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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 
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Kijk voor nieuws over Nieuwegein  
op: www.pen.nl  
 
Dinsdag 25 oktober 
 

Cursus Apple / iPad / IOS 10-12.30 uur 
Buurtplein Zuid (4e les)  
Ratelaar 37, Nieuwegein  

 
 
 
 
 

 

Maandag 31 oktober 
 

Modedag Vander Klooster Boskoop 
 
 
 
 
 

 

Dinsdag 1 november) 1e bijeenkomst) 
 

Opfriscursus Veilig Verkeer 
Nederland 
10.00 - 12.00 uur 
Kerkelijk centrum De Rank, 

Lupinestraat 11 Nieuwegein-Zuid  
 
Vrijdag 4, zaterdag 5 en zondag 6 november 
 

Musical The Prom in de Kom met o.m. Pia 
Douwes, Joke de Kruijf, Dennis Willekens 
 

Zie: ►https://youtu.be/RzvqiyyMaYg  

Dinsdag 15 november (2e bijeenkomst) 
 

Opfriscursus Veilig Verkeer Nederland 
10.00 - 12.00 uur 
Kerkelijk centrum De Rank, Lupinestraat 11 
Nieuwegein-Zuid 

Dinsdag 15 november 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 

 

 
 
 
 
 

Dinsdag 22 november 10:00 - 12:30 
 

ICT cursus Samsung Tablet 1e les   
Buurtplein Batau, Dukatenburg 1 
 

Donderdag 24 november 
 

Dagtocht kerstmarkt Intratuin Duiven  
 

 
 
 
 

 

Dinsdag 29 november 10:00 - 12:30 
 

ICT cursus Samsung Tablet 2e les   
Buurtplein Batau, Dukatenburg 1 
 

Dinsdag 6 december 10:00 - 12:30 
 

ICT cursus Samsung Tablet 3e les   
Buurtplein Batau, Dukatenburg 1 
 

Dinsdag 13 december 10:00 - 12:30 
 

ICT cursus Samsung Tablet 4e les   
Buurtplein Batau, Dukatenburg 1 
 

Donderdag 15 december 
 

Kerstviering in de Rank, Lupinestraat 11, 
Nieuwegein-Zuid 
 

Dinsdag 20 december 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 

http://www.pen.nl/
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/169/modedag-vanderklooster
https://youtu.be/RzvqiyyMaYg
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/162/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/181/ict-cursus-samsung-tablet-2e-les
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/181/ict-cursus-samsung-tablet-2e-les
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/181/ict-cursus-samsung-tablet-2e-les
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/181/ict-cursus-samsung-tablet-2e-les
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/163/bingomiddag
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HANDEN 
 
In mijn spreek-
woordenboek 
staan 76, 
spreek-
woorden en 
zegswijzen 
over handen. Als ik deze doorlees zijn er 
altijd wel enige die van toepassing zijn op 
ons handelen of op de actualiteit.  
 
U kent ze wel: ‘De handen uit de mouwen 
steken.’, ‘Veel handen maken licht werk’, 
‘Als de ene hand de andere wast, worden 
ze beiden schoon’ en ‘t Is hard als men de 
hand op moet houden’.  
Aan handen moest ik denken toen ons 
bestuur gevraagd werd eens te komen 
praten bij de Algemene Hulpdienst van 
Nieuwegein. Dit is een vrijwilligers-
organisatie die zich inzet voor het welzijn 
van Nieuwegeinse inwoners, die zonder 
hulp in een kwetsbare positie komen of 
blijven.  
 

Zij doen dat door het aanbieden, versterken 
en zichtbaar maken van eenvoudige 
informele oplossingen van, voor en door 
Nieuwegeinse inwoners. In de praktijk 
betekent dat, dat tientallen vrijwilligers 
vooral ouderen, zieken en eenzamen te 
hulp te schieten.  
 

Per week worden ruim 400 uren hulp 
geboden. Prachtig werk tot achter de 
voordeur, waar de hulpbieders vaak 
nijpende toestanden tegenkomen.  
 

Voor het in standhouden van de organisatie 
is men afhankelijk van de gemeente.  

Deze onderkent de problemen, maar dreigt 
de steun te verminderen. Er is geen geld 
meer, er zijn andere prioriteiten. 
 
Onze groep 65+ers, nu 21% van de 
Nieuwegeinse bevolking, zal in de komende 
jaren sterk groeien (30%) en daarbij de 
vraag om een helpende hand.  
 
We hebben het idee dat dit onvoldoende is 
doorgedrongen in de politiek en de samen-
leving. Dit alleen ter hand nemen werkt niet, 
is ook onze ervaring. Samen kunnen we wel 
een vuist maken en opkomen voor de 
belangen van de ouderen.  
 
We hebben net voor de Coronatijd hierin al 
iets ondernomen. In samenwerking met het 
vrijwilligershuis hebben dertig organisaties, 
clubs en verenigingen, die iets doen voor 
ouderen, elkaar laten ontmoeten en 
samenwerken. Helaas kwam de corona 
daartussen. 
 
Naast ons ‘normale’ werk binnen de KBO 
zullen we in de komende tijd ons, samen 
met andere organisaties, inzetten om uw 
belangen te behartigen. Dat zal nodig zijn 
want de problemen nemen hand over hand 
toe. En we zullen dit doen met dit 
onbekende spreekwoord in gedachten.  
‘Doe wat uw hand vindt om te doen’.  
 
Dit is naar Prediker IX : 10; 
 
‘Al wat uw hand vindt om te doen, doe dat 
met uw macht; want er is geen werk, noch 
verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid 
in het graf, daar gij heengaat’.  

 

Ad Driessen, voorzitter. 
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Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug / 2022  

 

 
 

 
 

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 ☺ 
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  
17 november 2022 
 
De najaars-ALV gaan we dit jaar iets anders invullen; in elk 
geval anders dan u de afgelopen jaren gewend bent. Dan werd na de ALV een 
themamiddag gehouden. Dit jaar houden we wel de thema-bijeenkomsten, maar 
die organiseren we op een ander moment. Hou de berichten hierover in de gaten. 
 
Wat wordt er dan anders?  
We vallen eigenlijk terug op een traditie binnen de KBO van zo’n 30 jaar geleden. 
Toen werd na de Algemene Ledenvergadering een lunch geserveerd. En dat gaan 
we dit jaar ook weer doen. Gewoon een moment om na het bespreken van de 
bestuurlijke zaken onder het eten van een lekker broodje de persoonlijke 
contacten weer eens aan te halen. Contacten die in de coronatijd toch wel een 
beetje onder druk hebben gestaan. 
 

 
 

De ALV wordt gehouden op donderdag 17 november 2022 in kerkelijk centrum  
De Rank, Lupinestraat 11 in Nieuwegein-Zuid (bij winkelcentrum Hoog Zandveld). 
 

We beginnen om 11:00 uur (de zaal is open vanaf 10:30 uur). 
 

Om ongeveer 12:00 uur verwachten we klaar te zijn. Daarna is er een half uur pauze. 
 

Vanaf ongeveer 12:30 uur staat de lunch gereed.  
 

Tevens kunnen we u het activiteitenprogramma van 2023 presenteren. 
 

Omstreeks 14:30 uur verwachten wij de bijeenkomst te beëindigen. 
 

Het programma van de ALV zal weer in een handzaam boekje (De Brugwachter) 
verschijnen. Dat boekje ontvangt u eind oktober bij het Magazine en deze Brug. 

 
Wat moet u doen? 
U geeft zich op voor de ALV+Lunch bij de secretaris van onze afdeling: Dat mag 
per post of per e-mail. Dat aanmelden is verplicht zodat wij weten wie er komen 
en we met het bestellen rekening kunnen houden met de grootte van de groep.   
 

Alleen aanmelden voor de lunch is niet mogelijk.  
Gegevens secretaris: Henk Valkenet, Elandweide 109, 3437 CP  Nieuwegein. 
E-mail: secretaris.kbo.nv@gmail.com 
 

U kunt zich aanmelden tot 10 november 2022.          We rekenen op een volle zaal. 

mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
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Een man van 85 ligt beneden in de kamer op sterven. 
 
Hij is ernstig ziek en heeft niet lang meer te leven. 
 
Op een gegeven moment wordt hij wakker en ruikt een  
heerlijke geur vanuit de keuken. 
 

‘Zelfgebakken cake!’ 
 
Hij roept een paar keer z’n vrouw, maar die hoort hem niet. 
 
Uiteindelijk krijgt hij zo’n trek in een plak cake dat hij besluit 
om toch maar zelf naar de keuken te gaan. 
 
Met veel moeite weet hij al kruipend te keuken te bereiken.  
 
Met z’n laatste krachten probeert hij een plak cake van het 
aanrecht te pakken, maar op dat moment krijgt hij een 
gigantische klap op z’n hoofd… 
 
‘Afblijven’, zegt z'n vrouw. ‘Die is voor NA de begrafenis!’ 
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Verslag vakantiereis naar Vledder van 19 t/m 24 sept 2022 
 
Maandag 19 sept.  
 

De regen speelde ons bij vertrek nog enige 
parten maar hoe dichter we Vledder nader-
den hoe lichter het werd. Na een goede reis 
met onze chauffeur Robbert, arriveerden we 
om ± 12,45 bij hotel Brinkzicht**** waar ons 
de 1e van een serie heerlijke lunches wachtte.  

 
Hierna kunnen we rustig de koffers uitpakken 
en/of wat rond ‘keutelen’. Na een voortreffelijk 3-
gangendiner gaan we bowlen op de 6-voudige 
baan. Ineke Meerts had alle spelers keurig inge-
deeld dus konden we direct met de strijd beginnen. 
Jan Veenendaal was 1 van de ▼winnaars. 
 

Dinsdag 20 sept. Na een verkwikkende nachtrust en het 
1e uitgebreide ontbijt konden we (bijna niet) kiezen uit de 
vele soorten lekkers, waaronder croissantjes, krenten- 
suikerbrood, Duitse broodjes, eieren zowel gekookt als 
‘scrambled’, koffie, thee, melk, karnemelk jus d’orange, 
diverse soorten jam, en beleg, salades, yoghurt, fruit en nog veel meer. Om 11.00 
uur werd er koffie geserveerd en daarna volgde de lunch om 12.30.  

 
De excursie ‘s-middags was er een 
van geheel andere orde. We gingen 
naar het gevangenismuseum in 
Veenhuizen, waar trouwens ook nu 
nog steeds ± 250 gedetineerden 
verblijven. Het werd een indruk-
wekkend gebeuren vooral ook 
door de meest afschuwelijke 
martelwerktuigen zoals o.a. de 
pijnbank. Vooraf moesten er 

‘enkele’ rollators worden ingeladen waarvan er hier ongeveer 1/3 op de foto 
staan. Chauffeur Robbert liet zich daar echter niet door afschrikken en mocht er 
zelf ook een uittesten!  
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Lies van Dam was zo goed hem een duwtje te geven. Het gevolg was grote 
hilariteit! Na de terugreis mochten we (alweer! eten, het leek soms wel of we niet 

anders deden)! De geweldige koks zetten ons 
een zgn. ‘pauperdiner’ voor waarvan sommigen 
vooraf vast gedacht hebben, als dat maar lekker 
wordt. Nou het was 
meer dan lekker en 
bestond uit heel 
mals draadjesvlees 
met rode kool, 
appels en div. 
groenten. Ad Boot 
liet zich de toetjes 
goed smaken getui-
ge deze (in scène ► 
gezette!) foto. 

 

Woensdag 21 sept. 
Vandaag gaan we naar boerin Agnes, u weet wel, van dat Tv-programma, boer 
zoekt vrouw. Wat een sympathieke dame is dat. (met man en 2 ▼ van hun 3 
kinderen). En geloof maar niet dat deze mensen het makkelijk hebben met de 
huidige regels over mestquota en stikstof uitstoot om er een paar te noemen. Het 
is zelfs zo erg dat ze overwegen bij nog meer regels naar het buitenland te 
verkassen. Agnes is gek op haar dieren die wil ze voor geen goud missen maar het 
moet wel rendabel blijven.  
 
 

 

Naast haar boerenbedrijf maakt ze 
tegenwoordig ook advocaat en daar-
van mochten we alle vijf de smaken 
proeven. Nou, dat ging erin hoor! Er 
ontstond zelfs een ware run op de 

flesjes. Het smaakte zo goed dat veel leden er een aantal van kocht, mee 
huiswaarts nam om iemand mee te verrassen of zelf lekker van te genieten.  
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Agnes maakt ze in de smaken Naturel, Hazelnoot, Amaretto, Likeur 43, en 
Boerenjongens. 

En na ons bezoek aan Agnes gingen we wéér 
smullen van een fantastisch diner. De koks van 
Brinkzicht zijn echte toppers! De ‘composities’ zijn 
plaatjes om te zien en de smaken waren geweldig!  
 
Wat te 
denken van 
◄ het 
voorgerecht 
met daarna 
een heerlijke 
Heek ► 
met div. 
bijlagen ▼ 

 
of het toetje,▼ met Incabessen 
ook wel Physalis of goudbes 
genoemd mét slagroom! 

 

‘s-Avonds hadden we een vrije avond waarop de een ging lezen, een ander 
Rummikub speelde, met de sjoelbak in de weer ging, gewoon gezellig kletste, zich 
anders vermaakte of vroeg naar bed ging.  
 

Donderdag 22 sept. 
Na het uitgebreide ontbijt gingen een aantal mensen een frisse neus halen en 
probeerden de vele calorieën er een beetje af te lopen. De knietjes van Ad Boot 
wilden dit jaar helaas niet erg meewerken, zodat zijn traditionele wandelingen 
niet konden doorgaan. Jammer natuurlijk! Na de koffie vertrokken we naar 
Workum (Fr.) om daar het beroemde Jopie Huisman museum te bekijken.  
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Wat kon die man schilderen zeg. Robbert reed ons door de mooie streken van 
Drenthe en Friesland terug naar Brinkzicht waar we dan ‘eindelijk’ weer mochten 
dineren. ’s-Avonds trakteerde Sandra, een van de gezellige medewerkers van 
Brinkzicht, ons op een bijzonder leerzame quiz waarbij we plaatjes voorgeschoteld 
kregen waaruit we een gezegde of uitspraak moesten zien te halen. Iedereen 
spande zich in om per ▼ groep het beste resultaat te behalen. 

De vermoeidheid door alle bezigheden 
van de afgelopen dagen (we zijn per 
slot niet allemaal even ‘piep’ meer) 
ging sommigen parten spelen en dus 
ging een aantal leden alvast slapen om 
de volgende dag weer fris mee te 
kunnen naar het Fries museum te 
Joure. Hieronder vallen het Douwe 
Egbertsmuseum met natuurlijk tabak, 
koffie en thee, de 1e DE winkel met een 
heel mooie oude kassa (voor de thuis-

blijvers kopieer deze link voor de site: Over Museum Joure - Museum Joure) het 
Friese klokken- Metaal- en drukkerijmuseum. Neem een virtueel kijkje in deze 
prachtige musea, het is zeer de moeite waard!  
 

Vrijdag 23 sept. alweer de laatste vakantiedag 
Een 16-tal leden, waaronder ikzelf, wilden naar het aan de overkant van de straat 
gelegen Museum Valse Kunst. Daar kregen we een uitgebreide rondleiding. Je 
kunt er uitsluitend valse 
kunst bekijken.  
 

Ik vond het wel vreemd 
dat er geen VALS geld ge-
accepteerd werd, daar 
baalde ik wel een beetje 
van. Had er speciaal voor 
gespaard! Ik dacht een 
leuke korting voor onze 
leden te regelen maar 
dat lukte niet      . 
 

Iedereen luisterde met 
aandacht naar de uitleg. 

https://www.museumjoure.nl/algemeen-2/
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Er stonden 2 Rietveld-stoelen waarvan er 1 een replica was, ik mocht ze beiden 
uitproberen en zeggen welke de ‘echte’ was. Wel, de replica had een duidelijk 
veel betere zit dan de namaakstoel. Kopieer de link voor meer info over het 
museum ► Kunst met een Glimlach (museums-vledder.nl). 
 

Na het laatste (4-gangen!) diner (zie 
foto’s ▼▼ ) met o.m. fijne carpaccio, 
soep, en super malse varkenshaas, werd 
de avond afgesloten met leuke nostal-
gische livemuziek door Bert Ling. 

 

John en Joke vermaakten zich kostelijk.  

Zaterdag 24 sept. 
 

Helaas, de koffers staan alweer klaar op de gang voor de terugreis.  
 

Het is voor ons als Reiscie. erg fijn is om van meerdere kanten te horen hoe u 
van alle uitjes, het avondvertier en vooral hotel Brinkzicht**** heeft genoten.  
 

Daar doen we het voor. U was allen een heel aangenaam gezelschap! Onze 
dank daarvoor aan u!  

https://www.museums-vledder.nl/
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 Hierbij nog wat meer vakantiefoto’s 
 

◄ De denker van Rodin, probeer deze pose eens 
na te doen, rechter elleboog op linkerknie! 

 
◄ Leuke lamp bij boerin Agnes, gemaakt van     

autom. melkbekers 

 

 
▼ Geïnteresseerd luisterde men naar 

de uitleg van ’boerin’ Agnes 

 

▲Ongelooflijk ingenieuze machine 
voor het vouwen van (Pickwick) 
theezakjes in het DE museum 
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 Samen gezellig aan de koffie ▼ 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Maak uw vrienden KBO-lid,  
dan kunnen ze ook meegenieten 
van deze vakantiereizen! 
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Ik kreeg zelfs lieve bedankkaartjes thuisgestuurd van Truus en Gerard Mouton 
en Riet van Montfoort met complimenten voor deze vakantie. Enorm bedankt 
daarvoor Truus, Gerard en Riet. Mooier kan het echt niet, maar voor alle 
duidelijkheid, ik heb het niet alleen gedaan!  

 
We hopen u ALLEN volgend jaar weer in blakende gezondheid terug te 
mogen zien voor de volgende vakantie!  
 

Namens de reiscommissie, Ad Vos. 
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Kerstmis is een van de momenten in het 
jaar waarop mensen elkaar traditioneel 
ontmoeten; soms meer nog dan anders.  
 

Zelfs in tijden van oorlog werd soms een 
kerstbestand afgekondigd en het gebeurde 
ook dat de strijdende partijen elkaar dan 
opzochten om Kerst te vieren (en helaas 
enkele dagen later de wapens weer op te 
pakken. Hoe bizar). 
 

Door corona konden de vieringen van onze 
vereniging niet doorgaan; we hopen dit jaar 
wel bij elkaar te kunnen komen.  
 
 
 
 

Op donderdag 15 december 2022 komen 
we bijeen in kerkelijk centrum De Rank om 
daar stil te staan bij de bijzondere 
gebeurtenissen met Kerstmis.  
 

Dat doen we door het vertellen van een 
kerstverhaal, afgewisseld met zang van het 
koor De Lekzangers, een eenvoudige lunch 
rond 12:30 uur, een kerstquiz en – het 
belangrijkste – elkaar ontmoeten.   

 

 
 

Alle gegevens voor die dag op een rij: 
 
Datum: donderdag 15 december 
Tijd:      van 10:30 tot 15:00 uur (zaal 

open omstreeks 10:15 uur 
Plaats:  kerkelijk centrum de Rank, 

Lupinestraat 11 in Nieuwegein-
Zuid, vlakbij winkelcentrum 
Hoog-Zandveld. 

 

We rekenen op 70 personen (KBO-leden) 
die aan de kerstviering kunnen deelnemen. 
De deelname is gratis. 

 
Aanmelden kunt u bij Annette van 
Leusden. Telefonisch via  
030 - 605 01 28 of per e-mail via 
leusdenbaars@gmail.com 
  
Tenslotte: we kunnen niet in de 
toekomst kijken en nu nog niets zeggen 
over eventuele corona-maatregelen. 
Laten we hopen dat er geen 
beperkingen nodig zijn. Mocht dit 
anders worden, dan hoort u van ons. 

mailto:leusdenbaars@gmail.com
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Schilderlessen door Iris Creutzburg in KAN (Kunstenaars 
Atelier Nieuwegein)  
 
Op dinsdag middag van 13.30 tot 
16.00 uur, geeft Iris Creutzburg 
schilderlessen in haar eigen 
atelier (KAN) in Kerkstraat 40, 
Nieuwegein met acrylverf e.a.  
 
De eerste les is gratis ter 
kennismaking. 
 
Iris begeleidt jou bij het vinden van de juiste kleuren en perspectief voor het 
maken van jouw schilderij. Zij leert jou bijvoorbeeld ook hoe je kleuren moet 
mengen om weer alle andere kleuren te kunnen maken. Verder adviseert ze jou 
om goede kwaliteit verf en canvasdoeken te kopen, anders raak je teleurgesteld 
in het resultaat van jouw kunstwerk.  

 
Diegene die al gevorderd is in het tekenen en schilderen begeleidt ze tot het 
verder perfectioneren van het schilderij.  

 
Iedereen heeft zelf de keuze van het maken van portret, landschap of abstract.  

 
Je mag een eigen foto gebruiken of een die je op 
internet vindt. 
 
Ben je enthousiast en ben je op zoek naar goede 
begeleiding, bel me dan op: 
030 - 605 21 21 
 
Iris heeft haar opleiding gevolgd op Artibus, 
Academie voor Esthetische Vorming te Utrecht en 
geeft al meer dan 40 jaar les aan beginners en 
gevorderden. Je kunt haar werk bewonderen op 
haar website:  
 
www.iriscreutzburg.nl onder het knopje 
schilderijen. 

http://www.iriscreutzburg.nl/
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*Broem, broem*   

 
De allersnelste Max rijdt vanaf 𝟭𝟭 𝗼𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 gewoon 

door Nieuwegein! Nee, niet die, we hebben het 

natuurlijk over onze eigen 𝗠𝗮𝘅 𝗠𝗼𝗯𝗶𝗲𝗹.   
 

Deze elektrische bolide is er speciaal om (minder 
mobiele) buurtgenoten van A naar B te brengen. 

Dat voor slechts €𝟭,- per rit! 
 

 
 

 
Rit boeken 
Een rit met de Max Mobiel kan geboekt worden via: 
• The Point aan de balie 
• Tel: 06 - 20 11 10 22 
• Mail: maxmobielcityplaza@citymobielnieuwegein.nl 

 

Lees alles over de Max Mobiel op onze ▼ website!  
https://www.cityplaza.nl/maxmobiel?fbclid=IwAR34Ve4eLUureUgp2J7KCSYSDjw
ZpvunP6dC7Z7oo7lmGQuzMT9v2KnBAPE 
 

Max Mobiel 
 

De meest vernieuwende dienst die vanaf dinsdag 11 oktober zal gaan rijden, is de 
Max Mobiel. De Max Mobiel is een klein elektrisch autootje met chauffeur die 
(minder mobiele) buurtgenoten van A naar B kan brengen.  
 
Dat voor slechts € 1,- per rit! 
 
Mobiliteit is voor iedereen belangrijk! 
 

Mobiel zijn is belangrijk voor iedereen, maar niet vanzelfsprekend. Zeker niet als 
u slecht ter been of mindervalide bent en u niet zelfstandig kunt reizen. 
 

Daarom is er de MAX Mobiel! 
 

MAX Mobiel is een elektrisch aangedreven twee-persoonsvoertuig voor mensen 
die hulp nodig hebben bij het reizen en geen eigen vervoermiddel hebben. Met 
de MAX Mobiel kunt u korte ritjes maken. Bijvoorbeeld een bezoekje aan een 
winkel, familie of iemand in het ziekenhuis. 

mailto:maxmobielcityplaza@citymobielnieuwegein.nl
https://www.cityplaza.nl/maxmobiel?fbclid=IwAR34Ve4eLUureUgp2J7KCSYSDjwZpvunP6dC7Z7oo7lmGQuzMT9v2KnBAPE
https://www.cityplaza.nl/maxmobiel?fbclid=IwAR34Ve4eLUureUgp2J7KCSYSDjwZpvunP6dC7Z7oo7lmGQuzMT9v2KnBAPE
https://www.facebook.com/cityplaza.nieuwegein/photos/a.239990042709372/8254042031304093/?__cft__%5b0%5d=AZWFFalzV_YpGjTsQjO_fYBIYfvT_XWdzyxbJrijpxG50AEK8H53jmzsj8yTfhEp-jm0osXMmexYs9OAd7S65vRfUTeC4ejupMUn52rlqzwzkoqmRcoiQXrxSXmgMW17pCcMTRwCeN-ibDCRLyHR5fLbISczyKXTVzxaw1LXC8zhqBrkqXulXJMNz4YCcp5CKjHHRWFNcpA5HRtsiPmqyzer&__tn__=EH-R
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Wie bestuurt de MAX Mobiel? 
 

De MAX Mobiel wordt bestuurd door goed opgeleide vrijwilligers die u graag 
komen ophalen. De MAX Mobiel is beschikbaar van maandag tot en met vrijdag. 
De vrijwilligers helpen u bij het in- en uitstappen en in de kofferbak is er ruimte 
voor een inklapbare rolstoel een rollator of voor uw boodschapjes. 
 
Voor wie is de Max Mobiel 
 

Wil je op bezoek bij familie? Heb je een tandartsafspraak? Wil je iets afgeven bij 
het postkantoor? Heb je een afspraak in het ziekenhuis? Wil je even winkelen op 
Cityplaza? Of moet je hond naar de dierenarts? En heb je zelf geen vervoer of ben 
je slecht ter been? Boek dan een ritje met de Max Mobiel voor maar € 1,-! Het 
autootje is smal en rijdt op het fietspad of op de stoep waardoor je overal voor de 
deur afgezet kan worden. Je kunt een boodschappentas, een wandelstok of een 
rollator meenemen. Zelfs een kleine opvouwbare rolstoel past erin!  

Tip van Angela Kok. 
 
 
 

 

 
Word  
ook lid  
van de KBO 
en  
Kom Bij Ons 
 
 

 

Je kunt hard werken om je schuur vol graan te 
steken,  
maar je moet ervan gebruiken om er een taart van 
te bakken  
 

(Urbanus)         Ingezonden door Eric Jochems. 
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In de grijze  vakken moet een woord komen, dat is de oplossing. 
 

1. Op de derde dinsdag van welke maand leest de koning(in) de troonrede? 
2. Welke leer bestudeert de werking van giftige stoffen? 
3. Zo wordt een draaiorgel ook wel genoemd. 
4. Latijns-Amerikaans hoofddeksel waarvan de naam is afgeleid van het 

Spaanse woord voor 'schaduw'. 
5. Besturen in de Z.-Hollandse plaats. (crypt.) 
6. Overheidsdienst die een register bijhoudt van onroerende zaken. 
7. Lijst van medewerkers in een publicatie. 
8. Hoe heet in de tennissport de kans om het winnende punt in een wedstrijd 

te scoren? 
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9. Deze zangeres wordt wel de Queen of Pop genoemd. 
10. De naam van dit Amerikaanse ijsgerecht werd ook gebruikt voor een tv 

programma met een verborgen camera. 
11. Een instrumentaal tussenspel in bijvoorbeeld een toneelstuk. 
12. Zo heet het parlement van Israël. 
 

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 13 november 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. 4-2022 is: 1) Dierenasiel; 2) Zonder 
blikken of blozen; 3) De zee kwam door de brievenbus en is gewonnen door Mw. 
M.J. Willems-Jansen, Vianen. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u 
overgemaakt. 

 
 

Levend Bingo-spel tijdens open huis 
Op zaterdag 1 oktober hield Buurtplein-
Zuid een open huis. Veel activiteiten 
waren onder de verwachting van slecht 
weer binnen georganiseerd. De opkomst 
viel – zeker voor onze KBO-stand met 
bingo – erg tegen.  
Op het plein voor het gebouw organi-
seerde de secretaris een levend-bingo-
spel. Winkelend en voorbijlopend publiek 
werd verzocht mee te doen; maar velen 
hadden het te druk met huiswerk maken, 

op tijd thuis zijn, naar de kapper gaan en zo meer. Gelukkig hebben we het spel vier keer 
kunnen spelen. Het is zeker de moeite waard om het bij een andere gelegenheid te 
gebruiken. 
 

Bij een van de buiten-bingo's spellen was er een jongeman die tot de winnaars behoorde. 
Hij mocht een presentje uitzoeken en zei: ‘Ik bibber helemaal vanbinnen. Ik heb nog nooit 
iets gewonnen met bingo.’ Hij nam een dobbelspel mee voor zijn moeder. Geweldig toch! 

Helaas zijn op deze foto de op straat getekende 

Bingovakken niet (goed) te zien. 

mailto:advos@casema.nl
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Hallo KBO-leden.  
 
De vorige keer had ik het met jullie 
over de rivieren en de dijken in onze 
omgeving, en met name hoe men in 
vroeger tijden probeerde om toch 
droge voeten te houden. 
 
Hoe het waterbeheer in de 
middeleeuwen georganiseerd was, is 
niet geheel duidelijk.  
 
Bekend is dat alle gerechten – de 
voorlopers van onze gemeenten – die 
op de Kromme Rijn uitwaterden een 
onderhoudsplicht hadden en ook 
financieel bijdroegen in de kosten van 
het onderhoud van de dijk.  
 
Deze bijdrage werd omgeslagen over 
de geërfden van de gerechten naar 
rato van het aantal en de afmetingen 
van hun kavels land die aan de dijk 
grensden.  
 

Al vroeg in de middeleeuwen kregen 
de besturen van de gerechten de 
verantwoordelijkheid voor toezicht op 
en onderhoud van de dijken, de 
afwateringssystemen en alles wat met 
goed waterbeheer te maken had.  
 
De meeste titels en terminologieën zijn  

 
tot op de dag van vandaag nog in 
gebruik.  
 
Denken jullie maar eens aan de 
jaarlijkse rekening van het Hoogheem-
raadschap (bij ons is dat de Stichtse 
Rijnlanden) of aan de gesprekken op de 
tv met heemraden, dijkgraven en 
dijkwachters tijdens overstromingen.  

 
Wat de titels precies inhouden treffen 
jullie hieronder aan: 
 

(Hoog-) Heemraadschap:  
Belangrijk en groot waterschap, 
waarom (hoog) heemraden het 
bestuur voeren. 
 

Heemraad:  
Lid van een waterschaps- dijk- of 
polderbestuur. 
 
Waterschap:  
Openbaar lichaam dat de waterstaat-
kundige verzorging van een bepaald 
gebied ten doel heeft en daartoe belast 
is met de taken van waterstaatkundige 
aard betreffende waterkering, 
waterlozing, en waterkwaliteit. 
 
Ingeland:  
Eigenaar van land of gebouw in het 
gebied van een waterschap. 
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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. 

Hoofdingeland:  
Door ingelanden gekozen 
vertegenwoordiger in het 
waterschapsbestuur. 
 
Dijkgraaf:  
Vroeger vertegenwoordiger van het 
openbaar gezag, belast met 
handhaving van het dijkrecht, nu 
voorzitter van een waterschap met 
dijkbeheer. 
 
Dijkwacht:  
Persoon (waker) die zich in tijd van 
gevaar op de dijk begeeft en toezicht 
houdt op het waterkerend vermogen 
van de dijk, waaronder ook 
verzakkingen, scheuren en zwakke 
plekken dienen te worden begrepen. 
 
Dijkhuis:  
Zetel van het waterschapsbestuur 
belast met dijkbeheer. 
 
Dijkschouw:  
Inspectie van de dijken, waterkeringen 
etc., schoonhouden van watergangen. 

Schout en Schepenen:  
Bestuurders van gerechten belast met 
het landsheerlijk- en het waterschaps-
bestuur. 
 
Schouwmeester:  
Ambtenaar belast met de schouw op 
de dijken. 
 
Waakhuis:  
Gebouw in de buurt van de dijk, waar 
het materiaal ligt opgeslagen voor de 
beveiliging van de dijk.  
 
Het biedt bovendien onderdak aan de 
dijkmeester en wakers bij dreigende 
doorbraken. 
 
Jullie zien het, al deze mensen hebben 
gezorgd, en anderen zorgen er nu nog 
steeds voor, dat we in ons mooie 
Nederland met zijn allen… droge 
voeten houden!!!  
 
Groeten, 
Joop 
Terpstra.

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
mailto:advos@casema.nl
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Hobby’s in de wintertijd 
 

Als de dagen kort zijn, de temperatuur 
daalt, waardoor we meer in huis vertoeven, 
zijn we aangewezen op activiteiten binnens-
huis. We hebben als senior meer tijd voor 
onszelf en kunnen daardoor tijd geven aan 
hobby’s. Hobby’s in de wintertijd, laten we 
er eens een aantal onder de loep nemen en 
kijken waar we warm voor lopen. 
 

Winter hobby’s 
 

Het werk achter ons gelaten, die verplich-
ting is er niet meer. Maar dat wil niet 
zeggen dat we tegenwoordig als het winter 
is achter de geraniums kruipen. We willen 
onze tijd zo aangenaam en nuttig mogelijk 
gebruiken.  
 

Nu hebben we de tijd om datgene te doen 
waar onze passie ligt, waarmee we de 
zingeving van het leven in stand houden. 
Dat houdt ons jong en levenslustig. Want 
talent gaat nooit verloren, hoe oud of je ook 
bent. De winter kent andere tijden dan de 
zomer, wanneer we ons meer in de 
buitenlucht begeven.  
 
De wintertijd kent gezelligheid, niet alleen 
tijdens de feestdagen. Wat zijn hobby’s 
voor de wintertijd waar jij je ziel en 
zaligheid in kwijt kunt. 
 
Welke hobby’s zijn er voor binnenhuis? 
 

Breien is weer helemaal in. Lekker bij de 
kachel de breinaalden weer tevoorschijn 
halen en aan de slag. Een warme trui voor je 
partner of kleinkinderen.  

Of wat denk je van die heerlijke 
ouderwetse wintersokken, zoals 
je ze vroeger droeg en nog steeds 
heel goed dienstdoen tegen de 
kou. Je kunt er vast en zeker 
iemand blij mee maken. 

 
Schilderen is zeker ook een hobby 
om warm voor te lopen. Je kunt 
schilderen op nummer, dan koop 
je een set met alles erop en 
eraan. Elke kleur heeft een 
nummer en je ziet langzaamaan 
je schilderij tevoorschijn komen. 

 
Lezen is ook echt een hobby voor 
in de winter. Romans die je 
meeslepen in het verhaal. Maar 
ook boeken waarmee je je geest 
kunt verrijken. 

 
Een verzameling starten. Denk 
hierbij aan munten, treinen, 
antieke mini auto’s, of bepaalde 
plaatjes. Als kind verzamelden we 
ook. Nu we volwassen zijn en 
meer tijd hebben, is de winter bij 
uitstek ook een mooie tijd om een 
verzameling te starten. 

 
Activiteiten met de kleinkinderen. 
Tekenen, kleien, schilderen, iets 
bouwen van papier en karton, of 
rolletjes toiletpapier. Want een 
hobby binnenshuis hoeft niet veel 
te kosten en de kleinkinderen doe 
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je er een enorm plezier mee, samen aan het 
knutselen te slaan. 
 
Bordspelen, ook die kun je zien als een 
hobby. Of het leggen van een kaartje, hetzij 
met echte kaarten of virtuele. 
 
Sporten indoor. Nu het buiten guur en koud 
is worden sporten binnen beoefend. Sluit je 
aan bij een club die een sport beoefend 
waar jij blij en warm voor loopt. 
 
Luisteren naar muziek, of zelf een 
muziekinstrument gaan leren bespelen. 
Hiervoor kun je je opgeven bij een club, zo 
kom je ook onder de mensen. 
 
Hobby’s in de winter buitenshuis 
 

Natuurlijk zijn er ook legio hobby’s te 
bedenken in de winter die zich buiten het 
huis afspelen.  
 
Wat denk je van een wandeling in de 
natuur. Goed en warm aangekleed de frisse 
lucht inademen, waardoor je weerstand 
toeneemt, en het je gezondheid ten goede 
komt.  
 
Tevens ben je in beweging. Wie weet 
hebben vogels je interesse en trek je er op 
uit om ze te gaan spotten in de natuur.  

 
Sla twee vliegen in één klap. Jeu de boules, 
midgetgolf zijn ook activiteiten die in de 
winter beoefend kunnen worden.  

 
Jeu de boules is een sport die in Nederland 
steeds meer naamsbekendheid geniet.  

Wie weet wil je wel eens in de 
winter gaan fotograferen buiten. 
Met je fototoestel onder je arm 
de natuur in.  

 

En schitterende plaatjes schieten, 
van een bevroren tak, een vogel 
die op zoek is naar eten en dan de 
foto schieten op het juiste 
moment. Als een zeer tevreden 
mens weer thuiskomen. 
 
Hobby’s in de wintertijd, er zijn er 
legio te bedenken. Laat je niet 
weerhouden door de kou om er 
op uit te trekken. Laat de koude 
winterdagen de lust van het leven 
je niet ontnemen.  
 
Blijf in beweging, zowel geestelijk 
als lichamelijk en kies een hobby 
uit om de wintertijd aangenaam 
door te komen. 
 
Bron: Senioren website 
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Zo heeft u minder schade bij noodweer  
 

Extreem weer komt steeds vaker voor. 
Soms valt er in korte tijd zoveel regen, 
dat het water de huizen binnenkomt. 
Of er staat zo’n harde wind dat bomen 
en schuttingen omvallen en schade 
veroorzaken. U kunt zelf veel doen om 
de schade in zo’n situatie te beperken. 

 

Het belangrijkste is dat u voorbereid 
bent. Zorg dat u weet of er noodweer 
op komst is, zodat u maatregelen kunt 
nemen. Met een paar simpele 
ingrepen kunt u al veel schade 
voorkomen. Sommige maatregelen 
kosten wel wat tijd. Wacht dus niet tot 
het weerbericht aangeeft dat er storm 
of hevige regen op komst is, maar kom 
nu al in actie. 
 
Onderhoud uw dak 
 

Controleer één keer per jaar of uw 
dakpannen nog goed liggen. Daarvoor 
hoeft u niet het dak op. U kunt van een 
afstand zien of de pannen goed op 
elkaar aansluiten en recht liggen. 
Gebruik eventueel een verrekijker. 
 
Heeft u een dakkoepel, lichtstraat of 
golfplaten op het dak? Of heeft u 

zonnepanelen? Controleer dan of deze 
nog goed vastzitten. Kijk ook meteen 
naar de schoorsteen. Er mogen geen 
scheuren zitten in het voegwerk en kijk 
of het lood van de schoorsteen nog 
netjes aansluit op de dakpannen. 
 

Heeft u een plat dak, controleer de 
dakbedekking dan op scheurtjes. 
Verwijder ook ongewenste begroeiing 
en zorg dat er geen bladeren in de 
afvoer zitten. 
 

Gaat u liever zelf het dak niet op? 
Vraag dan iemand anders om dit te 
doen. 
 

Onderhoud de waterafvoer 
 

Als uw dakgoot het water goed kan 
afvoeren, is er minder kans op 
waterschade. Het is dus verstandig om 
de dakgoten regelmatig schoon te 
maken. Plaats een boldraadrooster op 
de plek waar het water de regenpijp 
instroomt. Dat rooster zorgt ervoor dat 
er geen bladeren en vuil in de afvoer 
kunnen komen. Maak ook dit rooster 
regelmatig schoon. 
 

Onderhoud uw tuin 
 

Houd de bomen in uw tuin goed bij. 
Zaag takken die makkelijk kunnen 
afbreken af. Is de boom zwak, haal dan 
de hele boom weg. 
 

Controleer of de schuttingen in uw tuin 
nog stevig staan. Misschien is het 
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nodig om de schutting te verstevigen 
of te vervangen. 
 

Bescherm uw spullen tegen water 
 

Heeft u een kelder, dan is dat de 
eerste ruimte waar bij hevige regenval 
het water binnen kan komen. U kunt 
uw spullen beschermen door ze op een 
verhoging van minimaal 10 centimeter 
te zetten. Gebruik bijvoorbeeld pallets, 
bakstenen of houten blokken. Leg 
waardevolle spullen niet in de kelder. 
 

Bescherm uw spullen tegen harde wind 
 

Is er storm op komst? Zorg dan dat uw 
auto veilig staat, dus niet dichtbij 
bomen die kunnen omvallen of waar 
takken van af kunnen breken. Berg ook 
losse spullen in uw tuin binnen op, 
zoals parasols en tuinmeubels. Zet de 
vuilniscontainer in een schuur of 
garage.  
 

Lukt het niet om losse spullen binnen 
op te slaan? Leg ze dan plat op de 
grond en dek ze af met iets zwaars. 
Haal zonneschermen op en sluit alle 
ramen en deuren. 
 

Dit kun u nog meer doen tegen water 
 

Kies voor een groen dak. Een groen 
dak neemt water op. Als het hard 
regent, komt er daardoor minder 
water opeens in de afvoer terecht. Dat 
verkleint de kans op een overstroming.  
 

Een groen dak werkt ook isolerend en 
verkoelend. Bovendien gaat uw 

dakbedekking langer mee als u een 
groen dak heeft.  
 
Vervang tuintegels door borders of 
gras 
 

Als u minder tegels heeft in de tuin, 
kan het regenwater makkelijker in de 
bodem zakken. Als u tegels vervangt 
door gras of planten, houden die uw 
tuin ook koeler in de zomer.  
 
Daardoor verdampt er minder water. 
U kunt ook kiezen voor kiezels, grond 
of schelpen als bodembedekking. Ook 
die voorkomen dat de grond snel 
uitdroogt. 
 
Zorg voor een plek waar het water 
heen kan 
 

Dakgoten en regenpijpen voeren 
regenwater af naar het riool. Als er erg 
veel water in één keer naar het riool 
gaat, kan dat leiden tot een 
overstroming. Het kan helpen om een 
deel van het water ergens anders heen 
te laten lopen, bijvoorbeeld naar een 
regenton, een sloot of een 
lagergelegen deel van de tuin.  
Als u de tuin opnieuw gaat inrichten, is 
het goed om daarmee rekening te 
houden. U kunt dan ook denken aan 
een installatie die het regenwater 
tijdelijk opslaat om bij droog weer de 
planten water te geven. 
 

Bron:  
IkWoon 
LeefZorg 
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Miniapolis / Rob van Essen 
 

Rob van Essen is een meester in zijn vertelwijze: de lezer 
absurde situaties voorschotelen die nog nét geloofwaardig 
zijn.  
 

Ook nu weer in dit boek, waarin twee duo’s (twee collega’s 
enerzijds, een vermeende zoon en dito moeder anderzijds) 
elk letterlijk en figuurlijk een parcours van onwaarschijn-
lijke daden en gedachten afleggen.  
 

Aan het slot vallen beide omzwervingen op bizarre wijze 
samen. Twee ambtenaren vervreemden van hun werk, en 

maken in plaats daarvan steeds langer wordende fietstochten die uitmonden in 
een zwerftocht zonder doel. Een zoon, juist bekomen van een zelfmoordpoging, 
meent op de tram zijn vier jaar eerder gestorven moeder te herkennen en 
probeert haar te vinden. Nadien zoeken ze samen naar het onvindbare kinderland 
van de moeder. Van Essens plezier in het fabuleren spat van de bladzijden en zorgt 
ervoor dat verhalen die niets om het lijf lijken te hebben toch een onverklaarbare 
zin en betekenis krijgen.  
 

Lectuur en literatuur versmelten hier tot iets vitaal nieuws. 

 
Wat weet men van een leven? / Anke Verbraak 
 

Een psychologische roman over leren leven met trauma-
tische gebeurtenissen, en een onverwachte vriendschap. 
Op vakantie krijgt Fee ruzie met haar vriendinnen en loopt 
weg van de camping. Ze verdwaalt en wordt overvallen 
door noodweer.  
 

Radeloos klopt ze aan bij een huis in niemandsland, waar 
de tweeëntwintigjarige Wolf met zijn hond Desi blijkt te 
wonen. Wolf is liever op zichzelf, maar vangt Fee toch op. In de twee weken die 
volgen, groeit tussen hen een bijzondere band. Wolf leert zo zijn traumatische 
verleden met andere ogen bekijken, en Fee leert zichzelf beter kennen. 
 

Leuk weetje: Anke Verbraak is een Nieuwegeinse auteur. Dit is haar tweede boek. 
 

Met dank voor de boekentips van Anne Terwisscha van de 2e verdieping. 



 



 


