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het bestuur ook een beetje zwanger
van is, zijn de ontwikkelingen rond de
Dit woordje van de voorzitter schrijf ik belangenbehartiging en de
op de dag van terugkomst van een
communicatie.
heerlijke vakantie op de Veluwe. Met
Naast de informatie die u
vrienden, kinderen, hun partners, maar schriftelijk aangeboden krijgt
vooral de kleinkinderen genoten we
middels het landelijk
van een onverwachte zomerse
KBO/PCOB magazine en
lenteweek. We waren getuige van een onze eigen Nieuwsbrief,
ontploffend bos. Binnen zeven dagen
zoeken we mogelijkheden
was het schuchtere groen verpopt tot
u sneller te informeren over
een volwassen zomers bos. Met twee
actuele zaken. Daarvoor zijn
zwangere dochters daar nog bij,
we onze website nieuw leven aan het
hebben we alle vertrouwen in een
inblazen.
komende vruchtbare tijd.
Onze secretaris Henk bouwt een mooie
Ook bij de KBO zijn veel zaken
en toegankelijk site en hoopt deze in
groeiende. Op de Algemene Leden
de zomer het levenslicht te laten
Vergadering kon ik u er al wat over
aanschouwen. Ook gaan we u vragen,
vertellen. Op landelijk niveau zet men
indien u het wenst en erover beschikt,
kleine stapjes in de richting van een
uw emailadres aan ons door te geven.
fusie tussen KBO en PCOB. Er moeten
We kunnen u dan van vele actuele
nog veel hobbels worden genomen,
zaken op de hoogte houden. Echter de
maar men is op weg. De provinciale
nieuwe privacywet maakt het ons er
KBO afdelingen hebben grote invloed
niet makkelijker op.
op het fusieproces. Heel frequent laat
Voor de gemeenteraadsverkiezingen
de KBO provincie Utrecht de
plaatselijke afdelingen meedenken. Op hebben we de politieke partijen benaderd en gevraagd te reageren op de vijf
deze wijze kunnen ook wij onze stem
speerpunten van de landelijk unie:
laten horen.
Wonen & Zorg, Veiligheid, Koopkracht,
Digitalisering en Zingeving. Veel
Met twee jaren zal de KBO/PCOB
partijen hebben gereageerd en dat
vernieuwd zijn. Waarschijnlijk zal ook
de structuur van de gehele organisatie geeft ons moed om de belangen van de
aangepast worden. De autonomie van senioren onder de aandacht van de
onze plaatselijke afdeling blijft in stand. politiek te brengen. Van onze KBO
collega’s uit IJsselstein kregen we hun
Sterker nog, zij is en blijft de ruggen10 puntenplan ter overweging.
graat van de grote organisatie. Waar

Van de voorzitter / Verwachting
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1) senioren tellen mee! (participatie)
2) profiteren van economische groei,
3) zelfstandig wonen in de eigen
(aangepaste) woning en vertrouwde
omgeving, 4) doorstroming, 5) veiligheid op straat, 6) bereikbaar openbaar
vervoer, 7) meer steun voor
vrijwilligers en mantelzorgers,
8) begrijpelijk communiceren,
bereikbare dienstverlening, 9) één
aanspreekpunt voor wonen-welzijnzorg, 10) verbinding met junioren.

Deze punten worden zowel provinciaal
als plaatselijk intensief besproken.
We zullen er later uitgebreid op terugkomen.
Ons bestuur zal wegen zoeken om deze
belangrijke zaken voor senioren 50+ en
ouder te behartigen.
Wie weet wordt de zomer vrucht
barend!
Ad Driessen.

KBO-PCOB start datingsite
KBO-PCOB is op 24 april gestart met een datingsite
waar ouderen terecht kunnen voor liefde en vriendschap. Uit onderzoek blijkt dat eenzaamheid onder
alleenstaande senioren een groot maatschappelijk
probleem is. Van alle 65-plussers woont ongeveer 52%
alleen, van alle 75-plussers ongeveer 64,6%. Het meest eenzaam zijn alleenwonende
ouderen die gescheiden zijn en weinig sociale relaties hebben (CBS). Velen van hen
geven aan dat zij graag hun leven met een ander zouden willen delen.
Lees het hele verhaal van Pia en Klaas in ons online magazine https://www.kbopcob.nl/nieuws/seniorenorganisatie-kbo-pcob-start-datingsite/.
‘Ik denk weleens, als je me vijftien jaar geleden had verteld dat ik zo’n mooie oude dag
zou hebben, had ik het niet geloofd’, vertelt de 85-jarige Pia in het Magazine van KBOPCOB. Pia ontmoette op latere leeftijd tijdens een busreisje met de seniorenorganisatie haar grote liefde, Klaas. Zij noemt hem ‘het gouden randje van mijn leven’.
Liefde is een gevoel dat je iedereen gunt
Directeur Manon Vanderkaa: ‘Liefde is een gevoel dat je iedereen gunt, ook op latere
leeftijd. We kregen erg veel vragen van leden die verlangden naar een nieuwe
verbintenis, maar niet wisten waar ze een mogelijke partner zouden kunnen vinden.
KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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De meeste senioren zijn volop actief op internet, maar het ontbrak hen aan een site
waarin ze konden zoeken onder gelijkgestemden’. Samen met datingsite 50plusmatch
(www.50plusmatch.nl/kbo-pcob) heeft KBO-PCOB een speciale site in het leven
geroepen waarop leden elkaar kunnen vinden en ontmoeten. Vanderkaa: ‘Met de
datingsite voor de eigen vereniging hopen we dat er veel mooie contacten ontstaan.
En is er via onze eigen datingsite geen mogelijke partner beschikbaar, dan kan men
verder zoeken in de grotere vijver van 50PlusMatch.’
De datingsite van KBO-PCOB, onderdeel van 50plusmatch.nl, is een van de veiligste
sites in Nederland. De site is onder meer als beste getest door Vara’s Kassa!, heeft
het Keurmerk Veilig Daten en het Thuiswinkel Waarborg keurmerk. Hierdoor zijn
privacy en veiligheid gewaarborgd.
Eenzaamheid is geen makkelijk op te lossen probleem, maar wel een onderwerp waar
KBO-PCOB intensief op inzet, onder meer als initiatiefnemer van het manifest Waardig
Ouder Worden. De nieuwe datingsite van KBO-PCOB is daarvan een voorbeeld, zoals
ook de vele activiteiten die haar afdelingen in het land organiseert, dat zijn. Meer
hierover kunt u lezen in het artikel in ons online magazine.
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wonen met de Verzilverlening
Langer zelfstandig wonen zonder te hoeven verhuizen is een grote wens van veel
senioren. Met de nieuwe Verzilverlening van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) kunnen senioren de overwaarde van hun huis gebruiken om de
noodzakelijke verbouwing te betalen.
Met de Verzilverlening van SVn kunnen ouderen investeren in comfortabel en
veilig wonen zonder dat hun maandlasten stijgen. Ze kunnen de overwaarde van
hun huis inzetten voor bijvoorbeeld aanpassingen in de badkamer, keuken en
toilet of het gelijkvloers maken van de woning.
‘Gemeenten en provincies zien dat senioren niet altijd voldoende inkomen
hebben om te lenen, omdat hun kapitaal vooral in de stenen van de woning zit’,
zegt directeur Jan Willem van Beek van SVn. Andere senioren zijn huiverig om te
lenen, omdat ze bang zijn voor stijgende zorgkosten of energielasten. ‘Hiervoor
kan de Verzilverlening een oplossing bieden.’
De essentie van de Verzilverlening is dat woningeigenaren tijdens de looptijd niet aflossen én geen
rente betalen. De lening heeft dus geen gevolgen
voor het maandelijks besteedbare inkomen. De
gemeente bepaalt waaraan de lening mag worden
besteed. De lening wordt uiteindelijk afgelost na
overlijden of verkoop van het huis.
De Verzilverlening is nieuw en nog niet in iedere
gemeente geïntroduceerd. ‘We hopen dat veel
gemeenten de Verzilverlening zullen omarmen. Het is een goede oplossing voor
senioren met een bescheiden inkomen’, zegt directeur Rob Mulder van
Vereniging Eigen Huis. ‘De Verzilverlening voldoet aan de wensen van veel
ouderen, omdat de woning zonder extra maandlasten kan worden aangepast, zo
dat mensen daar langer veilig en comfortabel kunnen blijven wonen.’
Voor meer info, zie de site: svn.nl.

Bron: De Molenkruier.
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KBO afd. Nieuwegein/Vianen
Verslag van de
Algemene
Leden Vergadering (ALV) op
donderdag 12 april 2018
Aanwezig :
het voltallige bestuur
(6 personen) en 33 leden

Opening

1.
2.

Dhr. Ad Driessen opent de vergadering om 14:15 uur en heet iedereen welkom op
deze
ALV2018
van 2018. Met een aantal van circa 750 leden zijn we groter dan
ALV
vaneerste
12 april
een gemiddelde afdeling in de provincie Utrecht, die 550 leden telt. Vorig jaar zijn 14
van onze leden overleden. Voor hen wordt staande een minuut stilte in acht
genomen.

3.

De voorzitter dankt de bestuursleden en vooral de vele vrijwilligers voor hun inzet.
Daarnaast meldt hij dat er allerlei ontwikkelingen gaande zijn op plaatselijk, provinciaal en landelijk niveau. Die ontwikkelingen zijn van belang voor een groeiend aantal
ouderen.

4.

Vaststellen van de agenda

5.

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld

6.

Ingekomen stukken voor deze vergadering

7.

De secretaris geeft aan dat er geen ingekomen stukken zijn ten behoeve van deze
ALV. Er is een afmelding ontvangen van dhr. en mw. Oskam-den Burger, dhr. Boot,
dhr. Van Arendonk en Mw. Witkamp (uit Vianen).

8.

Vaststellen van het verslag van de ALV van 16 november 2017

9.

Dit verslag (zie KBO Nieuwsbrief nummer 1-2018, pagina 4 t/m 7) wordt ongewijzigd
vastgesteld, met dank aan de secretaris

10. Vaststellen van het jaarverslag 2017
6
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11. a. Verslag van de kascommissie bestaande uit de heren Boot en Schoordijk. Beide
heren hebben de stukken van de financiële administratie gecontroleerd en in orde
bevonden. Zij worden door het bestuur bedankt voor hun werkzaamheden.
12. De penningmeester meldt dat het bestuur heeft besloten tot het heffen van een
onkostenvergoeding van € 1,50 voor de leden die niet per automatische incasso
betalen. Het kost veel extra inspanning van de penningmeester om de contributie van
deze leden te innen. Mw. Feitsema doet het voorstel om leden die nog niet per
automatische incasso betalen een incassoformulier toe te sturen en getekend te laten
retourneren. Dit voorstel wordt overgenomen door het bestuur.
13. Tevens vraagt de penningmeester om wijziging van de bankrekening en/of het emailadres door te geven aan de ledenadministratie.
14. b. Vaststellen van de jaarrekening 2017 (het financieel jaarverslag 2017)
15. Er zijn geen opmerkingen, zodat het financieel jaarverslag 2017 wordt goedgekeurd.
16. c. Vaststellen van het jaarverslag 2017
17. Het jaarverslag 2017 van onze afdeling wordt ongewijzigd vastgesteld. Op de vraag
waarom het ledenaantal in het jaarverslag afwijkt van het aantal dat de voorzitter bij
de opening noemde, merkt het bestuur op dat de datum van inschrijving van nieuwe
leden (die van belang is voor de afdracht naar de provinciale bond) het verschil
maakt. Een van de leden merkt op dat dit mogelijk wel van belang is voor deelname
aan de ziektekostenverzekering. De voorzitter meldt dat het landelijk bestuur overweegt om twee maal per jaar een telling van het aantal leden in te voeren.
18. d. Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
19. Het bestuur wordt gedechargeerd voor het gevoerde beleid in 2017
20. Samenstelling kascommissie voor 2018
21. Dhr. Ad Boot gaat voor zijn 2e termijn. Dhr. John Schoordijk is niet herkiesbaar. Bij
de secretaris hebben zich gemeld: Mw. Ziska van Gulijk en daarna dhr. Herman van
Arendonk. De secretaris stelt voor mw. Van Gulijk te benoemen in de kascommissie
en dhr. Van Arendonk tot eerste reserve (zo hij dit wil). De vergadering stemt hiermee
in.
22. Mededelingen van het bestuur
23. Stand van zaken samenwerking met PCOB afd. Nieuwegein/IJsselstein
KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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24. Het bestuur van onze afdeling heeft een gesprek gevoerd met de voorzitter van de
PCOB. Doel was te bekijken hoe een vorm van samenwerking tot stand zou kunnen
komen. De reden voor een intensieve samenwerking van PCOB afd. Nieuwegein/IJsselstein met onze afdeling is gelegen in een afnemend aantal leden en een
krimp in de samenstelling van het bestuur. KBO afd. Nieuwegein/Vianen heeft aangegeven dat we de PCOB-leden in onze afdeling willen opnemen, hun identiteit zullen
respecteren en een vertegenwoordiger in ons bestuur willen opnemen. De ALV van
de PCOB heeft recent besloten zich per 1-1-2019 op te heffen. Er zal dus geen
samenwerking ontstaan. De (ex-) PCOB-leden die zich bij ons melden, heten wij op
voorhand van harte welkom binnen onze vereniging.
25. Bestuurlijk jaarplan 2018
26. De secretaris informeert de vergadering over de punten in dit plan. Daar waar het
voor de leden van belang is, zal het bestuur hen informeren.
27. Privacy-beleid
28. Per 25 mei a.s. gaat een vernieuwde privacyregeling in. Het is een aanscherping van
bestaande regelgeving. Onze afdeling zal in een duidelijk protocol moeten aangeven
welke gegevens wij vragen van mensen, wat we met die gegevens doen, hoe we die
bewaren en hoe we misbruik voorkomen.
29. Digitale communicatie
30. Het bestuur gaat de digitale communicatie met de leden naar een hoger plan tillen. In
de loop van het jaar zullen leden worden gevraagd hun e-mailadres door te geven
(ook om het al bestaande bestand actueel te houden). Tevens wordt de website, die
tot voor enkele jaren geleden nog bestond, nieuw leven ingeblazen. Het bestuur is
enthousiast over wat nu in concept klaar is. De leden worden via de Nieuwsbrief op
de hoogte gehouden.
31. Nieuwsbrief redactie
32. Na het vertrek van mw. Lies Rommelse, die als (eind-)redacteur in 2017 veel werk
heeft verzet, waarvoor hulde!) heeft zich geen opvolger gemeld. Toch zijn er twee
keurig verzorgde Nieuwsbrieven tot stand gekomen dankzij de inspanningen van de
redacteur ad interim Dhr. Ad Vos. Hij krijgt een welverdiend applaus.
33. Vragen aan het afdelingsbestuur
34. Er wordt geen gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.
35. Rondvraag
8
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36. Mw. Bep Postma vraagt: ‘Waarom is er twee keer per jaar een ALV?’ Het is statutair
vastgesteld. Bovendien is het handig voor het vaststellen van de begroting voor het
nieuwe jaar. Dat gebeurt namelijk in de ALV van november.
37. Sluiting
38. Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter om 14:55 uur deze vergadering.

Welkom op de site van de KBO Nieuwegein/Vianen
Beste leden, hierboven ziet u de kop van onze geheel vernieuwde website welke
binnenkort weer in de lucht komt. Onze secretaris, dhr. Henk Valkenet, is volop
bezig met alle voorbereidingen en dat is zeker geen peulenschil! De toegang tot
de site wordt: www.kbonieuwegeinvianen.nl. We houden u natuurlijk van de
ontwikkelingen op de hoogte.

Uw dag limiet verlagen (Tip van Feedie von Bannisseht)
Je ziet regelmatig berovingen van pinpassen op
TV bij vooral ouderen. De dieven kunnen zo
duizenden euro’s pinnen bij een flappentap.
Mijn man verzorgt al jaren de belastingen bij
ouderen en ziet regelmatig dat de mensen op
hun betaalrekening een behoorlijk bedrag
hebben staan.
Hij adviseert deze mensen dan ook om hun dag limiet te verlagen naar
b.v. € 200,-- want meer hebben ze per dag niet nodig en de rest b.v. op
een spaarrekening storten.
Zo voorkom je dat er een behoorlijk bedrag in één keer van de rekening
gehaald kan worden.
Dit advies wordt met dank aanvaard. Want de meesten denken ‘dit overkomt mij niet’. Maar het kan iedereen gebeuren en vooral de ouderen.
Een gewaarschuwd mens telt voor twee!
KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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Hup, in de benen! 7 tips om fit en vitaal te blijven
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Aanbieding / Medikaart
Gebruikt u medicijnen en reist u veel? De vakantieperiode komt er weer aan en
dan is het handig om al uw medicijnen in één overzicht te hebben. Zo voorkomt u
dat u een medicijn vergeet en heeft een arts direct zicht op wat u nodig heeft.
Zo’n handig hulpmiddel is de Medikaart. Een plastic kaart in het formaat van een
bankpas voor in de portemonnee. Hierop hebt u al uw medische gegevens bij de
hand zoals verzekering, bloedgroep maar ook of u ergens allergisch voor bent.
Als u die kaart aan de apotheker laat zien, kan hij snel nagaan of nieuwe
medicijnen samengaan met die welke u al heeft. En hebt u medicijnen verloren,
dan kan de apotheker hier zien wat u nodig heeft. Ook bij een ongeluk hebben de
hulpverleners gelijk zicht op wat u slikt en wat ze dan wel of niet kunnen doen.
Gebruikt u veel medicijnen, dan krijgt u een tweede kaart gratis. Verandert u veel
van medicijnen, dan kunt u ook een kaart nemen met 3 of 6 wijzigingen.
Ga naar https://www.medikaart.nl/stap-4-kaart-aanvragen. Daar kunt u uw gegevens online invullen. Binnen een paar dagen krijgt u de kaart thuis gestuurd. U
kunt ook een PDF downloaden en uitprinten. Die kunt u dan zonder computer
invullen en opsturen.
U kunt nu de Medikaart bestellen
voor € 8,00 in plaats van € 8,50.
Als u zich aanmeldt op de site van
Medikaart vult u
bij:
‘Hoe kent u
Medikaart’ in:
Senioren Society.
KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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Verschijningsdata Magazine/Nieuwsbrief - 2018
dag/maand

Magazine

24 januari

januari/februari

21 februari

maart

28 maart

april

25 april

mei

30 mei

juni

27 juni

juli

22 augustus

augustus/september

26 september

oktober

24 oktober
5 december

KBO Nieuwsbrief
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nr. 2



nr. 3



nr. 4

november



nr. 5

december



nr. 6

Zijn uw buren al KBO-lid? Nee, geef ze dan uw aanmeldingsformulier!!!
3-2018
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Het Lifestylecafé voor 55-plussers in de
bibliotheek is geopend
Op maandag 16 april werd het PLUS-café in
bibliotheek De tweede verdieping (Stadsplein 1c)
geopend. Een lifestylecafé voor bewuste 55-plussers die meer willen weten over
gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media en meer.
Tijdens dit allereerste café konden deelnemers meedoen met de grote ‘Hoegoed-ken-jij-Nieuwegein-quiz’. Ook konden ze onder het genot van een drankje
van gedachten wisselen over thema’s en workshops die zij graag in het PLUS-café
geprogrammeerd willen zien. Het PLUS-café is namelijk een initiatief van én voor
55-plussers.
Een groep van enthousiaste Nieuwegeiners vult samen met bibliotheekmedewerkers het programma in. Ook is er tijdens elk café minimaal 1 gastheer of
gastvrouw uit deze groep aanwezig om nieuwe deelnemers te ontvangen.
Voortaan is er elke maandag een PLUS-café onder leiding van een gastheer of
gastvrouw. Nieuwegeiners kunnen elkaar hier ontmoeten onder het genot van
een kopje koffie en thee, kennis maken met actuele boeken en met elkaar in
gesprek gaan over onderwerpen uit het dagelijks leven.
Elke derde maandag van de maand is er ook een inspirerende workshop rondom
gezondheid, lifestyle, cultuur, digitale media of de actualiteit. Wát kunt u
verwachten;
Zo was er op MAANDAG 14 MEI - VEILIG INTERNETTEN
Hoe beveilig je je smartphone, tablet of laptop? Leer alle ins en outs om veilig te
kunnen internetten. Ga in deze workshop zelf aan de slag met deskundige tips.
Neem uw smartphone, tablet of laptop mee!
Op MAANDAG 18 JUNI - is er de GEZONDHEIDS-APK
Het PLUS-café staat in het teken van positieve gezondheid. Meten is weten. Doe
daarom mee met de gezondheids-APK en laat onder andere uw conditie meten.
Of test uw kennis van een gezonde leefstijl tijdens onze quiz.
Aanmelden voor de opening of de andere thema’s? Of meedenken over het
programma van het PLUS-café? Mail dan naar actie@detweedeverdieping.nu.
KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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Cine+ filmnieuws / Wolff Nieuwegein
een gezellige filmmiddag voor 50-plussers
21 juni / À Bras Ouverts / Komedie / France / 90 minuten
Jean-Etienne Fougerole (Christian Clavier) is een rijke intellectueel die in zijn nieuwe roman ‘Met Open Armen’ rijke mensen
aanmoedigt om families in nood te helpen. Wanneer hij zijn
boek promoot in een tv-debat daagt zijn tegenstander hem uit
om zelf het goede voorbeeld te geven. Uit angst om zijn goede
imago kwijt te raken neemt Fougerole de uitdaging aan. Nog
dezelfde avond gaat de bel en meldt een Roma familie die de
uitzending gezien heeft zich bij de poorten van zijn villa. Met de komst van Babik
(Ary Abittan) en zijn familie worden de opvattingen van Fougerole tot het
uiterste op de proef gesteld!
Tickets: € 7,-- p.p. inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers, welk VOOR
AANVANG VAN DE VOORSTELLING wordt geserveerd. Inloop: 13.30 uur, aanvang
film: 14.00 uur.

Foute uitdrukkingen
* Ik erger me kostelijk.
* De aandeelhouder wint.
* Hij stond vierkant voor zijn zaak.
* Dat is er met de paplepel ingeslagen.
* Dat is niet tegen Dobermannsoren gezegd.
* Ik ben er helemaal infuus van.
* Hij kreeg een staande ovulatie.
* Dat is vechten tegen de bierkraan.
* Nou, dat doe je niet verdienstelijk.
* Pak je borst maar vast.
* De emmer die de druppel deed overlopen.
* Iemand dood maken met een blije mus.
* Er is een tijd van komen en een tijd van slaan.
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* Je moet een gegeven paard niet in de bek
zeiken.
* Je kon een speld in een hooiberg horen vallen.
* Moet je zeggen wie het hoort.
* Tegen een Hell's Angel: 'Ga eens opzij met je
brommer.'
* Er waren 3 doden, waarvan 2 ernstig.
* We gaan er met de volle 50% tegenaan.
* Ik spreek vloeibaar Nederlands.
* Ik zal je eens een poepie van eigen deeg laten
ruiken.
* Ik heb met jou nog een varkentje te schillen.
* We moeten nu de koe bij de uiers vatten.
* Je hebt de koe horen loeien, maar weet niet
waar de uier hangt.

KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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Goedkope rijbewijskeuring senioren in Nieuwegein
Senioren, chauffeurs met rijbewijs
C/D/E en overige automobilisten die
voor verlenging van hun rijbewijs
moeten worden gekeurd, kunnen
hiervoor dagelijks terecht bij de
Rijbewijskeuringsarts, hoofdpraktijk
Nieuwegein, Lensveltlaan 25.
Voor informatie en een afspraak belt u
naar het landelijke afsprakenbureau:
036 - 720 09 11. Zelf een datum
reserveren kan via de website:
www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50,
medisch € 59,50, C/D/E (ook voor code
95) en Taxipas € 59,50. Leden van
Vitras en/of CNV/ouderenbonden
€ 7,50 korting op de 75+ B/E en
medisch, C/D/E en Taxipas krijgen
€ 4,50 korting.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks
bij de locatie een afspraak te maken.

Geneeskundig Verslag gekocht te
worden. Het keuringsformulier (Eigen
Verklaring) is verkrijgbaar bij de
gemeente en via internet op
mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
De verwerking en beoordeling van de
Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3
maanden in beslag nemen.

Geadviseerd wordt om ten minste 4
maanden voor het verlopen van de
geldigheid van het rijbewijs een
afspraak te maken voor een keuring.
Voordat u naar de keuring gaat dient er Ook inwoners uit omliggende
eerst een Eigen Verklaring met
gemeenten zijn van harte welkom.

16

-

KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018

Zomer 1947 (door Ton Kok) ...heb jij al bruine benen...?
Het is nog warm, eind augustus. Nog
een paar dagen, dan is het Koninginnedag!

Waar haalt hij het vandaan, denk ik, met
die schijtlucht van hem en die knokige
witte beentjes.

Met Jan van S., mijn buurjongen, zit ik
tegen de muur voor ons huis, in de zon.
De roodstenen huismuur achter ons
verwarmt onze ruggen. Ik ruik Jan altijd
zo erg. Het lijkt net of hij in zijn broek
gescheten heeft. Hij draagt zo'n echte
zachte-stront-lucht om zich heen. Jan
woont boven ons. Natuurlijk met de rest
van zijn familie. Op een echt bovenhuis.
Met een trap naar boven; en een draai
naar rechts aan het eind. Zoiets ben ik
helemaal niet gewend. De enige trap die
we thuis kennen is het trapje waarmee
je de zogenaamde vliering in de
huiskamer op kan; in de klerenkast
naast de bedstee.

Ik reageer impulsief: "Da's helemaal niet
waar!" Eigenlijk heeft hij wel gelijk; maar
het is lastig om dat toe te geven. Ik wil
hem aftroeven en ik zeg: "Maar mijn
korsten zijn groter dan die van jou!"

Het is laat in de middag. Het is warm in
de straat. De door de zon verwarmde
straatstenen doen weldadig aan, aan
mijn naakte kuiten. Ik zie mieren
bedrijvig in de weer. Ze trippelen over
de stenen, langs alleen aan hen
bekende paden, èn over mijn blote
benen. We kijken naar dat gedoe,
mieren met vleugels. Ze zijn erg actief,
ze staan op uitvliegen.
Samen vervelen we ons... intens. Dan
zegt die stinkerd ineens: "Mijn benen
zijn lekker bruiner dan die van jou".

Kijk, iedereen valt wel eens, bijv. van de
fiets als je die al had. Of 'ze' laten je
struikelen op het schoolplein. Je had
altijd wel een gat in je knie.
Er is meestal wel iets waarop je trots
kon zijn, hoe zeer het ook deed, en
waarmee je kon pronken! Jan heeft daar
net geen antwoord meer op want zijn
moeder roept, vanaf het balkon met
haar zeer karakteristieke stem: "Jàààn,
kom-je ete!"
Ik ben gered door de bel, en door die
stem! Dat zal me nog wel eens meer
gebeuren in de toekomst, denk ik zo...
Over dit soort stomme dingen kon je wel
eens een verschil van mening hebben,
met de vriendjes
waar je mee
speelde. Maar de
moraal van het
verhaal is dat, aan
het eind van de
zomer, alle benen even bruin waren...
KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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Even wat ontspanning; ingezonden door onze secretaris, Henk Valkenet
Spreekwoorden, ziet ú ze allemaal?
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Een zoekplaatje
Op de tekening zijn de contouren van 17 verschillende voorwerpen weergegeven. Sommige zijn snel te zien, maar andere niet. Daar moet je echt even voor
zitten. Wie vindt ze allemaal? De uitslagen geven we in de volgende Nieuwsbrief.
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Puzzel mee en maak kans op € 25,-!
HORIZONTAAL
1 kapot 5 letterkundige
10 een weinig 12 kleefmiddel
13 inborst 15 vordering 17 kroeg
19 moeder 20 nauw straatje
22 kansspel 23 tropische vrucht
25 tegelijkertijd
27 uitroep van pijn 28 lidwoord
29 na die tijd
32 steekvlieg 35 griezelig
36 handeling
38 vragend voornaamwoord
39 insecteneter 41 ivoor
42 gereedschap 43 bijwoord
45 langs 46 vochtig 47 inwoner van
Groenland
VERTICAAL
1 tragedie 2 handelsvennootschap 3 gelofte 4 cent 6 klein kind 7 zenuwtrek 8 woonlaag
9 serie 11 aanwijzend voornaamwoord 14 volgelingen 15 kunstwerk 16 stel 18 watersproeier 20 Fins heteluchtbad 21 heisa 24 zot 26 op grote afstand 29 meisje 30 vertegenwoordiger 31 tennisterm 32 gedurfd modieus 33 draai 34 zeer veel 37 ten laste van
40 loterijbriefje 42 zachte klap 44 groente 45 Verenigde Staten
Zet de gevonden letter in het vakje met het corresponderende nummer.
12

30

9

38

47

10

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs
van € 25,--. Inzenden tot uiterlijk 15 juli 2018.
De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende Nieuwsbrief. Er is geen correspondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing uw banknummer door dan
kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel succes!
Stuur uw oplossing aan:
Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl.
20
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Een Modedag in Boskoop
De KBO werd in het voorjaar door Modehuis
Van der Klooster uitgenodigd voor een
Modedag in Boskoop. Dit was een leuke
aanvulling op de door ons bedachte uitjes
voor 2018. Dus werd er een datum geprikt
en de uitnodiging ging naar onze leden.
Wat denkt u? Er was slechts plaats voor 40 personen, maar we ontvingen bijna
100 aanmeldingen! Tja, en wat doe je dan als activiteitencommissie? Natuurlijk
werd er snel een tweede datum gepland.
En zo kwam het dat wij in maart én in april naar Boskoop togen voor een
modepresentatie. Wauw, wat werden we verwend. Allereerst koffie met gebak,
daarna een uitgebreide modeshow en vervolgens een smakelijke lunch. Toen
werden we in twee groepen opgesplitst. Groep 1 speelde een gezellig potje
Bingo met als hoofdprijs een modecheque. Groep 2 werd losgelaten in de
winkel.
Dat was een feest! De kleding die de mannequins ons hadden geshowd werden
nu aan elkaar getoond, maar dan op ons eigen body. Eerlijk commentaar werd
verwacht. ‘Nee, dat staat je niet’, ‘Pak dat eens in een andere kleur’, ‘Ja, leuk die
moet je nemen’ enz. De medewerkers was niets te veel om mee te denken en de
kleding desnoods uit het magazijn te halen.
Later werden de groepen natuurlijk omgewisseld en kon groep 1 los gaan in de
winkel. We hebben heerlijk geshopt in een ontspannen sfeer en ruime omgeving. Ook de koopjeshoek werd niet overgeslagen. Ouwe truttenmode? Welnee!
Mooie en sportieve kleding in prachtige kleuren!
Als afsluiting werden we nog verwend met een advocaatje met slagroom. Toen
was het feest afgelopen. En zo stapte iedereen weer in de bus met een tasje van
Van der Klooster in de hand en een grote voldane lach op het gezicht.
Velen vroegen ons of dit uitstapje in het najaar weer kon worden herhaald.
Natuurlijk doen we dat! Hou hiervoor de Nieuwsbrief in de gaten. De datum
volgt!
Verslag: Angela Kok.
KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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Stedelijk Museum Vianen, ziet brood in Brood
Zelden zal het in het Stedelijk Museum Vianen bij de opening van een
tentoonstelling zó druk zijn geweest als op 7 april j.l. Een glunderende
voorzitter Klaas de Zwaan meldde dat het, na Rembrandt vorig jaar, met
Herman Brood wéér is gelukt de werken van een Hollandse meester naar
Vianen te halen.
‘Het contrast had niet groter kunnen
zijn: van het precieze realisme in zwartwit naar de grote action paintings in
felle kleuren.’ De Zwaan refereerde aan
de Viaanse connectie met Brood. Bijna
twintig jaar geleden maakte hij, tijdens
Waterpalet '98, in een slordige vijf
kwartier, met behulp van spuitbussen,
verfrollers en acrylverf, naast tien
portretten, ook een fors schilderij.
Tot en met 1 juli 2018 worden in het
Stedelijk Museum in Vianen zeventig
werken geëxposeerd van het omvangrijke oeuvre van Herman Brood.
Stockbrood
Peter de Leeuw, voormalige kroegbaas
van de Hagesteinse Frio, was één van
degenen die zich door Brood had laten
tekenen. Hij was een fan van hem en
22
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had veel respect voor met name zijn
muziek. De Leeuw was een van de
leden van Stockbrood, de band die hij
in 1987 had opgericht.
’Ik hoorde van één van mijn stamgasten dat Brood naar Vianen zou komen,
en daar wilde ik natuurlijk bij zijn.
Toen hij mijn tekening af had, kon ik
ter plekke 500 gulden aftikken bij zijn
manager, en het portret meenemen. Ik
heb het meteen in laten lijsten en
sindsdien hangt het thuis aan de muur.
Vier jaar geleden ben ik verhuisd naar
Oostenrijk waar ik eigenaar ben van
een goedlopend pension.
Ik ben gebeld met de vraag of ik mijn
portret beschikbaar wilde stellen. Nou,
graag zelfs!’

‘Ik ben voor deze expositie speciaal
naar Vianen gekomen, en komende
zaterdag treed ik met Stockbrood op in
de Holle Bolle Gijs in Schoonhoven.’
Zelf inkleuren
Gerard de Groot, twintig jaar geleden
mede-eigenaar van brasserie De
Bruiloft, was de laatste van de tien die
werd geportretteerd. De scherpte was
er toen wel af bij Brood, die wel een
torso tekende, en het hoofd op een
tweede A3-tje vastlegde.
Hij had kennelijk geen zin meer om
kleuren te gebruiken en gaf De Groot
een pakje viltstiften mee om het zelf te
doen.
‘Daar ben ik maar niet aan begonnen’,
meldde De Groot.
Supertrots
Afiena van IJken, sinds enkele jaren
conservator van het Stedelijk Museum
Vianen, was supertrots, ook al
vanwege het enthousiasme waar deze
tentoonstelling mee is begroet.

Natuurlijk zijn er vaker overzichtsexposities van Brood geweest, maar
deze in Vianen is uniek.
‘De Herman Brood Experience in
Zwolle bezit heel veel schilderijen en
grafieken. Samen met enkele leden van
de stichting hebben we een keuze
gemaakt. Daarbij hebben we mede
geselecteerd op thema’s die hij vaak
gebruikte: Ajax, racisme en vliegtuigen.
Maar het bijzondere is dat het is gelukt
om het grote schilderij ’Racismereet’
en de tien losse portretten die Brood in
1998 op de Voorstraat heeft gemaakt
allemaal hebben kunnen traceren. Het
laatste is overigens pas kort voor de
opening boven water gekomen!
Via Ivo de Lange, vriend van Brood en
eigenaar van de Herman Brood
Experience, zijn contacten gelegd met
zijn vrouw Xandra, die vereerd was dat
zij deze expositie heeft mogen
openen.’
Publiekstrekker
Vorig jaar is de tentoonstelling
’Rembrandt in zwart-wit’ door
vierduizend bezoekers bezocht. Nu het
fiets- en vaarseizoen is begonnen zal
Vianen worden aangedaan door veel
recreanten die ook belangstelling
hebben om de Brood-collectie te zien.
Dat legt wel druk op zowel Afiena van
IJken als het bestuur van de stichting,
want het zal niet meevallen om straks
opnieuw zo'n publiekstrekker te
presenteren.
KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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KBO ontspanningsactiviteiten
Per 1 januari 2018 heeft de KBO Nieuwegein/Vianen het activiteitenprogramma
van de Unie van Vrijwilligers Nieuwegein overgenomen. Alles gaat op de oude
voet door. Dank aan de vaste groep vrijwilligers, die het mogelijk maken de
verschillende activiteiten in het kerkelijk centrum ’de Rank’ aan de Lupinestraat
11 in Nieuwegein plaats te laten vinden. Aanvang; 14.00 uur. Meer informatie
vindt u in het boekje (UVV) Activiteitenprogramma 2017 - 1018.
Voor de laatste keer dit seizoen staat de volgende activiteit op de rol:
Dinsdag 19 juni 2018
Heden sluiten we het seizoen van onze activiteiten
weer af. Al enkele jaren zorgt Frans van Hees voor de
muziek op zijn keyboard. Het zijn bekende melodieën
uit vroeger jaren.
Uiteraard wordt het seizoen ook nu weer afgesloten
met een gezellige Bingo + verloting.
Entree: € 4,50 incl. koffie/thee.
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‘Een brief aan mijn naaste(n)’
Het is vaak niet makkelijk om met
dierbaren in gesprek te gaan over de
laatste fase van je leven. Wel is het
heel waardevol dat naasten weten
hoe je daarover denkt.
Dat ze weten wat je belangrijk vindt en wat je wensen zijn. KBO Utrecht
stimuleert graag dat mensen met elkaar in gesprek gaan over de laatste
levensfase en organiseert daarom twee bijeenkomsten in dit kader.
Twee schrijfsessies
In deze schrijfsessies wordt u begeleidt bij het schrijven van een brief aan
naasten.
U probeert in een brief aan te geven aan uw dierbare(n) wat u belangrijk vindt
rond uw levenseinde. Zo’n brief kan een opening zijn tot een gesprek over dit
onderwerp of misschien schrijft uw naaste wel een brief hierover terug…
Met name in de tweede sessie gaan we uw (schrijf)ervaringen met elkaar
uitwisselen en wat het voor u betekent.

 Wat:

workshop voor schrijfbegeleiders

 Wanneer: Donderdagen 19 juli en 30 augustus
van 13.00 tot 16.30 uur
 Voor wie:

leden van KBO en PCOB Utrecht

 Locatie:

verenigingsbureau KBO-PCOB,
Europalaan 40 in Utrecht

Per workshop is er plek voor 8 - 12 personen. Let op want VOL is VOL.
U kunt zich opgeven bij onze secretaris, dhr. Henk Valkenet, via e-mail:
hlmvalkenet@gmail.com, of per telefoon: 06 21 98 94 89.
KBO nieuwsbrief / nr. 3 - 2018
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Computertips van Ronald
1. Twee vensters gelijk bekijken.
Het kan wel eens handig zijn om bijvoorbeeld twee websites tegelijk te bekijken
om dingen makkelijker te kunnen vergelijken. U gaat als volgt te werk.
U opent de website die u wilt bekijken. Dan drukt u op de Windows toets en op
de linker pijltjes toets. Uw beeldscherm wordt nu automatisch in tweeën
gedeeld. Nu kunt u de browser nog een keertje starten en de volgende website
openen. En dan drukt u weer op de Windows toets en de pijltjes toets naar
rechts. Nu staan beide schermen naast elkaar.
2. Bent u het dubbelklikken ook zat om een programma te moeten starten?
Sleep dan het pictogram (icoontje van het programma) met de linker muisknop
ingedrukt naar de balk (taakbalk) onderin. En laat dan de linker muisknop weer
los. Vanaf nu klikt op het icoontje wat onderin de taakbalk staat en hoeft u maar
1 keer te klikken in plaats van 2 keer.
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Hallo alleenstaande senior en/of seniorenechtpaar,
In de wijk Doorslag heet een straat Bosruiter, een vogeltje dat in bossen huist.
Maar nu er over huisvesting wordt gesproken, weet u dat er aan die Bosruiter
een comfortabel, niet te groot uitgevallen flatgebouw staat?
Nee? Dan moet u er beslist eens gaan kijken. Misschien denkt u dan; Niet gek om
daar te wonen!
Zou dat kunnen? Ja, dat kan inderdaad. U zult er bij navraag achter komen dat
daar een groep ouderen woont. Die wonen daar prettig onder de noemer
‘Groepswonen Ouderen Nieuwegein’.
Een bewoner:
‘Al een tijd woon ik op de Bosruiter en
dat bevalt me eigenlijk heel goed. Eerst
dacht ik GROEPS-wonen, ik ben helemaal niet zo’n groepsmens. Het zal toch
geen leefgemeenschap zijn. Maar ik
kwam er al gauw achter dat er een plezierige balans is gerealiseerd tussen privé
en groep. Dus na een kennismakingsperiode zonder aarzelen de stap naar
bewoner gezet.
Zijn er voorwaarden? Ja. Hier de belangrijkste:
 Leeftijd tussen 50 en 70+ in redelijke gezondheid en nog actief van geest:
prima!
 In staat in uw eigen appartement volledig voor uzelf te kunnen zorgen
 De uitgangspunten van het groepswonen zoals omzien naar elkaar goede
buur willen zijn onderschrijven
 Lid worden van de vereniging
Schrikt het u af? Niet doen, want velen gingen met plezier van de wachtlijst af
een appartement in!
In mei organiseerde de vereniging een Open Dag, maar daarvoor is deze Nieuwsbrief te laat. Informeer gerust eens via telefoonnr. 030 - 878 58 67 bij onze
secretaris of via e-mail secr-bosruiter@outlook.com.
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gebruiken, is bankieren met een app net zo
veilig als het web. En een stuk makkelijker!
Meer weten over bankieren met een app? Kijk
dan op veiligbankieren.nl.

Bankieren met een app, net zo veilig als het
web
De smartphone heeft ons leven veranderd. Met
apps zijn vrienden, sportclubs, winkels en uw
bankzaken altijd onder handbereik.
Meer dan 8 miljoen Nederlanders gebruiken al
een bank app voor dagelijkse bankzaken, zegt
Betaalvereniging Nederland. Even snel uw
banksaldo checken of een betaalverzoek sturen,
het is gewoon reuze handig. Sommige mensen
hebben nog een wat ongemakkelijk gevoel bij
bankieren met een app. Of zijn het nog niet
gewend. Maar wie ontdekt hoe veilig en comfortabel het werkt, wil vaak niet anders meer.
Bankieren via de app van uw bank is veilig.
Gegarandeerd. Allereerst is uw smartphone zelf
beveiligd met een code of vingerafdruk. De app
van uw bank is alleen bruikbaar na het intoetsen
van uw persoonlijke code.

Bankieren met een app, de feiten op een rij.
Veel mensen vinden bankieren met een
smartphone nog een beetje eng.
Betaalvereniging Nederland neemt de
misverstanden weg met deze fact check.
• Een officiële bank app is nog nooit gehackt.
Dankzij de persoonlijke veiligheidscodes is het
onmogelijk om buiten u om te frauderen met een
officiële bank app. Vertel dus niemand uw
inloggegevens. Ook uw bank zal er nooit per
telefoon of mail om vragen.
Verder is het belangrijk dat u met de echte app
van uw bank aan de slag gaat. Download deze
alleen via de officiële kanalen zoals de App
store voor Apple en Google Play voor Android.
Of via de website van uw eigen bank.
• Oneerlijke vinders kunnen niets met uw
bank app.
Uw bankieren app is dubbel beveiligd, met de
toegangscode tot uw telefoon en een
persoonlijke veiligheidscode voor de app zelf.
Deze kunt u vergelijken met uw PIN-code.
Zonder die code is uw betaalpas waardeloos
voor oneerlijke vinders. Denk er wel aan dat u
uw persoonlijke codes privé houdt.

Alle betaalgegevens worden versleuteld
verstuurd naar uw bank. Als u vergeet uit te
loggen, doet de app dat na korte tijd zelf. Het feit
dat een officiële bank app nog nooit is gehackt, • Al uw betaalgegevens worden versleuteld
verstuurd.
bewijst dat het systeem goed werkt.
Niemand kan uw betaalgegevens ‘uit de lucht
Natuurlijk moet u als gebruiker op een paar
plukken’. Via een slimme codering zijn uw
dingen letten. Download de app alleen via de
gegevens onherkenbaar.
officiële kanalen. Vertel niemand de persoonlijke
veiligheidscodes van uw smartphone en bank
Wilt u meer weten over bankieren met een app?
app. Eigenlijk wel logisch, ook uw PIN-code is
Ga dan naar veiligbankieren.nl. U kunt daar uw
privé. Als u uw smartphone veilig houdt door
kennis testen en alles lezen over de app van uw
altijd de laatste versie van de software te
bank.
Bron: 50plussser
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Leeftijdscheck gebruikers Outlook.com is echt
Microsoft verwacht van gebruikers die
nooit een geboortedatum hebben inge U ziet direct de melding
vuld, nu een bewijs van hun leeftijd.
'Je hebt toestemming van een
Anders volgt onverbiddelijk een blokkade
ouder nodig'. Klik op Ik ben een
van hun diensten. Het klinkt als phishing,
volwassene.
maar het is harde realiteit.
 Waarom krijg ik dit te zien?
Sommige gebruikers van Outlook.com
 Krijgt u de melding 'Je moet
zien momenteel de melding 'Je hebt
bevestigen dat je een volwassene
toestemming van een ouder nodig'. De
bent' vul dan uw geboortedatum in.
melding is eenvoudig te negeren door te  Klik op Volgende.
klikken op Overslaan. De melding is
 Volg de instructies voor het
echter serieus.
verstrekken van uw creditcard- of
betaalpasgegevens.
Wie geen actie onderneemt heeft
binnenkort geen toegang meer tot zijn
Vervolgens verwacht Microsoft dat u
account. Toegegeven, het klinkt als
vijftig cent overmaakt ter bevestiging van
phishing maar dat is het zeker niet.
uw leeftijd.
Geboortedatum
Vanwege nieuwe privacyregels is er voor
kinderen onder de zestien jaar ouderlijke
toestemming nodig voor het gebruik van
online diensten zoals die van Microsoft.

Wilt of kunt u dit niet, dan is er een
alternatieve route: maak een foto van
een identificatiebewijs en stuur die op
naar Microsoft. De verwerking duurt
ongeveer drie werkdagen.

Wie ooit een Microsoft-account heeft
aangemaakt zonder een geboortedatum
op te geven, moet nu van Microsoft
aantonen dat hij of zij een volwassene
is. Het is daarbij niet voldoende alsnog
een geboortedatum op te geven. Veel
SeniorWeb-leden lopen hier tegenaan.

Stuurt u een kopie van uw identiteitsbewijs op, streep dan wel uw BSNnummer door op de kopie, zodat het
nummer niet meer leesbaar is.

Wat moet ik doen?
Loopt u tegen het probleem aan zet dan
de volgende stappen:
 Ga naar Outlook.com en log in met uw

gegevens.

Schrijf bovendien op de kopie waar de
kopie voor bedoeld is en wat de datum
is. Dit kunt u onder andere doen met de
app Kopie ID van de overheid.

Bron:
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INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LIDMAATSCHAP KBO
afd. Nieuwegein/Vianen
Wilt u voor uw partner (indien van toepassing) s.v.p. een eigen formulier
invullen?
Voorletters/Achternaam:

M/V

Voornaam:
Straat/huisnummer:
Postcode/woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnr:
E-mailadres:
IBAN (bank)nummer:
Huwelijksdatum (indien van toepassing):
(Voormalig) beroep:
Ik wil vrijwilligerswerk doen met als voorkeur:
Invuldatum:

Handtekening:

Door ondertekening van het formulier gaat u akkoord met de automatische
incasso van de verschuldigde, door de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie.
Voor het jaar 2018 bedraagt de contributie per kalenderjaar:
€ 27,-- p.p. en € 54,-- per (echt)paar.
Stuur of mail dit formulier s.v.p. naar:
KBO ledenadministratie, Matkopsingel 17, 3435 BW Nieuwegein
: advos@casema.nl
Voor inlichtingen belt u met de servicelijn: 030 - 606 39 65.
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10 mei 2018, wat een gezellige dag!
Vandaag had de ontspanningscie. van de KBO afdeling Nieuwegein/Vianen een
reisje gepland naar de Biesbosch. Daar gingen ook een aantal IJselsteinse leden
mee naar toe.
Wat het weer aangaat konden
we het niet beter treffen. De trip
werd gemaakt met een bus van
de Betuwe Expres en deze werd
bestuurd door ‘onze’ chauffeur
Alex.
De dag begon met een bezoek
aan het nieuwe Biesboschmuseum waar we werden begroet
met gezang van een stel gezellig
kwakende kikkers.
Een fraaie film toonde ons o.m.
hoe vroeger uit het taaie riet de
zinkstukken ▲ werden vervaardigd
welke gebruikt werden als ondergrond voor bijvoorbeeld de Afsluitdijk en de dammen in Zeeland.
Tijdens de ± 2 uur durende vaartocht door de Biesbosch kregen
we een voortreffelijke lunch aangeboden met diverse soorten
brood, beleg en koffie of thee.
Met deze machine werden de hoepels ▲ voor de tonnen gemaakt.
Beetje jammer dat de échte bevers
◄ zich niet lieten zien, daarom maar
een foto van dit opgezette exemplaar.
Op deze en de volgende pagina ziet u
een impressie van het museum en
foto’s van onze leden.

Dit is de helft van de groep, de andere helft verbleef nog op de boot.

