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         De gezichten bij de bestuurders 
 

 

Voorzitter: 
 : Ad Driessen 

  : 030 - 606 55 30 
       : a3ssen51@gmail.com  
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            :   06 - 21 989 489 
        :   secretaris.kbo.nv@gmail.com  

  
Penningmeester: 
  : Harry Meerts 
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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
mailto:angelakok@casema.nl


2     -     Kom Bij Ons - De Brug - nr. 4 - 2022            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De Brug KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen 

 
  INHOUDSOPGAVE 

 
     Omslag pag. 1 Gelukkig, hij rijdt eindelijk weer! Foto: Ad Vos 
     Omslag pag. 2 Bestuursgegevens 

1 De gezichten bij de bestuurders 
 2 Inhoudsopgave 
 3 Agenda  

 4/5 Van onze voorzitter 
 5 Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine en De Brug 
 5 Gedicht van Daniël Lohues Ingezonden door: Eric Jochems 

 6 Nieuws van de Reis-activiteitencommissie 
 7 Welverdiende ode aan Angela Kok 
 8 Leuke gratis KBO-vaartocht door Vreeswijk 
 9 iPad tabletcursus voor senioren 
 10 Senioren, gratis opfrissen van uw verkeerskennis? 
 11 Gezond eten / Uit de archieven van Ton Kok   
 12/13/14 12 tips om te besparen in de supermarkt   
 15 Op tijd verhuizen naar een seniorenwoning        
 16 Zicht krijgen op uw bankzaken               
 16 OV gratis voor senioren met alleen AOW 
 16/17 Dementie: 10 tips voor beter contact   
 18 Rebus puzzel 
 19 Vrijwilligers gezocht voor de Service- Juristen- 
  en Pensioentelefoon van de KBO  
 20/21 5 misverstanden over afsluiten hypotheek latere leeftijd 
 22/23  Stukje Nieuwegeinse historie door Joop Terpstra 
 23 Aanmelden nieuwe leden 
 24 Uitjes en/of boekentips 
 25 Boekentips en/of uitjes 
 26 Een goede conditie krijg je op deze manier 
 27 Aantal KBO-leden gerelateerd aan postcode en wijk 
 Omslag pag. 3/4 Advertenties 

 

 



Kom Bij Ons - De Brug - nr. 4 - 2022     -     3 
  

Kijk voor nieuws over Nieuwegein  
op: www.pen.nl  
 
Donderdag 8 september   
 

Dagtocht Orchideeënhoeve  
 
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 uur 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein  
 
Dinsdag 4 oktober 
 

Cursus Apple / iPad / IOS 10-12 uur  
Buurtplein Zuid (deel 1)  
Ratelaar 37, Nieuwegein  

 
 
 
 
 
 

Dinsdag 11 oktober 
 

Cursus Apple / iPad / IOS 10-12 uur  
Buurtplein Zuid (deel 2)  
Ratelaar 37, Nieuwegein  

Dinsdag 18 oktober 
 

Cursus Apple / iPad / IOS 10-12 uur  
Buurtplein Zuid (deel 3) 
Ratelaar 37, Nieuwegein  
 
Dinsdag 18 oktober 14:00-16.00 uur  
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein  
 
Dinsdag 25 oktober 
 

Cursus Apple / iPad / IOS 10-12 uur 
Buurtplein Zuid (deel 4) 
Ratelaar 37, Nieuwegein  
 
Maandag 31 oktober 
 

Modedag Vander Klooster Boskoop 
 
Dinsdag 15 november 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 
 
Donderdag 24 november 
 

Dagtocht kerstmarkt Intratuin Duiven  

 

Dinsdag 20 december 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 

http://www.pen.nl/
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/107/vakantieweek-vledder
https://youtu.be/iSxGixwKfFs
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/161/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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Stilte 
 

Na jaren intensief mantelzorgen, heb ik 
weer de vrijheid om mijn eigen dingen 
te ondernemen. Zo kon ik met een 
gerust hart op vakantie.  
 
Ik huurde een klein huisje in de 
Achterhoek en vermaakte me met 
fietstochtjes door het mooie 
coulisselandschap, het bezoeken van 
musea en het pakken van terrasjes.  
Het laatste uur van de dag zette ik een 
tuinstoel onder de nachtelijke hemel.  
 

Alles wat licht en geluid gaf zette ik uit 
en genoot van de sterren en vooral van 
de oorverdovende stilte. 

 
Wat een contrast 
met het voortrazend 
peloton in de Tour, 
de juichende 

tribunes bij het vrouwenvoetbal, de 
dreunmuziek van de Zwarte Cross en 
de om aandacht schreeuwende 
onderstebovenvlaggen van de boeren.  
 

Kijkend in de ruimte realiseerde ik me 
dat het zien van een ster altijd terug-
kijken is in de tijd. Je kijkt naar het licht 
van duizenden jaren geleden.  
 

Zelfs de zon doet er acht minuten over 
om ons te bereiken.  
 

Met de nieuwste technologie kunnen 
we steeds dieper de ruimte af speuren, 
op zoek naar de oorsprong van alles. 

Soms is stilte onwenselijk. In deze 
vakantietijd zijn velen op stap. Mensen 
die dat niet kunnen blijven achter en 
kunnen vervallen in eenzaamheid. Wie 
ziet naar hen om? 
 

Gelukkig zijn er mensen die de stilte 
doorbreken om problemen, die vaak 
uit angst verzwegen worden, open en 
bloot aan de kaak te stellen.  
 

Helaas is het tegenwoordig niet 
ongebruikelijk dat anonieme 
leeghoofden hun vuiligheid over deze 
klokkenluiders spuien via de sociale 
media. Bedreigingen worden zelfs met 
explosief geweld uitgevoerd.  
 

Wereldwijd dreigen oorlogen, sancties, 
tekorten en klimaatproblemen de 
wereld in vuur en vlam te zetten.  
‘Er is een hevige competitie gaande 
tussen democratie en autocratie in de 
wereld’, kopte de Volkskrant. Gelukkig 
zijn er veel mensen die opkomen voor 
hun rechten en luidkeels protesteren. 
 

Ook rond de ontwikkelingen bij de KBO 
op provinciaal en landelijk niveau is het 
dreigend stil. In Utrecht is de animo om 
in een platformconstructie door te 
gaan klein. Andere provincies dreigen 
af te haken. Landelijk wil men zich nog 
eens buigen over de toekomst.  
 

Vermoedelijk zal de provinciale 
structuur gaan vervallen. De afdelingen 
blijven een belangrijke rol spelen 
ondersteund en gevoed door de lande-
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lijke Unie KBO PCOB. Onze afdeling 
heeft bij Utrecht aangedrongen op een 
definitieve beslissing op korte termijn. 
 
Zo mijmerde ik daar onder het 
uitspansel. De wereld was stil, maar in 
mijn hoofd was het een drukte van 
belang.  

Vol spanning keek ik nog even uit naar 
een lichtpuntje aan de horizon, een 
met licht uit de toekomst.  
 
Na een vallende ster werd het tijd om 
stilletjes aan te gaan slapen. 

 
Ad Driessen, voorzitter. 

 

Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug / 2022  

 
 

 
 

Elk mens die hef zich 'm kruus te dragen  
 

Opzich bennen die kruuzen precies eben groot 
 

't Verschil is: de iene hef der iene van piepschoem  
 

En de ander die hef 'm van lood  
(Daniël Lohues) 

 

Ingezonden door: Eric Jochems 

 

Dag/maand        KBO-PCOB 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 ☺ 



6     -     Kom Bij Ons - De Brug - nr. 4 - 2022            
 

 
*) Vakantie 2022 
Van 19 t/m 24 september gaat er een 
grote groep KBO-leden op vakantie 
naar Hotel Brinkzicht**** in Vledder 
(Drenthe). De benodigde papieren, 
zoals programmaboekje en koffer-
labels, hebben zij inmiddels 
ontvangen. Wij wensen allen een fijne 
en heel gezellige week toe. 

 
*) Donderdag 8 september - Dagtocht 

Orchideeënhoeve 
Deze dagtocht is inmiddels volgeboekt. 
Wat fijn dat u zo massaal reageert op 
ons excursieprogramma. Dat maakt 
ons werk extra leuk!  

 
*) Maandag 31 oktober - Dagtocht 

Lady’s Day bij Van der Klooster in 
Boskoop 

De flyer met nadere informatie vindt u 
bij dit Magazine / bij deze Brug. 
U kunt nu al inschrijven! Ook niet-
leden zijn welkom. Zij betalen wel iets 
meer. 

 
*) Donderdag 24 november - 

Kerstdagtocht Intratuin Duiven 
De flyer met nadere informatie vindt u 
bij uw Magazine/De Brug van eind 
september. 

 
*) Donderdag 15 december - 

Kerstviering 
Noteert u deze datum alvast in uw 
agenda? Wij werken nog aan het 
programma. 
 

*) iPad cursus 2022/2023 
Informatie hierover vindt u elders in 
deze Brug. 
 

*) Elke 3e dinsdag van de maand - 
Bingo in Buurtplein Zuid (t.o. Albert 
Heijn) 

We starten om 14.00 uur en eindigen 
rond 16.00 uur. Entree is € 5,-- 
inclusief een bingoplankje waar u de 
hele middag mee speelt. Drankjes zijn 
voor eigen rekening. 
 

*) 2023 
Inmiddels zijn wij alweer druk bezig 
voor de vakantie en de dagtochten in 
2023. Heeft u suggesties, wensen of 
ideeën? Bel of mail dit rustig aan ons 
door. 
 

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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Een welverdiende ode aan Angela  
 

Angela Kok en haar echtgenoot Ton, was 
samen vanaf 2004 tot heden een van de 
drijvende krachten achter de KBO-vakanties en 
de uitjes. Dat zijn 18 jaar waarbij niets haar 
(én Ton) te veel was.  
 

Een paar voorbeelden; als ze naar de hotels op 
‘inspectie’ ging lette ze erop dat er geen te 
hoge (douche)drempels waren, dat er geen 
losse vloerbedekking lag, dat er voldoende 
brede deuren waren voor de rolstoelge-
bruikers, dat er voldoende verlichting was op 
de gangen, of de bedden goed waren enz. enz. Angela stopt nu met deze activiteit.  
 

Het blijkt dat ze na het overlijden van Ton zoveel te verwerken heeft, dat dit niet 
samen gaat met haar werkzaamheden voor de Reiscie. Dat is enorm spijtig, maar 
we moeten dat respecteren.  
 

Ikzelf heb sinds 2017 heel prettig samengewerkt met Angela en zal haar dan ook 
bij de Reis/Activiteitencie. enorm missen. Haar grote kennis en ervaring zullen we 
niet eenvoudig kunnen evenaren, als het überhaupt ooit lukt.  
 

Het is een ‘Pietje precies!’ Als je haar vraagt wie van onze leden er wanneer en 
waar naartoe zijn mee geweest in voorgaande vakanties, kan ze dat allemaal 
keurig terugvinden in haar dossiers als ze het al niet ‘simpel’ even uit haar 
geheugen opsomt. Ze zei altijd: ’Het zijn mijn mensen!’ Dat maakt haar ook zo’n 
mooi mens! 
 

Ter verduidelijking; gelukkig hoeven we haar niet helemaal te missen, zo blijft ze 
‘gewoon’ de dagtochten, de maandelijkse bingo, de organisatie van de iPad 
cursussen, de coördinatie van de bezorging van ons Magazine, De Brug en 
natuurlijk de Servicelijn uitvoeren. 
 

Niet voor niets ligt haar hart bij de KBO! 
 

Beste Angela, enorm bedankt voor de fijne tijd samen bij de Reis/Activiteiten-
commissie! 

Ad Vos. 
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De KBO biedt u een leuke, gratis vaartocht aan door Vreeswijk 
 

Op dinsdag 13 en vrijdag 16 
september organiseert de KBO een 

vaartocht door Vreeswijk. 
 

De rondvaarten beginnen om 
11.00 uur. Vervolgens worden de 
trossen ieder uur losgegooid. De 

vaart door de Parel van 
Nieuwegein duurt 1 uur. KBO leden 

mogen een gast meenemen. Deze hoeft 
geen KBO lid te zijn en voor hen is het ook gratis. 

Na afloop krijgt u een 
drankje aangeboden 
op het gezellige terras 
van het Theehuis aan 
de werf.  
 
Meldt u zich wel even 
aan zodat we weten 
hoeveel boten we 
moeten reserveren.  

 

Meevaren gaat op 
volgorde van 
aanmelding.  

 

 
 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 september s.v.p. mét vermelding 
van uw tel.nr. bij Ad Vos, 06 - 39 78 48 84 of advos@casema.nl. 
 

U kunt zich natuurlijk na afloop ook inschrijven als KBO-lid!  
Dan kunt u een volgende keer ook meedoen met activiteiten 
welke alléén gelden voor KBO-leden. 

Links de grootste boot en rechts de wat kleinere,  
per boot kunnen 12 pers. meevaren. 

 

 
Dit is ook 

een 
activiteit 

van de KBO 
afdeling 

Nieuwegein
/Vianen! 

 
 

advos@casema.nl%20
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iPad / tabletcursus voor senioren  
 

Voor menige 55-plusser valt het niet mee om 
bij te blijven met de technologische ont-
wikkelingen en zeker die op het gebied van  
iPads, Tablets en mobiele telefoons. In 
samenwerking met verschillende Buurt-
pleinen in de stad organiseert de KBO-
afdeling Nieuwgein/Vianen cursussen voor senioren: bent u 55-jaar of ouder, 
heeft u een beetje ervaring met uw apparaat, maar wilt u graag meer weten? Dan 
is deze cursus iets voor u! We helpen u met het omgaan met uw eigen apparaat 
en leren u gebruik te maken van de mogelijkheden die het apparaat heeft. 
 
Gedurende vier opeenvolgende dinsdagen wordt tussen 10:00 en 12:30 uur les 
gegeven. We gaan ervan uit dat alle deelnemers die vier bijeenkomsten bijwonen. 
Zij dienen een borg van 10 euro te betalen. Na de vierde bijeenkomst krijgen ze 
die weer terug. 
 

We beginnen met 15 deelnemers per cursus; de inschrijving is op volgorde van 
aanmelding. Is die vol, dan komt u op een wachtlijst. 
 

De eerste serie lessen:  
Buurtplein Zuid, Ratelaar 37, 3434 EW  Nieuwegein (nabij winkelcentrum 
Hoog Zandveld) 
4, 11, 18, 25 oktober 2022, van 10-12:30 uur 
 

Cursus: Apple / iPad / IOS 
Inhoud: basishandelingen; zoeken op internet/e-mail; foto’s; veiligheid 
 
De tweede serie lessen: 
Buurtplein Batau, Dukatenburg 1, 3437 AA  Nieuwegein (nabij 
winkelcentrum Muntplein) 
22 en 29 november en 6 en 13 december 2022, van 10-12:30 uur 
 

Cursus: Samsung / Android tablet 
Inhoud: basishandelingen; zoeken op internet/e-mail; foto’s; veiligheid 
 
Aanmelden kan bij: 
Corrie Poirters 030 - 601 40 20 of Angela Kok 030 - 606 39 65 
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 KBO

 
Senioren, gratis opfrissen van uw verkeerskennis? 
 

Verkeersregels veranderen. Telkens 
een klein beetje. Nieuwe verkeers-
borden, snelheden, wegmarkeringen 
en bijvoorbeeld voorrangsregels: wist 
u dat veertig procent van de verkeers-
regels in de afgelopen vijftien jaar is 
aangepast? Het is voor iedere weg-
gebruiker belangrijk de veranderingen 
in de verkeersregels bij te houden.  
 
Op initiatief van KBO-afdeling 
Nieuwegein/Vianen kunt u uw 
verkeerskennis opfrissen. Deze cursus 
is bedoeld voor senioren en is mede 
mogelijk gemaakt door subsidie van de 
Provincie Utrecht. Onder leiding van 
een deskundige voorlichter van Veilig 
Verkeer Nederland wordt u in 2 sessies 
bijgepraat over de huidige verkeers-
regels. Uiteraard is er ruimte voor 
vragen. De bijeenkomst heeft een 
informatief karakter; het is dus geen 
examen. Deelname aan deze 
theoriecursus is gratis, wel wordt 
verwacht dat u beide dagdelen komt. 
Na afloop van de eerste sessie bestaat 
de mogelijkheid om een individuele 
praktijkles met een rijschool aan te 
vragen. De kosten voor de praktijkles 
zijn voor eigen rekening en is uiteraard 
niet verplicht.  
 

Er is plaats voor 35 deelnemers. Wees 
er dus snel bij, aanmeldingen gaan op 

volgorde van binnenkomst. Is de lijst 
vol, dan worden de volgende 
aanmeldingen op een reservelijst 
geplaatst. 
 
Doelgroep:  
65-plussers uit de gemeente 
Nieuwegein 
 
Wanneer: 
Dinsdag 1 en dinsdag 15 november van 
10:00-12:00 uur 
Let op! Deelname aan beide dagen is 
verplicht. 
 
Kosten: 
Theoriebijeenkomsten gratis 
Optioneel: praktijkrit á € 45,- 
 
Waar: 
Kerkelijk centrum De Rank, 
Lupinestraat 11 Nieuwegein-Zuid (nabij 
winkelcentrum Hoog-Zandveld. 
Parkeergelegenheid aldaar; tramhalte 
Nieuwegein-zuid.) 
 

Inschrijven: 
U kunt zich inschrijven bij Veilig 
Verkeer Nederland, via 
www.vvn.nl?opfriscursussen of bel 
VVN  Steunpunt West 088 - 524 88 38. 
U ontvangt van ons een bevestiging 
van uw aanmelding dat ook uw 
toegangsbewijs is.  

http://www.vvn.nl/?opfriscursussen
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Ze waren beide 85 jaar oud en al 60 jaar getrouwd. Ook al waren ze niet jong, ze 
waren in goede gezondheid, veelal omdat zijn vrouw erop stond om gezond te 
eten en aan beweging te doen. Op een dag hielp hun goede gezondheid ze niet. 
Toen ze een keer op reis gingen stortte hun vliegtuig neer en gingen ze naar de 
hemel...  
 
Petrus nam ze mee naar een prachtig landhuis, met een prachtige keuken en een 
echte waterval in het bad. Vol verbazing snakten ze naar adem, toen Petrus zei:  
‘Welkom in de hemel. Dit is nu jullie nieuwe thuis.’ 
De oude man vroeg Petrus hoeveel dit alles ging kosten. 
‘Wel, niets.’ zei Petrus. ‘Denk eraan, dit is jullie 
beloning in de hemel.’ 
 
De oude man keek uit het raam en hij zag een 
golfterrein, knapper en mooier dan er ooit een op 
aarde gebouwd was.  
‘Wat zijn de kosten voor het groen?’ vroeg de 
oude man.  
‘Dit is de hemel’, antwoordde Petrus. ‘Je kunt gratis spelen, elke dag, op elk 
tijdstip van de dag.’ 
 
Vervolgens gingen ze naar het clubhuis en zagen het omvangrijke buffet met elke 
voorstelbare gang voor zich gepresenteerd... 
 
‘Vraag maar niets.’ zei Petrus tegen de man. 
‘Dit is de hemel en alles is gratis voor jullie om van te genieten.’ 
 
De oude man keek rond en wierp een vluchtige blik op zijn vrouw. 
‘Wel, waar zijn de vetarme en lage cholesterol voeding, en decafeïne thee en 
koffie?’ vroeg ze.  
 
‘Dat is het beste eraan.’ antwoordde Petrus. ‘Je kunt eten en drinken zoveel je wilt 
of wat je maar wilt, en je zult nooit dik of ziek worden. Dit is de hemel!’ 
 
De oude man vroeg: ‘Geen fitness studio om te trainen?’ 
‘Niet tenzij je het zelf wilt’, was het antwoord.  
‘Geen controle van bloeddruk en handenvol vitamine supplementen slikken...?’ 
 

‘Nooit meer. Alles wat je hier doet is genieten.’ 
De oude man keek naar zijn vrouw en zei: ‘Jij met je gezond eten...  
We hadden hier twintig jaar eerder kunnen zijn!’ 
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12 tips om te besparen in de supermarkt 
 

Gepubliceerd: 17 mei 2022 
 

Boodschappen worden steeds duurder. U geeft daar-
door in de supermarkt al snel meer geld uit dan een 

paar maanden geleden. Met deze tips kunt u de kosten 
beperken. 
 
1. Koop niet meer dan nodig 

 

Kijk voordat u boodschappen gaat doen in de voorraadkast 
en de vriezer. Maak een boodschappenlijstje van de dingen die u nodig heeft en 
houd u aan dat lijstje. Maak het lijstje in de volgorde zoals u de producten in de 
supermarkt tegenkomt. Zo voorkomt u dat u vaak heen en weer moet lopen en 
veel artikelen tegenkomt die u niet nodig heeft. Het helpt ook om niet met een 
lege maag naar de supermarkt te gaan. Als u honger heeft, koopt u sneller iets 
lekkers dat niet op het lijstje staat. 
 
2. Ga minder vaak naar de supermarkt 
 

Probeer niet vaker dan een of twee keer per week boodschappen te doen. Hoe 
minder vaak u in de supermarkt komt, hoe minder u in de verleiding wordt 
gebracht om meer te kopen. Plan uw maaltijden een paar dagen vooruit en koop 
alle ingrediënten in één keer. 
 

3. Vergelijk prijzen 
 

Een logische manier om te besparen is 
kiezen voor een goedkope supermarkt. 
Veel supermarkten lijken goedkoop 
omdat ze goede aanbiedingen hebben, 
maar omdat de andere producten duur-
der zijn, kan het voordeel tegenvallen. 
Vergelijk daarom de prijzen van 
verschillende artikelen tussen de verschillende supermarkten. U kunt ervoor 
kiezen om naar verschillende supermarkten te gaan, maar dat is wel meer werk 
en geeft ook meer kans op de verleiding om meer te kopen dan u nodig heeft. 
Zorg in ieder geval dat u de prijzen kent en dat u zich niet door een gunstige 
aanbieding laat verleiden om al uw boodschappen in een dure supermarkt te 
doen. 
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4. Maak slim gebruik van aanbiedingen 
 

Op internet vindt u websites met folders van alle supermarkten. Kijk of er 
interessante aanbiedingen zijn en sla houdbare producten voor een aantal weken 
of maanden in. Blijf kritisch. Een A-merk in de aanbieding kan nog 
steeds duurder zijn dan het huismerk van een 
supermarkt. Let ook op dat u niet meer gaat gebruiken 
van het product waarvan u een grote voorraad 
heeft, zoals koekjes of chips. Bij verse producten 
kunt u beter geen gebruik maken van een aanbieding 
die alleen geldt voor grotere hoeveelheden. Een tweede 
bakje aardbeien voor de halve prijs is niet gunstig als u er eigenlijk 
maar één nodig heeft. U kunt wel van dit soort aanbiedingen profiteren als u 
samen met anderen een boodschappenlijst maakt. 
 
5. Zoek naar voordelige merken en varianten 
 

Supermarkten zetten de duurste producten graag op ooghoogte. De goedkopere 
producten staan juist laag. Kijk dus ook altijd in de onderste schappen. Sommige 
groente zijn uit de diepvries goedkoper dan vers. Afhankelijk van wat u wilt maken 
kan diepvriesgroente een prima vervanger zijn. Ook vis en vlees uit de diepvries 
kunnen goedkoper zijn dan vers. 
 

6. Kies een kleine verpakking 
 

Grote verpakkingen zijn relatief goedkoper, maar in euro’s betaalt u meer. Van 
sommige producten gebruikt u meer als de verpakking groter is. Denk 
bijvoorbeeld aan een grote zak chips. Die is relatief goedkoper dan een kleine zak, 
maar in euro's duurder en de zak gaat (bijna) even snel op. 
 

7. Kies producten zonder verpakking 
 

Koop geen voorverpakte groente en fruit, zoals een doosje met zes trostomaten, 
een netje met drie bolletjes knoflook of een doos met een kilo kiwi's. Dat is 
duurder dan een afgewogen hoeveelheid groente en fruit. Ook loopt u bij het 
kopen van grote verpakkingen het risico dat u meer koopt dan u kunt gebruiken 
en dat u eten moet weggooien, omdat het bedorven is. 
 

8. Kies onbewerkte producten 
 

Koop geen voorgesneden groente. Het is veel duurder en minder lang houdbaar 
dan groente die u zelf snijdt. Weeg de groente zelf, ook als dat niet hoeft van de 
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supermarkt, zodat u ziet wat u precies moet betalen voor de hoeveelheid die u 
koopt. Hetzelfde geldt voor kruidenpakjes en -zakjes voor sauzen en speciale 
gerechten. Het is veel goedkoper om verschillende kruiden te kopen en zelf uw 
sauzen te maken en gerechten te kruiden. 
 
9. Volg het seizoen 
 

Koop het liefst groente en fruit van het seizoen, die zijn het goedkoopst. Zo zijn 
aardbeien in de zomer veel goedkoper (en lekkerder) dan in de winter. 
 
10. Gebruik een mandje 
 

Als u weinig boodschappen nodig heeft, kunt u beter een mandje nemen dan een 
winkelwagen. In een grote winkelwagen lijkt 
het of u niet zoveel koopt. Met een mandje 
voelt u hoeveel u koopt en komt u minder in 
de verleiding om te veel te kopen. Als u eerst 
zware boodschappen in het mandje doet, 
blijft u zeker niet langer dan noodzakelijk in 
de supermarkt. 
 
11. Kies afgeprijsde producten 
 

Bij veel supermarkten vindt u afgeprijsde verse 
producten die nog maar kort houdbaar zijn. Alle grote supermarkten hebben 
hiervoor een speciale koeling en afprijzingsvakken. Ook brood van gisteren kunt u 
vaak voor een lagere prijs kopen. Dat is niet alleen goed voor uw portemonnee, 
maar ook tegen verspilling. U kunt ook de app Too Good To Go gebruiken. Daarin 
vindt u producten die winkels en restaurants bij u in de buurt over hebben. U kunt 
ze kopen voor minder geld. 
 
12. Zeg ja tegen de kassabon 
 

Neem de kassabon mee naar huis en bekijk de 
prijzen. Misschien zijn sommige producten 
duurder dan u dacht en wilt u de volgende keer 
een andere keuze maken. Vlees is bijvoorbeeld 
een duur product, dus u kunt besparen door af 
en toe een dag vegetarisch te eten. 

 
Tip: Angela Kok / Bron: IkWoonLeefZorg, Rabobank 

Foto: Monique van der Vloed ▼ zie haar website  

M Archieven - Monique van der 
Vloed 

https://toogoodtogo.nl/nl/
https://moniquevandervloed.nl/category/meukvrij-abc/m/
https://moniquevandervloed.nl/category/meukvrij-abc/m/
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Op tijd verhuizen naar een seniorenwoning 
 

Meneer en mevrouw de Jong kregen vorige zomer de sleutel van hun gloednieuwe 
appartement in seniorencomplex de Muzieknoot. Ze zijn heel blij dat ze van hun grote 
eengezinswoning naar een toekomstbestendig appartement zijn verhuisd.  

 

Meneer de Jong (73) vertelt: ‘Al bijna 50 jaar wonen we in Nieuwegein. Eerst in een flat, 
later in een eengezinswoning. We zijn nog goed ter been en wilden daar nog een paar jaar 
blijven wonen. Toen kregen we post van woningcorporatie Jutphaas Wonen over de 
voorrangsregeling ‘Van groot naar beter’. Toen we over de Muzieknoot lazen, werden we 
toch enthousiast.’  
 
Mevrouw de Jong (72) wilde graag in hun vertrouwde buurt blijven wonen en dat is gelukt. 
Het seniorencomplex staat vlak bij hun oude huis, in een zogenaamde zorgcirkel. Alle 
voorzieningen zijn in de buurt. ‘Op ons verlanglijstje voor later stond een gelijkvloerse 
woning dichtbij winkels, huisarts en openbaar vervoer. Dichterbij dan hier kan je het niet 
krijgen!’ 
 
Meneer en mevrouw de Jong kregen voorrang via de ‘Van groot naar beter’ regeling. Hun 
appartement heeft een riant balkon en een prachtig vrij uitzicht op de grote bomen van Park 
Kokkebogaard. Daar speelden hun kinderen al toen ze klein waren. Dat maakte wennen 
makkelijk, de buurt kenden ze al. ‘We hebben veel geluk gehad dat we via de voorrangs-
regeling op tijd konden verhuizen. Als je ineens gezondheidsklachten hebt en moet 
verhuizen met tijdsdruk is dat veel lastiger. We hebben zeker geen spijt van de verhuizing!’ 
 
Inloopspreekuur bij het woonloket 
 

Bent u 65-plusser en wilt u ook prettig zelfstandig blijven wonen? De wooncoaches helpen 
u graag.  
 

Tijdens het wekelijkse inloopspreekuur kunt u zonder afspraak bij het woonloket terecht. De 
wooncoach legt uit welke stappen u kunt nemen om een passende woning te vinden. U bent 
elke maandagmiddag van 13.00 tot 16.00 uur van harte welkom bij het woonloket!  
 

Kijk voor meer info op: www.nieuwegein.nl/woonloket of mail: wooncoach@nieuwegein.nl  

Foto: Maartje Kuperus 

 

http://www.nieuwegein.nl/woonloket
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Zicht krijgen 
op uw 
bankzaken 
 

De laatste maanden stijgen de kosten 
van energie en levensonderhoud 
gestaag en soms heel snel. De 
inkomsten van veel mensen blijven 
achter. Het gevolg kan zijn, dat 
mensen in financiële problemen 
komen.   
Soms kan men gebruik maken van een 
toeslag of een andere manier van 
ondersteuning. Maar welke dan? En 
hoe moet je die aanvragen? 
Op de website https://geldfit.nl kunt 
voor dergelijke vragen terecht. Wilt u 
liever een medewerker spreken, dan 
kunt u bellen met 0800 – 8115. 
 

OV gratis 
voor 
senioren 
met 
alleen 
AOW 
 

In september start de provincie 
Utrecht een actie waarbij senioren die 
recht hebben op AOW, wonen in de 
provincie Utrecht en die voor 100% 
moeten rondkomen van AOW gratis 
met het OV kunnen reizen. 
Hou de media in de gaten. Er wordt 
een informatiecampagne 
georganiseerd. Dan wordt ook 
duidelijk hoe en waar u zich kunt 
aanmelden.             

Dementie: 10 tips voor een 
beter contact 
  
Gepubliceerd: 29 januari 2017 
Gewijzigd op: 1 juni 2022 
 
Dementie heeft veel invloed op het 
dagelijkse leven. Voor iemand met 
dementie wordt het bijvoorbeeld 
steeds lastiger om informatie goed te 
verwerken. Gesprekken verlopen 
langzamer en niet alles is meteen 
duidelijk. Hierdoor wordt het 
moeilijker om op een goede manier 
met elkaar in contact te blijven. De 
volgende tips kunnen u helpen om 
toch op een prettige manier een 
gesprek met elkaar te blijven voeren. 
 
1: Vertel de kleine nieuwtjes van de 
dag 
 

Vertel over familie 
en bekenden en 
neem de plannen 
van de dag door. 
Als u dit lastig 
vindt, kunt u ook 
aanleren om uw gedachten hardop uit 
te spreken. Zo kunt u eenvoudig een 
gesprek op gang houden. 

 
2: Laat stiltes vallen  

 

Laat stiltes vallen, zodat 
degene met dementie 
de kans krijgt om op 
zijn of haar eigen 
manier te reageren. 

https://geldfit.nl/
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3: Stel vragen 
 

Vragen stellen kan helpen om het 
gesprek op gang te brengen. Stel 
bijvoorbeeld vragen over een    
onderwerp waar de ander graag over 
praat. 
 

Tip 4: Praten is niet zaligmakend 
 

Contact hoeft niet altijd de vorm van 
een gesprek te hebben. Mensen met 
dementie vinden het ook vaak prettig 
om op andere manieren te ‘praten’. 
Zingen bijvoorbeeld, of gewoon stil bij 
elkaar zitten. 
 

Tip 5: Fouten zijn niet erg 
 

Accepteer dat niet alles in een gesprek 
hoeft te kloppen. Kies ervoor om het 
gesprek door te laten gaan, zonder de 
hele tijd de fouten te herstellen. 
 

6: Haal samen herinneringen op 
 

Zoek naar de herinneringen waar u het 
samen over kunt hebben. Gebruik 
eventueel foto’s of muziek om 
herinneringen levendiger te maken. 
 

7: Verwacht niet altijd een reactie 
 

Misschien krijgt u weinig reactie als u 
een verhaal vertelt. Het kan zijn dat de 
details moeilijk te begrijpen zijn, maar 
dat de ander wel luistert naar uw 
verhaal. Geef het dus niet meteen op. 
 

8: Spreek waardering uit 
 

Vergeet niet om uw waardering voor 
de ander uit te spreken.  

En laat vooral ook merken, dat u het 
ook leuk heeft samen. 

 
 

 
 

 
9: Wees geduldig 
 

Iemand die dementie heeft, heeft 
meer tijd nodig om dingen te 
begrijpen of te doen. Haasten heeft 
geen zin, 
daarmee 
jaagt u de 
ander 
alleen 
maar op. 
 
10: Geniet van het onverwachte. 
 

Een gesprek kan soms een 
verrassende wending krijgen door een 
onverwacht grappige opmerking of 
een spontaan gebaar.  

 

Probeer deze situaties te herkennen 
en er samen van te genieten of om te 
lachen. 

 

Tips: Angela Kok / Bron: IkWoonLeefZorg, Rabobank 
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Nu eens wat rebussen, bij alle 3 goed wint u de prijs. 
 

Rebus nr.1 
 

 
 
 
 
 
 

Rebus nr. 2 
 

 

 
 
 
 
 
 

Rebus nr.3  

 
 
 
 
 
 
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 15 oktober 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. 3-2022 is: ‘Oplossing’ en is gewonnen 
door Mw. T. Hogenbirk-Padding, Nieuwegein.  
 
Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

 

mailto:advos@casema.nl
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Vrijwilligers gezocht voor Service- Juristen- en 
Pensioentelefoon van de KBO 

 
Het Verenigingsbureau is op zoek naar vrijwilligers die op het kantoor in 
Nieuwegein één dagdeel per week/één dagdeel per twee weken de Service, 
Juristen- of Pensioentelefoon willen bemensen. 
 
De Servicetelefoon is op maandag tot en met donderdag bereikbaar van 
10.00 - 13.00 uur, de Juristen- en Pensioentelefoon op woensdag en 
donderdag van 13.00 - 15.00 uur. 
 
Voor de Servicetelefoon zoeken we mensen die goed kunnen luisteren en 
geduldig mensen te woord willen staan.  
 
Leden kunnen bellen met allerhande vragen, en soms ook alleen om even 
hun verhaal kwijt te kunnen. 
 
Voor de Juristen- en Pensioentelefoon zoeken we vrijwilligers die een 
achtergrond hebben in juridische zaken of thuis zijn in de wereld van de 
pensioenfondsen en -regelingen. 
 
De werkzaamheden vinden plaats in tweetallen op het kantoor in 
Nieuwegein, en reiskosten worden vergoed op basis van 25 ct per km of 
gemaakte OV-kosten. 
 
Vrijwilligers geven hun beschikbaarheid en voorkeuren door en op basis 
daarvan wordt een rooster gemaakt. 
 
Mocht u in uw omgeving iemand kennen die het leuk zou vinden om ons 
vrijwilligersteam te versterken dan hoor ik heel graag van u. 
 
Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen neem dan gerust contact met mij 
op via: maria.smits@kbo-pcob.nl 
 
Hartelijk dank alvast! 

 

mailto:maria.smits@kbo-pcob.nl
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5 misverstanden over het afsluiten van een hypotheek op 
latere leeftijd 
 

Gepubliceerd: 12 april 2022 /  Gewijzigd op: 12 april 2022 

 

Veel mensen denken dat het afsluiten van een hypotheek op latere leeftijd niet 
mogelijk is. Dat is een misverstand. Ook als u al wat ouder bent, is het vaak 
mogelijk om (opnieuw) een hypotheek af te sluiten. Ook als u nooit eerder een 
hypotheek heeft gehad, maar altijd heeft gehuurd. 
 
Er bestaan veel misverstanden over het afsluiten van een hypotheek op latere 
leeftijd. We zetten er een paar op een rij. 

 
1. Na mijn 65e mag ik geen hypotheekrente meer aftrekken 
Aftrek van hypotheekrente is niet gebonden aan leeftijd. Iedereen die hypotheek-
rente betaalt voor een lening die is afgesloten voor de eigen woning en de 
hypotheek aflost, mag maximaal 30 jaar de rente aftrekken van de belasting. Deze 
regel is ingegaan in 2001. Heeft u voor 1 januari 2001 al hypotheekrente 
afgetrokken, dan heeft u tot 1 januari 2031 voor het laatst recht op hypotheek-
renteaftrek. Als u nu uw eerste huis koopt en een hypotheek afsluit die u volgens 
een geleidelijk terugbetaalschema moet aflossen, mag u de hypotheekrente de 
komende 30 jaar aftrekken.   

 
2. Als ik bijna met pensioen ga krijg ik geen hypotheek meer 
Vaak kunt u gewoon een hypotheek afsluiten. Waar het om gaat is dat uw 
inkomen nu en in de toekomst hoog genoeg is om uw woonlasten te betalen. 
Ongeveer tien jaar voordat u de AOW-leeftijd bereikt, kijkt de bank ook naar het 
inkomen dat u gaat ontvangen als u gepensioneerd bent. Het inkomen na 
pensionering is bijna altijd lager. De bank moet controleren of u uw woonlasten 
na uw pensioen nog kunt betalen. U kunt in veel gevallen een hypotheek krijgen 
als u bijna met pensioen gaat of al met pensioen bent. Als u nu een goed inkomen 
heeft en na uw pensionering een stuk minder, kan het zijn dat u in het begin extra 
moet aflossen, zodat u ook uw maandlasten nog kunt betalen als u met pensioen 
gaat. Daardoor zijn uw woonlasten in het begin hoger en na uw pensionering 
lager. 
 
3. Ik moet mijn hypotheek verplicht in 30 jaar aflossen 
De looptijd van hypotheken is standaard 30 jaar, maar u kunt ook voor een kortere 
looptijd kiezen. Die 30 jaar heeft te maken met de hypotheekrenteaftrek. U mag 

https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/hypotheek-afsluiten?utm_source=IkWoonLeefZorg&utm_medium=artikel&utm_campaign=latereleeftijd
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/alles-wat-u-moet-weten-over-hypotheekrenteaftrek
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/alles-wat-u-moet-weten-over-hypotheekrenteaftrek
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hypotheekrente alleen aftrekken als u de hypotheek in 30 jaar tijd aflost. Maar 
aflossen in 30 jaar is geen verplichting. Bij veel aanbieders kunt u ook voor een 
deel van uw financiering een aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Dan lost u niet of 
gedeeltelijk af. Dit kan wel gevolgen hebben voor de hypotheekrenteaftrek en het 
bedrag dat u maximaal kan lenen. 
 
4. Als ik op latere leeftijd een huis wil kopen, heb ik veel eigen geld nodig 
Of u nu jong of oud bent, u kunt niet meer hypotheek krijgen dan 100 procent van 
de waarde van het huis. U heeft naast de koopprijs altijd extra kosten. Daar heeft 
u dus eigen geld voor nodig. Het gaat dan om de kosten van de notaris, een 
bouwkundige keuring die u misschien wilt laten uitvoeren en de overdrachts-
belasting bijvoorbeeld. U kunt rekenen op 4 tot 6 procent extra kosten. Heeft u 
uw oude huis nog niet verkocht, maar wilt u wel uw overwaarde gebruiken voor 
uw nieuwe huis? Dan kunt u aan de bank vragen om dit bedrag tijdelijk voor te 
schieten. Op die manier hoeft u niet te wachten tot de verkoop van uw woning, 
maar kunt u de overwaarde alvast gebruiken.  
Dit heet een overbruggingshypotheek. 
 
5. Ik moet alle overwaarde van mijn oude huis gebruiken voor mijn nieuwe huis 
Als u al langer geleden een huis heeft gekocht, is uw huis waarschijnlijk meer 
waard geworden. Dit noemen we overwaarde. Deze overwaarde kunt u gebruiken 
om een ander huis mee te kopen. Maar misschien wilt u van het geld liever een 
mooie reis maken of uw kinderen een extraatje geven. Ook dat kan. Uw keuze kan 
wel gevolgen hebben voor uw hypotheekrenteaftrek. Wilt u daar meer over 
weten, maak dan een afspraak met een financieel adviseur. 
 
Bron:  
Ik/Woon/ 
Leef/Zorg/ 
Rabobank 
 

 

KBO 
afd. 

Nieuwegein/Vianen 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/is-het-erg-als-ik-mijn-hypotheek-niet-helemaal-aflos
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/is-het-erg-als-ik-mijn-hypotheek-niet-helemaal-aflos
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/hypotheekvormen-en-voorwaarden/hypotheekproducten/overbruggingshypotheek?utm_source=IkWoonLeefZorg&utm_medium=artikel&utm_campaign=latereleeftijd
https://www.rabobank.nl/particulieren/hypotheek/afspraak-maken?utm_source=IkWoonLeefZorg&utm_medium=artikel&utm_campaign=latereleeftijd
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Hallo KBO-leden. Langzaamaan verandert ons klimaat. De vele overstromingen 
duiden daarop. Deze klimaatverandering is niet alleen toe te schrijven aan 
milieuvervuiling, broeikaseffect enz., maar ook aan natuurlijke veranderingen die 
onze aarde continu ondergaat.  
 
In de loop van de honderdduizenden jaren heeft onze omgeving in Nederland 
diverse klimaten gekend. Onze verre voorouders hadden toen ook erg veel last 
van de overstromingen der rivieren. 
 
Rond het jaar 1000 begon de bedding van de Kromme Rijn te verzanden, waardoor 
de waterafvoer van de Utrechtse heuvelrug op de Kromme Rijn in het gedrang 
kwam, en er steeds meer overstromingen kwamen.  
 

Betere regulering van het 
water werd noodzakelijk en 
in 1122 werd bij Wijk bij 
Duurstede een dam gelegd 
in de rivier. 
 

De Lek, welke aan het begin 
van onze jaartelling was 
ontstaan, nam als zijarm van 
de Rijn de taak van de Kromme Rijn over. 
 

We slaan 2 eeuwen over, en dan wordt in de 12e eeuw begonnen met het 
aanleggen van een aaneengesloten dijk langs de Lek tussen Amerongen en 
Schoonhoven. Bij het aanleggen van deze Lekdijk werd gebruik gemaakt van de al 
bestaande stroomruggen en oeverwallen langs de rivier. Men moet al vroeg in de 
12e eeuw begonnen zijn.  
 

In de middeleeuwen kende men de onvoorspelbaarheid en de kracht van het 
water vanuit de praktijk maar al te goed, maar de kennis om er mee om te gaan 
was nog beperkt, evenals het materieel dat ten dienste stond om die kracht te 
beteugelen.  

Foto: Ad Vos 4-2-2021 Wijk bij Duurstede 



Kom Bij Ons - De Brug - nr. 4 - 2022     -     23 
  

Beton kende men niet, basalt en staalplaat evenmin. Met houten palen en 
beschoeiingen van gevlochten wilgentenen, met keien, klei, zand en grind 
moesten de dijkenbouwers hun verantwoordelijk werk klaren. Maar die 
materialen konden problemen geven.  
 

De houten palissaden konden van binnenuit aangevreten worden door de 
paalworm. Als daar niet regelmatig en nauwkeurig op werd gecontroleerd, kon 
het gebeuren dat de palen van binnen leeggegeten, door een flinke watervloed 
als luciferhoutjes braken en de waterkering onder water verdween.  
 

Dit was ook een van de oorzaken van de Sint-Elizabethsvloed in 1421, die een 
groot deel van Holland en het Sticht onder water zette. De houten beschoeiing 
van de dijk verdween in de stroom, zand en grind spoelden weg. Daarnaast was 
er het kwelwater, dat bij hoge waterstanden het zand en grind onder de dijk 
wegspoelde, vooral de Lekdijk had veel last van kwelwater. 
 

Dit was het dan weer, de volgende keer zal ik jullie wat meer berichten over hoe 
het waterbeheer van de rivieren was en is georganiseerd. 

 

Groeten, Joop Terpstra. 
 

 
 

 

 
 
 

Aanmelden nieuwe leden: 

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

https://www.pngall.com/save-water-png
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
mailto:advos@casema.nl
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• 3 sep: Authentieke ▲ Dag Vreeswijk / Kopieer de ▼ link voor een 

videoverslag van 2021: https://youtu.be/DEYWtuiqRME  

 

• 3 sep: Pieremachocheltocht        ► 

 

• 3 sep: Bootjesdag Museumwerf  

 

• 3 sep: Vreeswijks Kolkfeest  

 

• 3 sep: DE KOM, preview theaterseizoen  ► 

 

• Kopieer de link  Agenda - Fort Vreeswijk voor alle (vaste) activiteiten 
van Dorpshuis Fort Vreeswijk 

 

Foto: Pen.nl 

https://youtu.be/DEYWtuiqRME
https://www.fortvreeswijk.nl/agenda/
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Hoop voor het landhuis / Anne Jacobs  
 

Het verhaal speelt zich af in de jaren 90 en volgt 
Franziska, een pasgetrouwde vrouw, en haar klein-
dochter Jenny, een jonge vrouw die een nieuw begin 
probeert te maken.  
 
Franziska is uit het grote huis verhuisd naar een kleiner 
huis op hun landgoed Dranitz.  
 
Na een aantal bewogen jaren in het landhuis probeert 
Jenny er een restaurant te openen.  
 

Werkzaamheden in de kelder zorgen voor een vondst die Franziska confronteert 
met het verleden en geheimen die mogelijk met haar zus te maken hebben.  
 
 

De Ripper connectie / Gerrit Barendrecht  
 

Een historisch detectiveverhaal over journalist Ida de 
Morsain en inspecteur Julius Katz, dat zich afspeelt in 
Amsterdam.  
 

In december 1889 wordt een prostituee dood gevonden. 
Haar verwondingen doen denken aan de modus ope-
randi van de seriemoordenaar die bekendstaat als Jack 
the Ripper.  
 

Er is echter een groot verschil: de moord is gepleegd in 
Amsterdam.  
 

De Morsain en Katz onderzoeken de zaak. Dan wordt duidelijk dat de moordenaar 
zich op één specifieke persoon richt. 
 

Met dank voor de boekentips van Anne Terwisscha van de 2e verdieping. 
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Een goede conditie krijg je op deze manier 
 

Werken aan de conditie. Voor de een is het 
een dagelijkse bezigheid waar veel plezier 
aan wordt beleefd, de ander moet zich er 
echt even toe zetten. Werken aan een goed 
uithoudingsvermogen wordt beloond met 
een gezond lichaam, een beter 
uithoudingsvermogen en zelfs een hogere 
weerstand waardoor minder last van ziekte 
wordt ervaren. Een goede conditie is niet 
vanzelfsprekend, maar gelukkig kan er wel 
actief aan gewerkt worden om deze op peil 
te houden. Op deze manier verbeter je 
jouw conditie! 
 

Een betere conditie door dagelijks in 
beweging te komen 
 

Neem je graag de lift? Kom je niet zo vaak 
van de bank af? Door in het dagelijkse 
leven wat kleine aanpassingen door te 
voeren – beginnend bij het bewust worden 
– kunnen er al flinke verbeteringen in de 
conditie worden ervaren. Bijvoorbeeld door 
het nemen van de trap of zelf drinken 
pakken in plaats van iemand erom te 
vragen. Kom vaker in beweging en het 
lichaam zal het in dank afnemen. 

 

Lekker wandelen of fietsen  
 

Elke dag een half uurtje in 
beweging komen zorgt ervoor 

dat de conditie aanzienlijk zal verbeteren. 
Denk aan de ochtend beginnen met een 
lekkere wandeling of op de fiets stappen 
om de omgeving te verkennen.  
Een mooie route lopen met vriendinnen kan 
een gezellige bezigheid zijn; lekker kletsen, 
de natuur in en ondertussen werken aan 
een goede conditie.  

Allemaal voordelen die goed uitpakken voor 
de gezondheid én gezelligheid. 
 

Gezond voedingspatroon voor een  
goede conditie 
 

Door dagelijks gevarieerd te blijven eten en 
te letten op de voeding, krijgt het lichaam 
alle voedingsstoffen en vitaminen binnen 
die het nodig heeft om sterk te blijven. Als 
er een tekort is, dan zal dit merkbaar 
worden in de vorm van klachten zoals 
vermoeidheid, snel buiten adem zijn, 
hoofdpijn krijgen of zelfs een blekere huid. 
Het is belangrijk om goed te blijven eten, 
dat is de basis voor een gezonde levensstijl 
en meer energie. Deze energie kunnen we 
goed gebruiken wanneer we gaan werken 
aan een betere conditie! 
 

Niet opgeven! 
 

Opgeven is geen optie, wanneer er wordt 
gewerkt aan het verbeteren van de 
gezondheidssituatie. Juist het doorzettings-
vermogen is van belang om het 
uithoudingsvermogen op peil te houden. 
Wanneer dat lukt, dan is het veel 
makkelijker om op dat punt te blijven dan 
dat je steeds opnieuw naar deze vorm toe 
moet werken. Geef niet op, het is meer dan 
de moeite waard om goed voor het lichaam 
te blijven zorgen.  
 
Die conditie is van 
groot belang voor 
een gelukkig, 
gezond én lang 
leven. Daar gaan 
we voor!

https://senioren.website/een-dagje-uit-met-vriendinnen/
https://senioren.website/wp-content/uploads/2018/07/conditie.jpeg
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Aantal KBO-leden gerelateerd 

aan postcode en wijk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

89 KBO leden in 3431 

28 KBO leden in 3432 

123 KBO leden in 3438 

72 KBO leden in 3437 

102 KBO leden in 3434 
 
 

 3434 

63 KBO leden in 3435 

42 KBO leden in 3436 

3 KBO leden in 3439 

80 KBO leden in 3433 
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Mark Rutte, ► 

de 
langstzittende 
premier ooit 

                  

Afb: Mirjam Vissers 
Artwork 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 


