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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 31 januari 10:00 - 12.30 
 

ICT-cursus iPad 4e les  

 
Zondag 12 februari 
 

Lou Prince  
‘Welcome to my world’  
De Partner Nedereindseweg 
401/A,  
13.30 zaal open, start 14.30 u 
 
Dinsdag 21 februari 14:00 - 16:00 
Bingomiddag  Buurtplein-Zuid, Ratelaar 37 
Nieuwegein 

 
Maandag 13 maart  
09:00 - 17:00 
Modedag 
Vanderklooster  Boskoop 

 
Dinsdag 21 maart  
12:30 - 17:00 
Algemene Ledenvergadering 

 
Dinsdag 21 maart 14:00 - 16:00 
Bingomiddag  Buurtplein-Zuid, Ratelaar 37 
Nieuwegein 

 
Donderdag  13 april  
Dagtocht ‘Lekker in Gouda’ 
 
Dinsdag 18 april 14:00 - 16:00 
Bingomiddag  Buurtplein-Zuid, Ratelaar 37 
Nieuwegein 

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

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

Maandag 26 juni t/m zaterdag 1 juli 
Vakantiereis naar Soest (Duitsland)  
 

Dinsdag 18 juli 14:00 - 16:00 
Bingomiddag  Buurtplein-Zuid, Ratelaar 37 
Nieuwegein 
 

Dinsdag 15 augustus 14:00 - 16:00 
Bingomiddag  Buurtplein-Zuid, Ratelaar 37 
Nieuwegein 
 

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

Donderdag 12 oktober 09:00 - 17:00 
Modedag Vanderklooster  Boskoop 
 

Dinsdag 17 oktober 14:00 - 16:00 
Bingomiddag  Buurtplein-Zuid, Ratelaar 37 
Nieuwegein 

 

Vrijdag 17 november  
11:00 - 15:00 
Algemene Ledenvergadering   
Kerkelijk centrum De Rank, 

Lupinestraat 11 Nieuwegein-zuid 
 

Dinsdag 21 november 14:00 - 16:00 
Bingomiddag  Buurtplein-Zuid, Ratelaar 37 
Nieuwegein 
 

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

http://www.pen.nl/
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/165/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/225/modedag-vanderklooster
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/225/modedag-vanderklooster
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/223/algemene-ledenvergadering
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/171/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/167/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/214/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/215/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/227/vakantiereis-naar-soest-duitsland
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/216/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/217/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/218/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/226/modedag-vanderklooster
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/219/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/224/algemene-ledenvergadering
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/220/bingomiddag
https://www.kbonieuwegeinvianen.nl/activiteiten/221/bingomiddag
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Aan het eind van het jaar krijg ik altijd 
van Marjolein Kool, een vrouw met 
vele talenten, een wens in dichtvorm.  
 
Zij blikt kritisch terug en eindigt 
meestal met een warme wens voor het 
nieuwe jaar.  
 

Deze keer kreeg ik het volgende: 
   
Zie, de zeeën blijven stijgen. 
Broeikasgas en plastic dreigen  
onze aarde te ontwrichten. 
Ondanks steeds meer zonne-uren, 
en recordtemperaturen, 
huiver ik van die berichten. 
 

De benzineprijzen nopen 
ons tot naar de pomp te lopen, 
want we mogen niets verspillen. 
Slechts de thermostaat verlagen 
en de koude douche verdragen.  
Rillen wordt het nieuwe chillen. 
 

Wereldleiders staan voor horden. 
Top is dieptepunt geworden. 
 

Maar hoewel de hoop daar kwijnde, 
kan elk mens in kille tijden 
vonkjes moed en licht verspreiden. 
Energiebron zonder einde. 
 

 

‘k Wens je toe, -naast warme sokken-, 
vrienden die oprecht betrokken,  
jou waarderen en omarmen 
die hun waakvlam hoger draaien 
zodat vreugde op kan laaien. 
Laat dat vuur jouw hart verwarmen. 

 
Net zo energiek als haar wens hebben 
wij in de laatste bestuursvergadering 
gesproken over de talenten, die wij 
allen bezitten.  
 
We  hebben het dan over een 
bijzonder goed ontwikkelende 
eigenschap van een persoon. Het 
woord wordt breed gebruikt. Iemand 
kan talent hebben voor sport, 
wetenschap, muziek, creatieve 
uitingen of sociale interacties.  
 
Het zit in de mens en verdwijnt niet. 
Daartegenaan ligt het begrip 
vaardigheid. Dat heb je je eigen  
gemaakt door scholing, oefening en 
training. Je moet het blijven 
onderhouden anders verlies je het. 
 

Op de 
algemene 
leden-
vergadering 
sprak een 
echtpaar ons 
aan over hun 
hobby.  
 

Een groot deel 
van hun leven 



KBO - de Krachtige Bond voor Ouderen - De Brug - nr. 1 - 2023     -     5 
  

hadden ze zich het salsadansen vaardig 
gemaakt.  
 

Hun niveau is nog steeds hoog en zij 
kunnen ons dit ontwikkeld talent 
bijbrengen. 
 

Een ander lid vindt het fijn om eens 
met belangstellenden van gedachten 
te wisselen rondom het thema 
‘Zingeving bij ouderen’. 
 

Dit bracht ons op het idee dit jaar 
allereerst eens te inventariseren welke 
talenten of bijzondere vaardigheden er 
zijn bij u, de leden van de KBO.  

Ook willen we graag weten of er onder 
u mensen zijn die hun vaardigheden 
met anderen zouden willen delen.  
 

Eveneens kunnen we u vragen welke 
vaardigheden u zou willen ontwikkelen 
middels cursussen, gesprekken, 
activiteiten, excursies enz… 
 

Wellicht kunnen we de vragen 
koppelen aan de aanbiedingen.  
Zo kunnen we van elkaar iets opsteken 
en voor elkaar iets betekenen, zodat 
vreugde op kan laaien en ons hart 
verwarmen. 

  Ad Driessen, voorzitter.

Zo bent u fraudeurs te slim af 
 

Fraudeurs worden steeds slimmer en spelen snel in op zaken waarmee ze uw 
aandacht kunnen trekken. Ze kunnen zich voordoen als pakketbezorger, energie-
leverancier of gezondheidsdienst bijvoorbeeld. Het is belangrijk dat u zich dat 
realiseert. Denken als een fraudeur kan voorkomen dat u in hun val trapt. 
Internetcriminelen gebruiken psychologische trucs om slachtoffers in hun val te 
lokken. Als u deze trucs kent, is de kans een stuk kleiner dat u hun verhaaltjes 
gelooft en veel geld verliest.   
 

Voor het hele artikel gaat u naar: Zo bent u fraudeurs te slim af | IkWoonLeefZorg 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/zo-bent-u-fraudeurs-te-slim-af
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Voorlopig ontwerp woningbouw Doorslagzone City 
Nieuwegein 
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Een glimp van de bouwactiviteiten van het nieuwe station 
 

Aannemer Akor heeft een camera opgehangen waarmee je de bouw kunt volgen 

https://my.tikee.io/v2/videos/bb4b862a-1a3e-4c11-a41d-17989d0a60c3
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Hallo allemaal, 
 

Ik ben Amber de Bie, 17 jaar en kom uit 
Nieuwegein.  
Dit jaar ben ik finalist voor Miss Teen of 
Utrecht 2023, dit is een missverkiezing.  
 
Tijdens deze missverkiezing mogen wij ons 
inzetten voor een goed doel, ik doe dit voor 
de Linda.Foundation.  
De Linda.Foundation zet zich in voor 
gezinnen met kinderen die in Nederland 
helaas in armoede moeten leven.  
 
Wist u dat 1 op de 9 kinderen in Nederland in armoede leeft? Dit is 
natuurlijk heel erg.  
 

De Linda.Foundation maakt pakketjes met cadeaubonnen van verschillen-
de winkels, zoals van Albert Heijn, H&M en Intertoys zodat deze gezinnen 
ook even niet aan geldproblemen hoeven te denken.  
 
Ik vind het een heel mooi doel omdat je met een klein bedrag al erg veel 
gezinnen kan helpen, dit is de reden dat ik samen met de KBO een actie heb 
opgezet. 
 

Op dinsdag 21 februari zal er een speciale bingo plaatsvinden zodat we met 
elkaar een mooi bedrag kunnen ophalen voor dit goede doel.  
 
De entree zal eenmalig met € 1,- omhoog gaan (entreeprijs is dus € 6) en 
die euro gaat dan naar de Linda.Foundation.  
 
Ook zal er een bus komen te staan waarin u eventueel nog een extra 
donatie kunt geven voor dit goede doel, want elke euro is mooi 
meegenomen.  
 

Ik hoop dat jullie er net zoveel zin in hebben als ik!  
Tot op de bingo.                    Liefs Amber de Bie. 
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De bouwvakker 
 

Een Belgische bouwvakker is in Nederland en  
helpt een dagje mee op de bouw. Als het schafttijd  
is gaan ze naar de bouwkeet.  
 
Daar ziet de Belg dat zijn Nederlandse collega een  
thermoskan bij zich heeft.  
De Belg vraagt aan die Nederlander: ‘Wat is dat voor  
een ding?’ De Nederlander antwoordt: ‘Dat is een 
thermoskan, en die zijn heel handig.  
 

Alles wat je er warm in doet blijft 
warm, en alles wat je er koud in doet 

blijft koud.’  
 

‘Dat is handig,’ zegt de Belg, ‘hoeveel 
kost die thermoskan?’ ’Voor € 25,- 

mag je hem hebben,’ zegt de 
Nederlander.  

 
De Belg geeft de Nederlander € 25,- 
en neemt de thermoskan mee naar 

België.  
 

Als hij de volgende dag in België naar de bouw 
gaat, zien zijn collega’s hem tijdens de schaft met 
die thermoskan.  
 

‘Wat is dat voor ding?’ vraagt een van hen.  
‘Nou,’ zegt die Belg, ’dat is een thermoskan, en 
het is een heel handig ding, alles wat je er warm in 
stopt, blijft warm en alles wat je er koud in stopt 
blijft koud.’  
 

‘En wat heb je er nu inzitten?’ vraagt een van de 
collega’s.  
 

‘Koffie en een ijsje,’ zegt de Belg. 
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*) Vakantie 2023 
In onze vorige Brug stond de aankondiging van de KBO-vakantie 2023. U kon zich 
hiervoor aanmelden. En het liep storm! Velen van u willen graag met ons mee. 
Momenteel hebben we nog enkele 2-persoonskamers beschikbaar. Voor een 1-
persoonskamer komt u op een wachtlijst te staan. Alle deelnemers ontvangen in 
maart de bevestiging en nota voor de vakantie 2023. 
Voor meer informatie belt u met Harry Meerts op 030 - 605 67 78. 
 
*) Dagtochten 2023 
-Maandag  13 maart, Modedag (voorjaar) in Boskoop. Zie de flyer bij deze Brug! 
-Donderdag  13 april, dagtocht ‘Lekker in Gouda’. Zie de flyer bij deze Brug! 
-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. 
-Ook voor   eind november plannen we nog een bijzondere dagtocht. 
 
Hou voor meer informatie de flyers in de gaten die wij bij onze Brug en Magazine 
zullen voegen. 
 

Wilt u meer weten over de modedagen, bel dan met Angela Kok 030 - 606 39 65. 
Informatie over de dagexcursies krijgt u van Harry Meerts op 030 - 605 67 78. 
 
 *) iPad/tablet cursus 2023 
De eerste cursussen (Apple en Android) hebben wij succesvol afgerond. 
-Op      10 januari zijn wij weer begonnen met een serie iPad-lessen voor 
Apple-gebruikers. Deze wordt gehouden In Buurtplein de Componist. 
-Op      7 maart starten we in Buurtplein Zuid een nieuwe serie lessen voor 
onze tablet-Android gebruikers. Voor deze cursus hebben wij nog enkele plaatsen 
vrij. 
 

Heeft u belangstelling? Bel dan met Corrie Poirters op 030 - 601 40 20. 
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*) Alvast noteren 
-Op      vrijdag 14 april bedanken wij al onze vrijwilligers. Zij worden 
uitgenodigd voor een smakelijke lunch! Iedereen ontvangt persoonlijk een 
uitnodiging voor deze bijeenkomst. 
-Op      vrijdag 21 april zijn alle leden van harte welkom op onze Algemene 
Ledenvergadering. 
 
*) Bingo op elke 3e dinsdag van de maand  
Het hele jaar door kunt u met ons meespelen tijdens de gezellige bingomiddag op 
Buurtplein Zuid. We starten om 14.00 uur. Entree is € 5,-- inclusief een bingo-
plankje. 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? 
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. 
 
 
 
 
 
 

Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine / De Brug / 2023 

 

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

      25 januari             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 ☺ 

http://www.kbonieuwegeinvianen.nl/
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Er was flinke belangstelling voor de KBO-iPad tabletcursus, 

deze keer vanuit de Componist 
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Foto’s: Angela Kok 



14     -     KBO - de Krachtige Bond voor Ouderen - De Brug - nr. 1 - 2023            
 

Word chauffeur bij ANWB AutoMaatje Nieuwegein! 
 

Niet voor iedereen is het vanzelfsprekend om naar de 

dokter, kapper of winkel te gaan. Of om op bezoek te gaan 

naar je partner in een verzorgingshuis. Als je minder 

mobiel bent kan dit een hele opgave zijn.  

 

Daarom is ANWB AutoMaatje er, de vrijwillige vervoers-

dienst die mensen mobiel en actief helpt te blijven. Maar het is meer dan alleen 

vervoer. De chauffeur biedt een helpende hand als dat nodig is en er ontstaan 

vaak mooie contacten tussen de vrijwillige chauffeur en de deelnemer.  

 

ANWB AutoMaatje loopt als een zonnetje! 
 

ANWB AutoMaatje is sinds 2018 actief in Nieuwegein. Een van de deelnemers is 

Maria van Rossum (74), deelnemer vanaf het eerste uur.  

 

Zij vertelt: ‘Door spierproblemen kan ik niet lang lopen. Daarom is ANWB 

AutoMaatje voor mij een uitkomst. Ik maak er gebruik van als ik naar de dokter 

moet, of ziekenhuis of voor de boosterprik.  

Het is fijn om thuis opgehaald te worden. Er is altijd even een gezellig praatje 

tijdens de rit.  
 

En bij het ziekenhuis zorgt de chauffeur voor een rolstoel en rijdt mij naar de 

ingang. Heel fijn. De chauffeurs zijn allemaal heel aardig en behulpzaam’.  

 

Ze vervolgt lachend: ‘Voor mij loopt ANWB AutoMaatje als een zonnetje!’. 

 

Meer chauffeurs nodig! 
 

In Nieuwegein is ANWB AutoMaatje onderdeel van welzijnsorganisatie 

Movactor. Met ruim 20 chauffeurs brengen we deelnemers naar afspraken.  

 

Alleen is de vraag erg groot in Nieuwegein. Om alle aanvragen aan te kunnen, 

zijn er meer chauffeurs nodig.  

 

Wil jij je ook als vrijwillige chauffeur inzetten voor minder mobiele mensen in 

Nieuwegein en onderdeel zijn van onze chauffeurspoule? Dat kan! 
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Enthousiast geworden? Meld je aan! 
 

Ben je bijvoorbeeld ZZP-er of werk je onregelmatig? Zijn je kinderen naar school 

en ben je dan inzetbaar? Of ben je met pensioen?  

 

Als chauffeur bij ANWB AutoMaatje kun je zelf aangeven wanneer je 

beschikbaar bent. Het is voor iedereen die van autorijden houdt, beschikbaar-

heid heeft over een eigen auto en graag iets voor een ander doet in Nieuwegein.  

Voor meer informatie en aanmelden kijk op www.movactor.nl/automaatje of 

mail naar: automaatje@movactor.nl. 

 

Ga voor een filmpje over AutoMaatje naar: https://youtu.be/I919MGdBbI0  

 
 
Het KBO-PCOB ‘Magazine’, is te mooi om na 
het lezen bij het oud papier te doen. Er is vast 
wel iemand aan wie u het blad kunt doorgeven 
en daarmee in contact brengt met de KBO.  
 

En dat geldt natuurlijk ook voor onze eigen 
nieuwbrief, ‘De Brug’. 
 

 

 

Komt u 
ook bij de 
KBO, de 
Krachtige 
Bond 
voor 
Ouderen? 

    

http://www.movactor.nl/automaatje
mailto:automaatje@movactor.nl
https://youtu.be/I919MGdBbI0
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     Digitale infokaart van   
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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  Nieuwegein, 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. 

 

mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
mailto:advos@casema.nl
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lternatieve maandnamen 
 

Welke alternatieve benamingen zijn er voor de maanden van het jaar? 
Onze huidige maandnamen (januari, februari, etc.) zijn allemaal van 

Latijnse oorsprong. Ze zijn vanaf de zevende eeuw langzaam maar zeker 
in gebruik gekomen. Daarvóór werden er ‘Germaanser’ aandoende benamingen voor de 
twaalf maanden gebruikt, waarvan er een aantal ook nu nog in het Nederlands circuleren. 
Hieronder een overzicht van de meest voorkomende alternatieve benamingen. 
 

januari is louwmaand: louwmaand is een nevenvorm van looimaand: januari was de 
maand waarin leer werd gelooid (voorbereidende bewerkingen erop uitvoeren). 
 

februari is sprokkelmaand: van het Latijnse spurcalia, de naam van een reinigingsfeest 
dat in februari werd gevierd. De benaming is aangepast onder invloed van het 
Nederlandse woord sprokkelen. 
 

maart is lentemaand: de maand waarin de lente begint. 
 

april is grasmaand: de maand waarin het nieuwe gras uitspruit. 
 

mei is bloeimaand: de maand waarin alles tot bloei komt. 
 

juni is zomermaand: de maand waarin de zomer begint. 
 

juli is hooimaand: de maand waarin van oudsher het hooien plaatsvindt. 
 

augustus is oogstmaand: de maand waarin van oudsher geoogst wordt. Het woord oogst 
is overigens ontstaan uit de Latijnse naam Augustus. 
 

september is herfstmaand: de maand waarin de herfst begint. 
 

oktober is wijnmaand: de maand waarin van oudsher wijn gemaakt wordt. 
 

november is slachtmaand: de maand waarin traditioneel de dieren werden geslacht. 
 

december is wintermaand: de maand waarin de winter begint. 
 

Er zijn nog tal van andere verouderde benamingen te vinden in de woordenboeken (zoals 
het Woordenboek der Nederlandsche Taal en Van Dale), zoals aarzelmaand voor oktober 
en weidemaand voor juni. De meeste daarvan zijn niet (meer) algemeen in gebruik. 

 

Ingezonden door Angela Kok. 
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Hallo KBO leden. 
 

Tegenwoordig wordt nogal eens de vraag gesteld ‘of we in de toekomst nog wel 
verzekerd zijn van goede medische voorzieningen’. 
 

En met name schijnt het beroep van huisarts minder in trek te zijn, zodanig dat 
niet alle Nederlanders meer verzekerd zijn van de hulp van een arts. Vroeger 
waren er natuurlijk ook huisartsen in Jutphaas en Vreeswijk. 
 
In het toenmalige Jutphaas was dat de dorpsdokter. Deze 
dokter, O.J. Teijer genaamd, praktiseerde van 1824 tot  
1 januari 1876.  
 

Het was een bijzondere man. Hij was niet alleen 
dorpsdokter maar schreef ook gedichten en muziek 
voor de plaatselijke harmonie. Hij was zeer geliefd bij 
de Jutphase bevolking.  
 

Dokter Teijer kreeg op 27 juni 1824 een aanstelling als gemeentelijk geneesheer, 
als de plaatselijke chirurgijn vertrekt, wordt Teijer om gebleken ‘chirurgiekale 
bekwaamheden’ ook benoemd tot dorpschirurgijn van Jutphaas. 
 

De dorpsdokter weet in korte tijd het vertrouwen van de Jutphase bevolking te 
winnen en daardoor wordt ook buiten de gemeente de doortastendheid van de 
jonge dokter bekend. Hij verwerft goed betalende patiënten uit Vreeswijk, 
IJsselstein, Oudenrijn, Hoograven en De Meern.  
 

Dat blijkt toch het begin te zijn van een conflict tussen het gemeentebestuur en 
de gewaardeerde dorpsdokter. Het bestuur wil namelijk dat de dokter alleen 
praktiseert in de gemeente Jutphaas.  
 
In 1838 loopt het conflict zo hoog op, dat het gemeentebestuur overweegt de 
jaarwedde van 250 guldens in te trekken. Dit omdat dokter Teijer te lang en te 
vaak op visite is bij betalende patiënten in omliggende gemeenten.  
Halverwege de 19e

 eeuw komen de eerste serums beschikbaar waarmee mensen 
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kunnen worden ingeënt tegen koepokken. De dorpsdokter beijvert zich om zoveel 
mogelijk dorpelingen tegen de pokken bescherming te bieden.  
 

Minder vermogenden worden gratis door hem geholpen. Zijn de koepok-
besmettingen al een plaag voor de bevolking, vanaf de jaren 1830 komen 
herhaaldelijk cholera-epidemieën voor. De verhouding tussen de dokter en het 
gemeentebestuur blijft onder spanning staan.  
 

Herhaaldelijk verwijt hij het gemeentebestuur laksheid en 
weinig doortastend optreden met betrekking tot de 
bestrijding van cholera.  
 

Uit diverse stukken blijkt, dat Jutphaas uitsluitend maat-
regelen tegen de cholera wensten te nemen die niets 
kostten!  
 
Zelfs wordt een verzoek van de dokter om vergoeding van 
medicijnkosten ter bestrijding van de cholera bij armen door het gemeente-
bestuur afgewezen. 
 

Bovenstaande is een kleine impressie over het leven van deze zeer geziene dokter.  
 

Hij heeft boekjes geschreven, gedichten gemaakt, muziek gecomponeerd, maar 
bovenal was hij met hart en ziel een dorpsdokter.  

Groeten, Joop Terpstra. 

 

Maak uw 
buren 
ook lid 
van de 
KBO, de 
Krachtige 
Bond 
voor 
Ouderen? 
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 1 . Paardenkracht - Laagstbetaalden - Keuzelijst 
 2 . Op de manier van - Oude lengtemaat - Afgemeten hoeveelheid - In loco 
 3 . Ratione officii - Gedorste halmen - Indonesisch dorp - Lengtemaat 
 4 . Grote bijl - Schoolonderzoek - Zijrivier van de Wolga - Reus 
 5 . Vraagbaak - Rivier in Spanje - Beryllium 
 6 . Kinderbedje - Meisjesnaam - Vuurwerk 
 7 . Welpenleidster - Smeersel - Deel van fuik 
 8 . Met de zijnen - Klimop - Omloop 

 

Wie lost deze Doorloper op en wint € 25?  
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  9. Huidpoeder - Engels telwoord - In oprichting (afkorting) - Lichamelijke 
oefening 

10. Voormiddag (Lat.) Lekkernij - Meisjesnaam - Schuifbare bak 
11. Meisjesnaam - Sportclub in Elst (GLD) - inhoudsmaat - Verhoogde toon 
12. In de buurt - Verbinding van koolstof met waterstof - Deutsche Telekom 

 
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 12 maart 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. 6-2022 is: ‘Recordhouder’ en is 
gewonnen door Mw. J.G. Hoegee-Damman, Nieuwegein. Wij feliciteren u van 
harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

mailto:advos@casema.nl
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Engel en kinnari / Dido Michielsen 
 

Een historische roman over dwalen tussen twee werelden. Java, 

1895. Als pleegkind is de Indo-Europese Louisa op haar dertiende 

uitgehuwelijkt.  
 

Ze wil dolgraag weten wie haar biologische moeder is, maar haar 

omgeving beweert dat afkomst er niet toe doet. Waarschijnlijk 

was haar moeder een concubine, iemand die je maar beter dood kunt zwijgen. 

Door veel te lezen probeert Louisa te ontsnappen aan haar huisvrouwenbestaan 

in Buitenzorg. Haar vriendschap met twee buitenstaanders geeft haar de vleugels 

van de kinnari, de mythische liefdesgodin.  
 

Na veel tegenslagen besluit ze alsnog op zoek te gaan naar haar moeder om te 

ontdekken wie zijzelf nu eigenlijk is: een westerse engel of een oosterse kinnari. 

 
Een vleugje kaneel / Olivia Hill  
 

Een romantisch mysterie dat zich afspeelt rond een vervallen 

school. Als de werkeloze Aspen een baan aangeboden krijgt als 

directeur van de Canadese Yukon school voor speciaal onderwijs, 

vertrekt ze vol goede hoop naar het ijzig koude Dawson City.  
 

Daar wordt haar duidelijk dat de kleine, aftandse school een 

duister verleden heeft. Aspen kan al snel goed overweg met de sexy kok annex 

conciërge Parker, en moet zelfs bij hem intrekken omdat haar appartement tot 

aan het plafond vol blijkt te staan met rommel. Ondertussen begint ze zich steeds 

meer af te vragen waarom de school er zo slecht aan toe is.  

 

Samen met Parker probeert ze het mysterie te ontrafelen, voor de school 

definitief dicht moet. 
 

Ook nu weer dank aan Anne Terwisscha voor de boekentips van de 2e verdieping. 



 



 


