twee maken.  
 

Pilatus dacht dat het volk een 
moordenaar nooit zou 
vrijlaten en dat Jezus zo 
vrijlating kreeg.  
 
Hierdoor kreeg Pilatus geen 
moeilijkheden met de 
Romeinse keizer en hoefde hij 
Jezus niet te veroordelen. 
 
Het volk koos echter voor de 
moordenaar en zo werd Jezus 
door Pilatus veroordeeld tot 
de dood aan het kruis. Jezus 
wordt op vrijdag aan het kruis 
genageld.  
 
Jezus wordt door Jozef van 
Arimathea begraven.  
 
Vrouwen gaan op 
zondagmorgen naar het graf 
van Jezus.  
 
Tot hun verbazing vinden zij 
geen lichaam. Engelen 
vertellen hen dat Jezus is 
opgestaan uit de dood. 

 
 
Pasen: Jezus Christus 
overwint de dood 
 
Voor een filmpje over de 
verrijzenis van Christus (3 
min) kopieer de link. 
https://youtu.be/8b5rgefGM
DA 

https://youtu.be/8b5rgefGMDA
https://youtu.be/8b5rgefGMDA
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Horizontaal: 1 boom 3 donkere kamer 7 kluif 9 voedingsmiddel 11 godsdienst 13 leenman 
14 halfaap 16 stapel hooi 18 landbouwkundig 20 stuk hout 21 gek 22 doorslag 23 muziek-
noot 24 windjack met capuchon 27 troefkaart 29 stel 30 soort drug 32 bovendien 34 slecht 
volk 37 Japans bordspel 38 pistoolfoedraal 41 vulkaan op Sicilië 43 inleidend gedeelte v.e. 
muziekstuk 45 god v.d. oorlog 47 aanleg 50 binnenkort 52 somber gestemd 54 omhulsel 
van geneesmiddelen 56 symbool gigawatt 58 gesloten auto 61 Europeaan 62 telwoord 63 
verhoogde toon 65 dandy 67 lijst van drukfouten 69 bewoner van Europa 71 kroeg 74 
kloosterlinge 75 begroeting 77 wrong in het haar 78 lichamelijk gebrek 79 toestand van 
razernij 80 beschadiging aan schepen 81 briefaanhef 82 Nederlandse norm 83 Japanse 
munt 84 zintuig 85 duizend kilo.  

 

Waagt u een poging voor € 25,-? 
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Verticaal: 1 gasvormige koolwaterstof 2 bladgroente 4 bakinrichting 5 gebeente 6 hulp-
organisatie 7 huidzwelling 8 adellijke dame 9 vislijn 10 been 12 duizend gram 14 omslag 
voor papieren 15 deel v.h. hoofd 17 toneeldans 19 waterloop om een kasteel 21 berucht 
25 scherpe kant v.e. mes 26 touw 28 landbouwwerktuig 31 Nederlandse dichter 33 
Zweedse munt 35 legerauto 36 uitbrander 39 deel v.h. gebit 40 gewicht 42 laan met 
bomen 44 onderzoeken 46 politieke partij 48 term bij tennis 49 ambtswoning v.d. paus 51 
jong meisje 53 aarde 55 eigenzinnig mens 57 kleur 59 afreis 60 dichtbij 61 schateren 64 
grote woestijn 66 glazen vullen 68 palmriet 70 pienter 72 noodlijdend 73 bouwland 76 
geurig zaad 78 lidwoord.  
 
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 12 mei 2022 aan: 
 
Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 
De oplossing van de 
puzzel  
uit De Brug nr. 1-2022 
is: ► 
en is gewonnen door 
Mw. A.M.J. 
Werkhoven, 
Nieuwegein.  
 
Wij feliciteren u van 
harte.  
 
De prijs wordt naar u 
overgemaakt. 
 
 

mailto:advos@casema.nl
https://maken.wikiwijs.nl/132140/Simulaties___Havo_5
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Wie niet waagt / Jeffery Archer  
 

Niet alleen een detectiveverhaal, maar vooral ook een 
verhaal over een detective. Zo profileert dit boek van de 
Engelse bestsellerauteur zich.  
 
William Warwick kiest, tegen de hoop van zijn vader in 
voor een carrière bij Scotland Yard, waar hij sneller 
belandt dan verwacht vanwege zijn achtergrond als 
kunsthistoricus. Al snel zit hij tot zijn nek in een groot-
schalige kunstroof en fraudezaak.  
 
Ondertussen wordt hij verliefd op Beth en leert hij zich staande houden binnen 
de geschreven en ongeschreven regels van het hoofdbureau van de politie in 
Londen.  
 
 

 
De som van jou / Cecilia Ahern 
 

Allegra is een jonge vrouw die als parkeerwachter in 
Dublin werkt. Haar thuis is het eiland Valentia, Kerry waar 
haar vader woont.  
 
Ze heeft haar moeder nooit gekend en lijkt weinig goede 
vrienden te hebben. Als ze op een dag de Ferrari-eigenaar 
de zoveelste parkeerbon geeft, vertelt hij haar dat 
iedereen een mix is van de vijf mensen met wie ze de 
meeste tijd doorbrengen. Dus de mensen met wie ze haar 

tijd doorbrengt moeten wel losers zijn.  
 

Dat wil ze veranderen en ze gaat aan de slag. Tijdens de uitvoering van deze 
missie, komt ze steeds meer te weten over zichzelf en het leven in het algemeen.  
 

Met dank aan Anne Terwisscha van de 2e verdieping voor deze leestips. 



 



 


