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

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 
 
Zondag 11 december 
 

Lou Prince ‘Welcome to my 
world’  
De Partner 
Nedereindseweg 401/A,  
13.30 u ontvangst   
 

Maandag 12 t/m vrijdag16 december 
 

Kaarsjesvaart door Vreeswijk in kerstsfeer 
Inschepen kan langs de lage loswal aan de 
Dorpsstraat naast de Oranjebrug 
 

Woensdag 14 december Vreeswijk bij 
kaarslicht 
 

Voor de 19e keer wordt het voormalige 
schippersdorp Vreeswijk in Nieuwegein weer 
verlicht door duizenden kaarsen en fakkels  
 

 

Tussen 19.00 uur en 22.00 uur zullen alléén 
kaarsen en fakkels branden langs de straten, 
kaden, de drie historische sluizen, op schepen 
langs de kaden en in de historische gevels  
 

De normale straatverlichting is dan 
uitgeschakeld  
Bron: De Digitale Nieuwegeiner 

Dinsdag 13 december 10:00 - 12:30 
 

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

Kerstviering in de Rank, Lupinestraat 11, 
Nieuwegein-Zuid 

 
 

 
 
 
 
 

 
Dinsdag 20 december 14:00 - 16:00 
 

Bingomiddag Buurtplein-Zuid,  
Ratelaar 37, Nieuwegein 

 
Dinsdag 10 januari 2023 10:00 - 12.30 
 

ICT-cursus iPad 1e les  
Buurtplein de Componist, Diepenbrocklaan 1-4 

We hebben nog enkele plaatsen vrij 
 
Dinsdag 17 januari 2023 10:00 - 12.30 
 

ICT-cursus iPad 2e les  
Buurtplein de Componist, Diepenbrocklaan 1-4 

We hebben nog enkele plaatsen vrij 
 
Dinsdag 24 januari 2023 10:00 - 12.30 
 

ICT-cursus iPad 3e les  
Buurtplein de Componist, Diepenbrocklaan 1-4 

We hebben nog enkele plaatsen vrij 
 
Dinsdag 31 januari 2023 10:00 - 12.30 
 

ICT-cursus iPad 4e les  
Buurtplein de Componist, Diepenbrocklaan 1-4 

We hebben nog enkele plaatsen vrij 

http://www.pen.nl/
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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KIND 
 
 

Onlangs is 
mijn lieve 
vrouw Rianne 
overleden.  

 
 

Het was niet meer de vrouw waarmee ik 
bijna 50 jaar door het leven ben gegaan.  
De totaalziekte Alzheimer heeft haar in de 
afgelopen jaren gaandeweg onzichtbaar 
gemaakt. Ze veranderde van actieve vrouw, 
moeder, oma en vriendin in een ziek 
lichaam gevat in een bijna ondoordringbare 
schil. Zij herkende ons al lang niet meer en 
de communicatie was stilgevallen.  
 
Het was een teruggang naar haar kind-zijn.  
 
Ze stierf met op het laatst een heldere blik 
van herkenning, een onverstaanbaar woord 
en een glimlach.  
 
Dat ultieme beeld en haar 65 goede jaren 
houden we graag in onze gedachten. In het 
hele proces van ziekzijn, overlijden en 
afscheid nemen hebben we onze vijf klein-
kinderen (4 - 8 jaar) niet afzijdig gehouden.  
 
Integendeel, ze hebben actief bijgedragen 
van het uitgeleide doen van de kist uit het 
verpleeghuis (‘Opa, vind je ook dat oma zo 
dun is?’) tot aan de oven in het crematorium 
(‘Mevrouw, hoe heet is het daarin?’). 
Natuurlijk waren het trieste momenten voor 
hen, maar de ijsjes en de pannenkoeken 
compenseerden veel.  
 
En zo gaat het leven door. Dat zij moge 
rusten in vrede. 

Kerst komt eraan. Een eeuwenoud 
christelijk feest, gestoeld op heidense 
tradities, rondom de geboorte van een kind.  
 
Dit kind in zijn naakte eenvoud geboren, in 
een belabberd onderkomen, liefdevol 
ontvangen door zijn ouders en begroet door 
de minsten uit het veld, zal aan het eind van 
zijn leven sterven als verlosser van de 
mensheid.  
 
Zijn leven staat voor de cyclus van het 
kerkelijk jaar, van Kerst tot Pasen. In de 
KBO-kerstviering zullen we, muzikaal 
ondersteund door de Lekzangers, aan dit 
verhaal aandacht besteden vanuit een wat 
ander perspectief. 
 
Maanden geleden in de hitte van de dag 
stak Kerst de piek al op in de tuincentra. De 
commercie nodigt ons uit om de nieuwste 
trends te volgen en vooral je pinpas te 
trekken. En dat terwijl er op allerlei fronten 
in de wereld onrust, crisis en zelfs oorlog is. 
Slachtoffers vallen.  
 
Kinderen weinig weerbaar en angstig, 
worden in hun ontwikkeling geremd. 
Crisissen bieden hen steeds minder kans 
op een leefbare aarde en een gelukkige 
toekomst. Echter als wij ouderen niet 
schromen onze kinderen het leven te laten 
beleven en hen de mogelijkheden bieden 
zich te ontwikkelen, dan zullen zij met en na 
ons de strijd aangaan. De kinderen zullen 
de verlossers zijn! 
 
Ik hoop dat we niet alleen in deze 
kerstdagen, maar tot in lengte van dagen, 
mogen leven in vrede. 

Ad Driessen, voorzitter. 
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Kaarsjesvaart door Vreeswijk 
in kerstsfeer 

 

Het is vroeg donker en pas laat weer 
licht. De donkere dagen voor Kerst 
komen eraan! Het is ook de tijd van 
gezelligheid en kaarslicht.  
 

In december pakt Vreeswijk weer uit 
met kerstbomen en feestelijke 
verlichting. Een ommetje door het 
oude schippersdorp is dan een extra 
aanrader.  
 

Nóg leuker is het om Vreeswijk vanaf 
het water te bewonderen.  

Dat kan binnenkort met de Kaarsjes-
vaart. Van 12 t/m 16 december kun je  
’s avonds mee met de fluisterstille 
rondvaartboot van Museumwerf 
Vreeswijk.  
 

Er wordt ook gevaren op woensdag 14 
december tijdens Kaarslicht-in-
Vreeswijk, het sfeervolle lichtjes-
evenement, wanneer ’s avonds de 
straatverlichting is gedoofd en 
tienduizenden kaarsjes en waxine-
lichtjes het dorp sprookjesachtig 
verlichten. De kaarsjestocht duurt 
ongeveer 20 minuten. Inschepen kan 
langs de lage loswal aan de Dorps-
straat naast de Oranjebrug. Vaar mee!  
Boek deze vaartocht vanaf 20 
november via de website van de 
https://museumwerf.nl/ 

 
Bron: De Digitale Nieuwegeiner

 

Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug / 2022/2023 

 

  Dag/maand         Magazine KBO-PCOB  De Brug/De Brugwachter  

      30 november 2022 Magazine  nr.   12/1  De Brug nr. 6 ☺ 

 25 januari       2023      Magazine nr.     2  De Brug nr. 1   ☺ 

   1 maart Magazine nr.     3   

 29 maart Magazine nr.     4  De Brug nr. 2 + De Brugwachter ☺ 

   3 mei Magazine nr.     5   

   7 juni Magazine nr.     6  De Brug nr. 3 ☺ 

   5 juli Magazine nr. 7/8   

 23 augustus Magazine nr.     9   De Brug nr. 4 ☺ 

 27 september Magazine nr.   10     

 25 oktober Magazine nr.   11  De Brug nr. 5 + De Brugwachter ☺ 

 29 november Magazine  nr.   12/1  De Brug nr. 6 ☺ 

https://museumwerf.nl/
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*) Vakantie 2023 
Uw reiscommissie heeft weer grootse 
plannen. Van 26 juni t/m 1 juli 2023 gaan 
we naar Duitsland! 
 

We logeren in Hotel am Wall in Soest, 
Sauerland. De prijs voor een 2-persoons-
kamer is € 600 en een 1-persoonskamer, 
kost € 700 p.p. Hiervoor krijgt u een all-in arrangement compleet met vervoer, 
ontbijt/lunch/diner, excursies en entertainment. Als extra bieden wij u tussen 
18.00 en 22.00 uur 5 gratis drankjes (koffie, thee, bier, softdrinks en huiswijn) aan.  
 

Voor meer informatie en inschrijfformulier neemt u contact op met Harry 
Meerts, tel. 030 - 605 67 78 of per e-mail harrymeerts@ziggo.nl.  
 

Reken maar dat het weer een fantastische vakantie zal worden. 
 
*) Niet vergeten 
- Donderdag 24 november, Kerstdagtocht Intratuin Duiven. 

- Donderdag 15 december, Kerstviering in De Rank.  
- Dinsdag 3 januari, Nieuwjaarsbijeenkomst in De Rank. 

 
*) Dagtochten 2023 
- Maandag 13 maart – Modedag (voorjaar) in Boskoop. 
- In april gaan we naar Gouda met o.a. een rondleiding 

door de Stroopwafelfabriek. 
- Dinsdag 30 mei – Modedag (voorjaar) in Boskoop. 
- In september plannen we een leuke dag naar Alkmaar en de Meisjes van 

Verkade. 
- Donderdag 12 oktober – Modedag (najaar) in Boskoop. 
- In november bezoeken we de Kerstmarkt in Valkenburg. 
Hou voor meer informatie de flyers in de gaten die wij bij ons Magazine  
zullen voegen. 

harrymeerts@ziggo.nl
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*) iPad/tablet cursus 2023 
Op 10 januari is de start van iPad-lessen voor Apple 
gebruikers. 
Op 7 maart starten we voor onze tablet/Android 
gebruikers. 
 

*) Bingo op elke 3e dinsdag van de maand  
Het hele jaar door kunt u met ons meespelen tijdens de 
gezellige bingo-middag op Buurtplein Zuid. We starten 
om 14.00 uur. Entree is € 5,-- inclusief een bingoplankje. 
Drankjes zijn voor eigen rekening. 

  
*) Op donderdag wandelen 
Iedere donderdagmiddag wandelt er een groepje KBO-ers een uur 
in het Park Oudegein. Aanvang 14.00 uur bij Jack’s Grillhouse. 
Loopt u mee?  
 
*) Informatie nodig? 
Voor informatie over de vakantie kunt u bellen met Harry Meerts, telefoon 
030 - 605 67 78. 

 
 

Wilt u meer weten over onze andere activiteiten? Kijk dan op onze website 
www.kbonieuwegeinvianen.nl . Of bel Angela op de servicelijn 030 - 606 39 65. Zij 
verwijst u door naar de juiste persoon voor uw aanmelding. 

http://www.kbonieuwegeinvianen.nl/
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Compilatie van 3 van de in 2022 gehouden activiteiten van de 
KBO afdeling Nieuwegein/Vianen 
 

1) Varen door de Parel van Vreeswijk, geïnitieerd door Ad Driessen,  
onze voorzitter in samenwerking met Ton Vermeulen van de Museumwerf                                                                      

                             
Dit 

beleeft 

u 
dus 
ook 
bij 
uw 

KBO! 

 
 

 

◄ Ton 
Vermeulen 
tijdens zijn 

interessante 
uitleg 

over de 
omgeving 
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2) Opfriscursus door Veilig Verkeer Nederland dinsdag 15 nov. 2022  

 

3) Een van onze 3-wekelijkse Bingo-middagen, het jaar door in Buurtplein Zuid 
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iPad/tabletcursus voor senioren 

Zoals u weet zijn wij in het najaar weer 
gestart met een nieuwe serie ‘Aan de 
slag met de iPad/tablet’. 
 

Onze bedoeling is om de leden die een 
iPad of tablet hebben wat meer 
vertrouwen te geven bij het gebruik 
ervan.  
 

U leert basishandelingen zoals  
e-mailen, zoeken op internet, wat zijn 
apps, foto’s maken, etc. We werken 
met een serie van 4 lessen, altijd op 
dinsdagochtend.  
 

De lessen worden gegeven door een 
docent van SeniorWeb, bijgestaan 
door diverse coaches van uw eigen 
KBO-afdeling.  
 

De locaties zijn de diverse 
Buurtpleinen in Nieuwegein. 
 
Wat is een tablet?  
Een tablet is een apparaat dat eigenlijk 

hetzelfde kan als 
uw computer of 

laptop, maar dan 
in kleiner 
formaat.  

 

Een tablet van Samsung 
(of Huawei etc.) noemen we gewoon 
‘tablet’.  
 
Deze draait op het besturingssysteem 
Android. 

Wat is een iPad?  
Een iPad is  

een tablet, ontwikkeld 
door Apple.  

Apple werkt met een IOS-systeem.  
 
De mogelijkheden van alle apparaten 
zijn redelijk hetzelfde, maar er zijn toch 
duidelijke verschillen. Om die reden 
houden wij beide groepen cursisten 
gescheiden.  
 

Een overzicht van onze cursussen: 
 

Cursus 1, Apple - Inmiddels heeft de 
eerste groep Apple cursisten in 
oktober de cursus afgerond.  
 
Cursus 2, Android - Ook deze cursus 
was volgeboekt en is al op 22 
november begonnen. 
 
Cursus 3, Apple - Aanvang dinsdag 10 
januari 2023. We hebben nog enkele 
plaatsen vrij. 
 

Cursus 4, Android - Aanvang 7 maart 
2023. U kunt hiervoor nog inschrijven. 
 

Heeft u belangstelling?  
 

Voor meer informatie of aanmelden 
belt u met: 
Corrie Poirters 030 - 601 40 20 of met 
Angela Kok, 030 - 606 39 65. 
 
Ook niet-leden zijn van harte welkom! 
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Nieuwegein gaat door met campagne om inwoners te wijzen op 

energietoeslag De energieprijzen zijn het afge-
lopen jaar explosief gestegen. Voor mensen 
met een laag inkomen is er een eenmalige 
energietoeslag van € 1300 beschikbaar.  
Veel mensen beseffen niet dat zij recht hebben 
op deze compensatie.  
Daarom start de gemeente Nieuwegein 
opnieuw met een bewustwordingscampagne 
om inwoners te wijzen op de regeling.  
 
De energietoeslag is bedoeld voor alle huis-
houdens met een inkomen tot maximaal 120 % 
van de bijstandsnorm. Bij Nieuwegeiners met een 
uitkering van de gemeente is de toeslag al op hun 
rekening gestort. Andere huishoudens met een laag inkomen kunnen de toeslag 
zelf aanvragen. De energietoeslag is een extra bedrag dat geen invloed heeft op 
de zorgtoeslag, de huurtoeslag of de kinderopvangtoeslag.  
 
Op tijd aanvragen  
 

Veel inwoners weten niet dat ze recht hebben op energietoeslag. Daarom is het 
belangrijk om dit te controleren. Het aanvragen van de energietoeslag voor dit 
jaar kan tot en met 31 december. Ook in 2023 wordt de energietoeslag van € 1300  
weer uitgekeerd. Inwoners die de toeslag in 2022 al hebben ontvangen krijgen die 
automatisch ook in 2023. Mensen die de toeslag niet automatisch ontvangen 
kunnen deze volgend jaar weer zelf aanvragen.  
 
Ondersteuning bij geldzorgen  
 

Nieuwegeiners die moeilijk rondkomen kunnen met financiële vragen bij Werk en 
Inkomen Lekstroom (WIL) terecht. Voor mensen met een laag inkomen zijn er 
verschillende regelingen voor extra ondersteuning. Bijvoorbeeld toeslagen, 
bijzondere bijstand, de Stadspas en andere vergoedingen. Alle regelingen staan 
op de website van https://www.wil-lekstroom.nl/extras. Een afspraak maken met 
een adviseur geldzaken van WIL kan ook via 030 - 702 23 00.  
 

WIL is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk, inkomensondersteuning en 
schuldhulpverlening voor de gemeente. 

Bron: De Digitale Nieuwegeiner 

http://www.wil-lekstroom.nl/extras
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Het bestuur van de KBO afdeling Nieuwegein/Vianen  
wenst u allen van harte
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WORD BELASTINGHULP (HUBA), geef u hier op 
 

Met dit formulier kan het bestuur van een afdeling of regio een lid aanmelden 
als Belastinginvuller.  
 

Mevrouw / mijnheer* 
 

Voorletters:  
 

Naam:  
 

Geboortedatum: 
 

Straat en huisnummer: 
 

Postcode en woonplaats: 
 

Gemeente: 
 

Telefoonnummer:                            mobiel:                                             
 

E-mailadres: 
 

Aard voormalige werkzaamheden: 
 

Afdeling: 
 

Bond: KBO / PCOB*   *Graag omcirkelen wat van toepassing is 
 

Lidmaatschapsnummer: 
 

Gegevens bestuurder die aanmelding heeft verzorgd en/of als contactpersoon 
fungeert voor de Belastingservice. 
 

Bereikbaar op telefoonnummer: 
 

Graag dit formulier volledig invullen en per e-mail of per post versturen naar: 
 

Naam    : Rita Cloosterman 
E-mailadres : coord.rcloosterman@gmail.com 
Belastingservice KBO-PCOB provincie Utrecht 
Nassaulaan 19, 3832 EB  Leusden, Telefoon: 033 - 432 05 32 

mailto:coord.rcloosterman@gmail.com
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Ik heb me wel eens geërgerd aan vuil 
op straat, of in een winkelcentrum. In 
ons buurtwinkelcentrum, op Hoog 
Zandveld is het meestal een zootje.  

 
De papierbakken puilen uit. Daarnaast, 
maar ook elders, alle mogelijke troep 
en hondenstront op straat. Ik moet 
meestal voorzichtig mijn weg zoeken. 
Ik heb wel eens tegen Sander van de 
slijterij gezegd dat dat nu uitgerekend 
één van de redenen is dat ik er liever 
niet meer kom. 
 
In het dertig meter lange gemeente-
plantsoentje naast mijn huis ruim ik 
wel eens wat op in een plastic zak. Ik 
vind daar lege bierblikjes, kapot 
gegooide bloempotten, plastic 
verpakkingen van het een of ander, 
stukken ijzer.  
 
Het liefst vind ik lege bierflesjes. Dan 
heb ik het gevoel toch nog wat terug te 
krijgen voor mijn moeite. Me daaraan 
ergeren doe ik tegenwoordig haast 
niet meer. Wanneer ik het waarneem, 
denk ik: ‘… het zal wel. Moet kunnen…’ 

 
De laatste tijd ben ik me ondanks alles 
toch wat meer bewust geworden van 
vuil op straat en omgeving. Dankzij de 
actie waardoor we op reclameborden 
langs de weg zeer suggestief uitge-
beeld zien: 

Het duurt 50 jaar voor een blik om te 
verteren. 
 

In de krant zie ik van die weggestopte 
kleine advertenties met als tekst: 
 

Plastic flesjes op de 
grond zwerven nog 10 
jaar rond.  
 

Patatbakjes zijn kennelijk 
het moeilijkst kapot te 
krijgen, want: 
 

Een patatbakje op de grond zwerft nog 
90 jaar rond. 
 

Dan sta je weer even stil bij dingen die 
je buiten ziet rondslingeren. En je 
zwijgt daarover. 
 

Zo niet Angela… Die wil haar mondje 
wel eens roeren. 
 

Op de eerste vrijdag in september 
gaan we zoals gebruikelijk naar de 
Konmar op Cityplaza. Het blijft een 
sport om je auto zo dicht mogelijk bij 
de roltrap te parkeren. Deze keer is het 
weer gelukt.  
 

Redelijk vooraan, naast een wat poenig 
rode auto, waarin inmiddels een lid 
van de plaatselijke body-buildersclub, 
hetgeen tegenwoordig ‘fitnesscenter’ 
schijnt te heten, heeft plaats genomen.  
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Hij gaat kennelijk weg, maar wacht nog 
even op zijn hoog geblondeerde, met 
weelderige vormen gesierde partner, 
die er juist aankomt. Iets etend uit een 
servetje. Op het moment dat wij haar 
passeren en zij achter haar eigen auto 
langsloopt, laat zij terloops dat 
servetje vallen. 
‘Nou ja,’ denk ik, ‘…moet kunnen.’ 
En ik loop door. 
 
Een paar passen verder, de auto is al 

achteruit aan het 
draaien, gaat Angela 
terug. Ter hoogte van 
het opengedraaide 

raampje spreekt ze 
tegen de chauffeur haar 

misnoegen uit over dat zó 
nonchalant verloren servetje.  
De spierbundel in zijn witte T-shirt, 
luistert en terwijl hij reageert met de 
woorden: ‘… en hier heb je er nog 
één…’, gooit hij een vettig servetje in 
het gezicht van Angela. 

 

Met de geur van brandend rubber 
scheurt hij weg in zijn slettenbak. 
 

Ik bedenk me dat Angela een volgende 
keer beter een wat minder gespierd 
figuur kan uitzoeken om tegen te 
klagen. Ik had het nooit tegen hem 
kunnen redden, wanneer hij zijn auto 
was uitgestapt om even verhaal te 
halen. 
 

Vervolgens vraag ik me af hoe lang een 
servetje, vettig of niet, er over doet om 
rond te zwerven. In zo’n milieu- 
onvriendelijke omgeving van de 
parkeergarage zal dat wel de maximale 
tijd zijn. 
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Op zaterdag 17 december organiseert de Algemene Hulpdienst Nieuwegein  
een muzikale kerstmiddag voor inwoners van Nieuwegein.  

Speciaal onze deelnemers, hulpvragers en vrijwilligers zijn van harte uitgenodigd. 
 

Het programma wordt verzorgd door: 

 

Hamoen and Friends 

Waar: De Rank, Lupinestraat 11 

Wanneer: zaterdag 17 december 2022, inloop vanaf 13.30 uur  

Tijd: 14.00 - 16.00 uur 

 
Aanmelden vooraf verplicht bij:  

g.vandenoever@hulpdienstnieuwegein.nl  
of telefonisch op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur op 030 - 307 35 74. 

 

Mocht het vervoer een probleem zijn,  
dan haalt één van onze vrijwilligers u graag op en brengt u na afloop weer thuis.  

 

Bij verhindering graag afbellen uiterlijk vrijdag voor 12.30 uur op 030 - 307 35 74  
en op de zaterdag zelf op het mobiele nummer 06 - 82 15 37 46. 

mailto:g.vandenoever@hulpdienstnieuwegein.nl
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Computerinloop 
Heeft u vragen of problemen met uw computer, tablet of telefoon? Wist u dat u 
dan terecht kunt op een van de Buurtpleinen? De spreekuren zijn als volgt: 
 

Maandag   10.00-12.00 uur  –  Buurtplein Batau 
Dinsdag   10.00-12.00 uur  –  Tweede verdieping (bibliotheek) 
Woensdag   13.30-16.30 uur  –  Buurtplein Zuid 
Donderdag  10.00-12.00 uur  –  Buurtplein Galecop 
Vrijdag     13.30-16.30 uur  –  Buurtplein De Componist (Zuilenstein) 
 

PLUS-café 
Het PLUS-café is een lifestyle-café voor bewuste 55-plussers uit Nieuwegein en 
omgeving. Zij komen wekelijks bijeen op het Gezondheidsplein in de bibliotheek. 
Er worden allerlei onderwerpen besproken. Van gezondheid en lifestyle tot 
cultuur, digitale media en literatuur. Ook zijn er vaak leuke activiteiten! 
 

Wanneer? Elke maandagmiddag van 14.30-16.00 uur – 2e verdieping Stadshuis. 
 

Lucky Life 
Lucky Life is een community van Nieuwegeiners die elkaar wekelijks ontmoeten in 
de bibliotheek en met elkaar in gesprek gaan over gezondheid en leefstijl. Elke 
maand is er een verdiepend thema dat vanuit verschillende invalshoeken wordt 
belicht. 
Het thema wordt bepaald door de deelnemers op basis van waar zij behoefte aan 
hebben, wat er speelt in hun dagelijks leven of waar men tegenaan loopt. 
Een lokale expert diept het thema verder uit om samen te ontdekken hoe te 
werken aan een betere gezondheid en leefstijl én hoe je hier direct mee aan de 
slag kan. 
 

Wanneer? Elke donderdagmiddag van 14.30-16.00 uur – tweede verdieping 
(bibliotheek) Stadshuis. Wilt u meer weten? Kijk dan op 
https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/  
of haal het programma bij de bibliotheek in het Stadshuis. 

ONTMOETEN EN LEREN 

 

https://www.detweedeverdieping.nu/agenda/
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De dagen voor kerstmis 
 

De dagen voor kerstmis 

zijn donker en koud 

maar als je naar buiten 

gaat merk je dat niet 

omdat je haast overal 

lichtjes ziet 

in vrolijke kleuren, zilver 

en goud 

een lantaarntje dat in de 

vensterbank staat 

een lamp met wat linten en 

groen 

een ster voor het raam die 

je aan kunt doen 

het is niet zo donker en 

koud meer op straat 

als je langs al die lichtjes 

gaat 
 

Ingezonden door: An de Nas / Bron: Onbekend 
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KBO-wandelclub 
 

Uw KBO-wandelclub loopt al 15 jaar! 
 

Het is niet bij iedereen bekend. Maar wist u 
dat er bij uw KBO-afdeling een eigen 
wandelclub actief is? Met zéér enthousiaste 
leden? 
 

De groep is ontstaan nadat we jaren 
geleden een cursus nordicwalking hadden 
afgerond. Wat doe je dan met die mooie 
stokken? Ga je er dan in je eentje op uit? 
Natuurlijk niet, want met elkaar is het veel 
gezelliger. 
 

En zo ontstond in het voorjaar van 2007 
onze eigen KBO-loopclub. Elke donderdag-
middag om 14.00 uur verzamelen wij bij 
Jack’s Grillhouse in het Park Oudegein. 
We lopen dan een uur door het park. 
 

Onderweg wordt er gezellig gekletst, maar 
we vergeten ook niet om goed om ons heen 
te kijken. In elk seizoen is het park 
schitterend! En na afloop drinken we 
natuurlijk een lekkere kop koffie of thee bij 
Jack’s. 

 

Jawel, de bediening daar weet al 
precies welke drank onze favoriet 
is.  
 

Hebt u zin om met ons mee te 
lopen? U bent van harte welkom 
met of zonder stokken! U betaalt 
geen inschrijfgeld en geen 
contributie. Kom maar eens 
‘proeflopen’.  
 

Bewegen op elke leeftijd blijft 
belangrijk!  
 

Voor informatie en aanmelden 
kunt u bellen met Corrie Poirters  
op 030 - 601 40 20 of kom 
gewoon eens langs op 
donderdagmiddag om 14.00 uur. 
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Kort verslag van de Algemene Ledenvergadering  
 

van 17 november 2022 in De Rank 
Aanwezig waren 41 leden (inclusief het bestuur)  

 
Na de opening van de vergadering refereerde de 
voorzitter aan een oude en een nieuwe traditie: de 
oude was de lunch die na afloop van de ALV werd 
geserveerd, de nieuwe het uitgeven van een speciaal 
ALV nummer, De Brugwachter. Beide tradities blijven 
bewaard. Verder was hij trots op onze afdeling, die 
zoveel activiteiten organiseert die goed worden 

bezocht. Het aandeel van de jonge senioren blijft hierbij beduidend achter. Het is 
een hele uitdaging om hen te bewegen deel te nemen aan onze activiteiten. 
 
Tijdens de vergadering zijn zowel het verslag van de ALV van 22 april 2022, het 
beleidsplan 2023, de begroting van 2023 als het doel 2023 van het Kempfonds 
vastgesteld. Er werden enkele vragen ter verduidelijk gesteld en enkele 
vragenstellers hadden tips voor de presentatie van de stukken volgend 
jaar. Die werden in dank aanvaard. 
 

Om de begroting sluitend te krijgen wordt een bedrag van € 2400 
onttrokken aan de goed gevulde algemene reserve. De 
contributie wordt in 2023 vooralsnog niet verhoogd. 
Hoewel de inflatie de prijzen flink laat stijgen heeft 
dat (nog) geen directe invloed op onze uitgaven. 
De prijsstijgingen worden namelijk door-
berekend in deelnamekosten of worden 
opgevoerd bij de subsidieverantwoording. 
 

Bij veel activiteiten werken wij samen met andere 
partners: de bingo in Buurtplein-Zuid; de ICT-cursussen in ver-
schillende Buurtpleinen in de stad en voor dagtochten en reizen werken wij met 
de verschillende aanbieders. Ook voor de thema-middagen zoeken wij partners 
die informatie kunnen geven over onderwerpen die voor de senioren interessant 
of van belang zijn. Voor de lokale belangenbehartiging onderhouden wij contacten 
met andere organisaties in de stad. 
 

Zorgen zijn er rondom de ontwikkelingen binnen de Unie KBO.  
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Per 1 januari a.s. zullen vier grote provinciale bonden (Noord-Holland, Overijssel, 
Gelderland en Limburg) uit de Unie stappen.  

 
De zeven overgebleven kleinere provin-
ciale bonden zijn samen met de PCOB 
bezig met het verkennen van mogelijk-

heden om een doorstart te maken onder 
een nieuwe naam. Leden vallen dan recht-

streeks onder de nieuwe organisatie. Lokale 
afdelingen ontvangen dan een financiële 
bijdrage van die nieuwe landelijk vereni-

ging. Om contacten tussen de verschillende 
afdelingen te waarborgen, komen er regio-

nale consulenten.  
 
Deze ontwikkelingen staan nog in de kinder-
schoenen en er zijn nog geen definitieve besluiten 

genomen; maar men is wel bezig deze denkrichting 
verder uit te werken.  
 

Zodra wij meer weten zullen wij u uiteraard op de hoogte houden.  
 
U kunt ervan op aan dat het bestuur uw belangen zoveel mogelijk blijft behartigen, 
dat interessante activiteiten worden georganiseerd en dat wij daarmee een 
Krachtige Bond voor Ouderen zijn en blijven. 
 
Na het beantwoorden van enkele vragen tijdens de rondvraag sloot de voorzitter 
na vijf kwartier de vergadering. Daarna konden de aanwezigen nog uitgebreid 
verder praten onder het genot van een kop heerlijk soep en goed verzorgde 
belegde broodjes. (Koffie en Broodjes voor Ouderen). 
 
Het uitgebreide verslag van de ALV van 17 november 2022 wordt door de 
secretaris opgesteld en besproken in het afdelingsbestuur.  
 
In De Brugwachter die u in maart 2023 ontvangt staat het goedgekeurde verslag. 
Dat zal in de Algemene Ledenvergadering van 21 april 2023 aan de leden ter 
vaststelling worden voorgelegd.  
 

Henk Valkenet, 20 november 2022. 
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In de  vakken moet een woord komen, dat vormt de oplossing. 
 

1. De grootste katholieke bedevaartsplaats in Frankrijk. 
2. Sterrenbeeld van 22 december t/m 20 januari. 
3. Bij deze Groningse plaats werd in 1959 een enorm aardgasveld ontdekt. 
4. Een deskundige op het gebied van honden. 
5. Een (meestal glazen) aanbouw op de begane grond aan een woning. 
6. Een semimilitaire politiemacht in Frankrijk. 
7. Hoe heet een kerk waar een bisschop zetelt? 
8. Meetinstrument waarmee druk wordt gemeten. 
9. Hoe heet de onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over 

financiën van huishoudens? 
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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. 

10. Hoe heet een epidemie op wereldwijde schaal? 
11. Bij deze sport ligt de sporter op zijn rug in een slee, met de voeten naar 

voren. 
12. Wat is de naam van een auto met een neerklapbaar dak? 
 

 

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 8 januari 2023 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. 5-2022 is: ‘Momentopname’ en is 
gewonnen door Mw. A.C.C.G.G. Meerts, Nieuwegein. Wij feliciteren u van harte. 
De prijs wordt naar u overgemaakt. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Vandaag eet ik gezond. Dus dit keer laat ik mijn pizza niet 
thuisbezorgen maar haal ik hem zelf op, op de fiets. 

 
 Sportmaatje gezocht! Bij voorkeur iemand die doordeweeks niet kan, 

en in het weekend geen zin heeft. 
 

 Er zijn 2 redenen waarom een man naar een café gaat, of hij heeft 
geen vrouw of hij heeft er wel een. 

 

mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
mailto:advos@casema.nl
mailto:advos@casema.nl
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Sjaantje: de muze van Isaac Israels / Adri van Beelen 
 

Een onderhoudende historische roman over de amou-
reuze verwikkelingen tussen de schilder Isaac Israels en 
zijn muze. Amsterdam, 1898.  
 

Impressionist Israels ontmoet naaister Sjaantje van 
Ingen op het Leidseplein, en ziet in haar het ideale 
model. Na enige tijd schildert hij het portret ‘Liggend 
naakt’, als uiting van zijn liefde en als eerbetoon aan 
haar schoonheid.  
 

Ondanks hun verschillen in stand krijgen de twee een 
relatie, maar Sjaantje zegt ook trouw te willen blijven 

aan haar vrijer, ene Dirk de Vijzelt. Als Sjaantje verdwijnt en op een dag in 
ontredderde toestand weer bij Israels aanklopt, worden er ontwikkelingen in gang 
gezet die onomkeerbaar zijn.  
 
Fictie gebaseerd op het schilderij dat in 2009 werd uitgeroepen tot het mooiste 
naakt uit de Nederlandse schilderkunst. 

 
 
Hartenpijn / Martin Scherstra  
 

Een romantisch verhaal over het verlies van een partner 
en de financiële problemen van het kunstenaars-
bestaan.  
 

Beeldend kunstenaar Ynze zondert zich na de dood van 
zijn vrouw steeds meer af met zijn dochtertje in hun huis 
aan de rand van een Fries kustdorpje. Er komt niets 
meer uit zijn vingers, en hij dreigt zelfs zijn huis kwijt te 
raken. Dan ontmoet hij Els. Ze hebben een klik, tot Ynze 
erachter komt dat zij voor de bank werkt die het op zijn 
huis voorzien heeft.  
 

Verraden stoot hij haar af. Maar is ze wel een geldwolf, zoals hij beweert? 
‘Hartenpijn’ speelt zich af aan de pittoreske Friese kust.  
 

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



 



 


