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Van de voorzitter / ONT-MOETEN 
 
Ik zit in een periode 
van ont-moeten.  
Er moet niets of in 
ieder geval minder.  
 

Het is vakantie.  
Bij boer Gijs op de Veluwe hebben we 
ons kamp opgeslagen. Het is al weken 
prachtig weer.  
 

De enige druppels op onze voortent 
komen aangewaaid van de 
beregeningsinstallatie van Gijs. 
De dagelijkse verplichtingen om in 
leven te blijven worden een soort van 
mogen. De rest is genieten. 
 

Door het ont-moeten kom je tot 
ontmoeten.  
 

Boer Gijs komt vaker langs om een 
praatje te maken. Zo leer je hem 
kennen en ook zijn visie op het leven 
en de mensheid. Dan snap je ook 
waarom tussen al de skelters, 
trapwagens en steppen een rolstoel en 
krukken staan. Kinderen mogen 
handicaps spelenderwijs ervaren.  
 

Ook snap je zijn betrokkenheid met de 
twee jongens met een Wajong 
uitkering, die drie dagen bij hem 
werken en niet meer weg willen.  
 

Als er een bus met senioren het erf op 
komt rijden en Gijs weet hen een hele 
dag met zichtbaar plezier te laten 

genieten van de Veluwse kleder-
drachten, een presentatie advocaat 
maken, ontsnappen uit de escape-
caravan en zijn liefde voor de natuur, 
dan is dit waardevol. 
 

Of als er een seniorenechtpaar hun 
kleine tentje opzet en je ze uitnodigt 
voor een avondje makkelijk zitten in 
onze ruime voortent 
en we elkaars levens-
verhalen vertellen, 
dan is dat genieten. 
Net als de traditionele vier dagen dat 
vrienden met ons mee kamperen. 
 

Maar de mooiste ontmoeting hadden 
we toch met onze nieuwste kleinzoon 
Kris, die een paar kilometer verderop 
geboren is. Wat een wonder. 
 

Kom je thuis dan moet er weer zoveel. 
Onder andere al je mails doorspitten.  
 

En dan lees je over het Manifest 
Waardig Ouder worden. Het nieuwe 
kabinet heeft oog voor de senioren.  
 

Met het Pact Ouderenzorg probeert 
minister Hugo de Jonge serieus werk te 
maken van de juiste zorg en onder-
steuning op de juiste plek.  
 

Een van de drie programmalijnen is; 
‘Een tegen eenzaamheid’. 
 

Ik hoor boer Gijs het al zeggen; ‘Ont-
moet iets meer, waardoor ontmoeting 
de strijd aangaat met eenzaamheid’. 

 

Ad Driessen.
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Nieuws van de 
Reis/Activiteitencommissie 

 
 
 
 

DAGTOCHT Modepresentatie bij Van der Klooster in Boskoop 
 

Onze dagtochten naar Modehuis Van der Klooster in het voorjaar waren een groot 
succes. Er werd ons dan ook gevraagd om dit in het najaar te herhalen. Natuurlijk 
voldoen we graag aan uw verzoek en hebben daarom dinsdag 23 oktober voor u 
gereserveerd in Boskoop. 
 

Van der Klooster vraagt inmiddels een kleine bijdrage voor entree, zodat ook wij 
de prijs voor deze dagtocht moeten verhogen. De kosten voor leden zijn € 17, en 
voor niet-leden € 20,-- p.p.  
 

Dat is inclusief koffie/modeshow/lunch/touringcar.  
 

*) Zie de speciale flyer bij deze Nieuwsbrief. 
 
 
DAGTOCHT Klok & Peel Museum te Asten 
 

Onze laatste excursie van dit jaar gaat op dinsdag 30 oktober naar een van de 
mooiste musea in Brabant. Het Klok & Peel Museum in Asten biedt zowel de 
liefhebbers van klokken en bellen als natuurliefhebbers een uniek dagje uit.  
 

We krijgen door beide afdelingen een rondleiding. We maken er een mooie dag 
van, compleet met koffie/gebak, lunch én een heerlijk diner. De prijs voor het 
complete arrangement is voor leden € 65,-- en voor niet-leden € 70,-- p.p. Dat is 
inclusief entree/koffie/lunch/rondleiding/diner/touringcar. 
 

*) Zie de speciale flyer bij deze Nieuwsbrief. 
 

Én, we gaan nu alweer aan de slag om gezellige dagtochten te bedenken voor 
2019! 

Reis/Activiteitencommissie, Angela, Harry en Ad. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiglrPw5tvcAhVD2xoKHY1yDIcQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/klokenpeel&psig=AOvVaw1blKO3JtoZAKuOraUYYtNT&ust=1533760920831705
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Grand Hotel Monopole*** Valkenburg, 
dat is onze bestemming voor de KBO-vakantie-
week van 25 t/m 30 juni 2018 bij de fam. Curvers. 
 

Ma. 25 juni: Om 9.30 uur vertrekt de bus uit 
Nieuwegein. Alle deelnemers hebben er duidelijk 
zin in. Helaas hebben 3 van de 46 personen zich 
wegens ziekte moeten afmelden.  
 

Het weer kan niet mooier en de stemming zit er dan ook al snel goed in. Chauffeur 
Cor de Haan, brengt ons soepel naar onze bestemming. Om 13.00 worden we 
uitgenodigd voor een voortreffelijke lunch. Dit is tevens de voorbode voor een 
zeer smakelijke week. 
 

Het blijkt al snel dat fam. Curvers, waarbij we de twee dochters en de overige 
medewerkers niet mogen vergeten te noemen, ons deze week gaan verwennen. 
Wat een lieve mensen zijn dat! 
 

En omdat we na de lunch misschien nog hongerig… zijn krijgen we, vanwege het 
25-jarig bestaan van Monopole, ’s middags koffie met de originele Lèmbörgsje 
vlaai aangeboden. En of die smaakt!!! De koffers zijn ondertussen naar onze 
kamers gebracht. De rest van de dag kunnen we naar believen besteden met het 
uitpakken en installeren of alvast even een blikje in Valkenburg te werpen.  
 

Di. 26: Na een heerlijk, uitgebreid ontbijtbuffet hebben we de ochtend vrij. 
Liefhebbers met Ad Boot een leuke wandeling maken door het glooiende 
Limburgse landschap. Even na de middag brengt de bus ons via een mooie tocht 

door de omgeving richting Vaals. Chauffeur Cyriel 
Arnoldussen geeft ons tijdens de reis uitgebreid 
uitleg over wat we onderweg passeren. 
Aangekomen in Vaals bezoeken we de glasblazerij 
van Gerardo Cardinale waar een aantal leden het 
niet kunnen weerstaan wat artikelen aan te 
schaffen.  
 

Om ± 18.00 uur mogen we ‘aanzitten’ aan het uitgebreide diner. De chef, dhr. 
Curvers himself, kan er wat van!!! Hij kookt de 3*** van de hemel. De avond wordt 
afgesloten met een gezellige bingo waarbij mooie prijzen te winnen zijn en ook de 
mensen welke niets hebben gewonnen ook een prijsje mogen uitzoeken. 
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Wo. 27: Na weer een heerlijk ontbijt, met meerdere broodsoorten, div. sapjes, 
‘scrambled eggs’, yoghurts en nog veel meer lekkers, staat een busje klaar, dat ons 
langs de mooiste plekjes van Valkenburg voert. Na terugkeer gaan we weer 
lunchen want stel je toch eens voor dat we omkomen van de honger. Nou dat lukt 
ons echt niet bij de fam. Curvers. 13.15 uur, de bus, nu bestuurd door Angelo 

Zimmermann, nota bene een vip-bus van André Rieu! 
brengt ons naar ‘Mestreech’, of voor ‘boven-de-rivieren-
mensen’ Maastricht. Hier volgt een boottocht over de 
Maas. Daarna hebben we tijd om Meestrech te ver-
kennen. En als afsluiting, u snapt het langzamerhand wel, 
gaan we weer vurrukulluk DINEREN! in ons hotel. 
 

Vanavond kunnen we ons met oud-Hollandse spellen vermaken, of zitten we 
gezellig te keuvelen op het terras. 
 
Do. 28: Vandaag hebben we een 60-jarig echtpaar 
in ons midden, te weten Truus en Gerard Mouton en 
dat laten we natuurlijk niet ongemerkt voorbijgaan. 
Tijdens het ontbijt hangt Angela ze, de bij dit 
jubileum behorende ‘versierselen’ om. Dan gaan we 
gewapend met een smakelijk lunchpakket via het 
prachtige natuurgebied, de Hoge Venen in de Belgische Ardennen/Duitse Eifel op 

weg naar Monschau. Hier vroeg een voorbijganger 
ons of André zelf ook in de bus zat! Kun je nagaan 
wat een bekijks we trokken. Beetje jammer dat het 
voor rollators moeilijk begaanbaar was vanwege de 
traditionele kinderkopjes. Het blijft echter een 
pittoresk dorp met zijn vele mooie vakwerkhuizen. 
In de bar schenken ze vanavond een gratis drankje 
mét een warm hapje erbij. 

 

Vrij. 29: helaas alweer de laatste 
vakantiedag : De reis brengt ons 
vandaag naar het Beeldenmuseum  in 
Vaals om daar ruim 200 beelden van 1 
tot 3,5 mtr. hoogte te bezichtigen. Deze 
staan opgesteld in de voormalige Neo-
romaanse kloosterkapel, in 1908 ge-
bouwd voor de Paters Camillianen een 
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kloosterorde die opkomt voor de zieken en hulpbehoevende mensen. Het is een 
aanbouw van het monumentale landhuis ’De Esch’ dat als klooster werd ingericht. 

De kapel is in 1995 door de Rijksdienst voor Archeologie, 
Cultuurlandschap en Monumenten geselecteerd als Rijks-
monument. 
 
Op deze afscheidsavond komt Henk Valkenet gezellig 
‘even’ over om met ons mee te dineren en maken we 
dankbaar (mis)bruik van zijn ‘vrachtauto’ om onze ge-
kochte cadeautjes veilig naar huis te transporteren. 
Bedankt Henk. 
 

Op het gevaar af dat ik in herhaling verval, zeg ik toch dat 
het buffetdiner van grote klasse is! Kijk eens naar die plaatjes, dan heb ik toch niet 
te veel gezegd!  

 
 

En dan tenslotte ▼ het toetje, moet ik nog meer vertellen?  
   

Za. 30: er is niet meer aan te ontkomen, we gaan 
weer huiswaarts. Maar ik durf te zeggen dat we 
allen hebben genoten van een heerlijke, gezellige 
vakantieweek. Ik heb geen enkele wanklank ge-
hoord. Er waren diverse leden welke nu al toezeg-
den volgend jaar weer mee te zullen gaan. Daar zijn 
we als Reis/Activiteiten.cie heel blij mee. 
 

Een woordje van dank gaat naar onze 3 chauffeurs 
die ons veilig en comfortabel hebben vervoerd. Ook bedank ik graag alle deel-
nemers. Door hun goede humeur hebben zij er mede voor gezorgd dat het zo’n 
leuke week is geworden. Hopelijk gaat u allen volgend jaar weer mee. Wij kijken 
ernaar uit.  
Zie voor wat kleurenfoto’s pag. 3 van het omslag. 

 

Namens de Reis/Activiteitencie., Ad Vos. 
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Onze KBO-zusterorganisatie uit IJsselstein vroeg ons u het volgende te willen 
melden.  
 

 

Dagtocht naar Joodse wijk in ANTWERPEN Woensdag 
10 oktober 2018  

 

Reisorganisatie Historizon organiseert speciaal voor leden van de KBO/PCOB IJsselstein, 
Lopik en omgeving een speciale dagtocht naar de Joodse wijk in Antwerpen.  
 

Het programma ziet er als volgt uit:   
 

09.00 uur  Vervoer per touringcar vanuit  
IJsselstein (verzamelpunt het Podium 
Podiumweg 1).  
De rit naar Antwerpen duurt circa 1½ 
tot 2 uur afhankelijk van de drukte.  

11.00 uur Koffie/thee bij restaurant Hoffy’s  
11.30 uur Wandeling door Joodse wijk met bezoek aan een aantal Joodse 

winkeltjes, zoals een koosjere bakkerij, boek- en hoedenwinkel  
13.00 uur Uitgebreide koosjere lunch bij restaurant Hoffy’s  
14.30 uur Bezoek synagoge  
15.30 uur  Wandeling door diamantbuurt  
16.00 uur  Terug naar IJsselstein (verzamelpunt het Podium, Podiumweg 1)  

(in verband met de verkeersdrukte kan de reistijd circa 2 uur in 
beslag nemen).  

De dag zal worden begeleid door een deskundige gids.  
 

Er wordt circa 1½ à 2 km gelopen. Tussendoor kunt u soms even rusten. U kunt 
zelf het beste inschatten of dit voor u haalbaar is.  
 

De dagtocht bedraagt € 75,00 per persoon. Dit is op basis van deelname van 30 
personen. Mochten er meer personen deelnemen dan is er een 2e gids nodig. De 
huur van de bus zal dan weer iets voordeliger uitpakken. Naar inschatting blijft de 
prijs dan toch hetzelfde. Inbegrepen zijn verder de huur van de touringcar, de 
gids(en), koffie/thee, de uitgebreide lunch en alle bezoeken. Een introducée 
wordt ook van harte uitgenodigd om deel te nemen!  
 

Opgave voor deze dag kan tot uiterlijk 31 augustus 2018!! 
 

EEN UNIEKE KANS OM EEN MOOI DEEL VAN ANTWERPEN TE BEZOEKEN!!  
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Aanmeldingsformulier deelname dagtocht naar Antwerpen op 10 oktober a.s.  
 

1.  Naam     

  Telefoonnummer     

  E-mailadres     

  Lid KBO  □ Ja   □ Nee  

       
2.  Naam      

  Telefoonnummer     

  E-mailadres     

  Lid KBO  □ Ja   □ Nee  

       
3.  Naam Introducee     
  Telefoonnummer     

  E-mailadres     

  Lid KBO  □ Ja   □ Nee  
 

1. □  Ik ga akkoord met automatische afschrijving van mijn 
bankrekeningnummer:  

  
  NL |__|__| BANK |__|__|__|__| nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
  
2. □  Ik ga akkoord met automatische afschrijving van mijn 

bankrekeningnummer:  
  
  NL |__|__| BANK |__|__|__|__| nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  
  
3. □  Ik ga akkoord met automatische afschrijving van mijn 

bankrekeningnummer:  
  
  NL |__|__| BANK |__|__|__|__| nr. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 
Datum:                                       Handtekening:  
 

Inleveren bij of opsturen in een envelop (met postzegel) naar: Marie Schras, 
Ringoven 16, 3402 SB IJsselstein.  
 

Heeft u nog vragen, dan kunt u die stellen via: penningmeesterkbo@kpnmail.nl.  
 

U kunt u ook digitaal inschrijven via: 
https://fd2.formdesk.com/kboijsselstein/dagtochtantwerpen.  

mailto:penningmeesterkbo@kpnmail.nl
https://fd2.formdesk.com/kboijsselstein/dagtochtantwerpen
https://fd2.formdesk.com/kboijsselstein/dagtochtantwerpen
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Slingerend langs Lianen - Suriname 1965  
 

Joke Robles-Veringa, al lang lid van onze afd., heeft onlangs 
deze lezenswaardige autobiografie uitgebracht en daarvan 
brengen wij u graag op de hoogte. 
 
De start van een nieuw hoofdstuk in mijn leven 
 

Joke Robles-Veringa / Categorie: Biografieën / **** 
 

Samenvatting: 
 

Het is 1965. Joke is 23 jaar oud als zij aan het grootste 
avontuur van haar leven begint. Zij vliegt met een ticket ‘enkele reis’ naar 
Suriname. Want daar wacht Gerhard op haar, de man voor wie zij gekozen heeft. 
Met wie zij zal trouwen. In deze autobiografie vertelt Joke boeiend over haar 
ervaringen in het Suriname van de zestiger jaren, land van diversiteit in rassen, 
godsdienstbeleving en cultuur. Op speelse wijze komen ook de jeugdverhalen van 
Gerhard in kleuren en geuren aan bod. 
 

Over de auteur 
 

Joke Robles-Veringa (1942) heeft haar hele leven al ‘iets’ met taal gehad; zij 
maakte er zelfs haar vak van en studeerde af voor docente Nederlands. Tijdens de 
25 jaar dat zij in Suriname heeft gewoond, heeft ze menige pupil de liefde voor de 
taal bijgebracht. Haar man Gerhard was een rasechte ‘verteller’. Als zij gepen-
sioneerd waren, zouden zij samen verhalen gaan schrijven over hun belevenissen. 
Na zijn vroegtijdige overlijden besloot Joke toch, alleen, de pen ter hand te nemen: 
de vele spannende, leuke, interessante en mooie verhalen móesten verteld 
worden. Het resultaat heeft u hier nu in handen. 
 

 

Productinformatie: 
 

Titel:          Slingerend langs Lianen - Suriname 1965   
            De start van een nieuw hoofdstuk in mijn leven 
Auteur:          Joke Robles-Veringa 
Categorie:            Biografieën**** 
Aantal pagina's:        370 
Geïllustreerd:      Ja 
Uitvoering/Formaat:   Paperback 16 x 24 cm 
Verschijningsdatum:   09-03-2018 
ISBN:            978-94-0224-279-9 / 9789402242799 
Vaste prijs:       € 22,99 
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AVG-reglement (privacyreglement) 
 

 

In de bestuursvergadering van 24 juli heeft het bestuur het AVG-

reglement vastgesteld. In dit reglement staat beschreven op welke 

wijze onze KBO-afdeling om gaat met privacygegevens van de leden. 

Op de Algemene Ledenvergadering van 15 november zal de 

secretaris hierover nog iets meer informatie geven.  

Leden die dit reglement willen inzien, kunnen contact opnemen met 

de secretaris. 

 
Henk Valkenet, secretaris KBO afd. Nieuwegein/Vianen. 
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Bent u 75 jaar of ouder en wilt u uw rijbewijs verlengen?  
 

Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging kunnen aantonen dat u gezond genoeg bent om 
te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de Gezondheidsverklaring. Deze regel geldt 
niet voor brommerrijbewijzen. 
 

Wat moet u doen? 
 

 Begin op tijd met uw aanvraag. Het beoordelen of u gezond genoeg bent om te rijden 
neemt tijd in beslag. Soms kan dit vier maanden duren. Vul daarom op tijd uw 
Gezondheidsverklaring in om op tijd uw rijbewijs te kunnen verlengen. 

 Vul de Gezondheidsverklaring Rijbewijs 75+ in op Mijn CBR. U kunt ook de 
Gezondheidsverklaring op papier invullen. De Gezondheidsverklaring vult u zelf in. 
Want het gaat om uw persoonlijke gegevens en die zijn vertrouwelijk. Op Mijn CBR logt 
u in met DigiD met de extra controle via SMS. Heeft u nog geen DigiD met SMS-
controle? Vraag deze dan eerst aan. Beantwoord de vragen van de Gezondheids-
verklaring en betaal via iDeal. 

 

Bent u onder behandeling van een specialist voor een gezondheidsprobleem? En weet u al 
dat het CBR een rapport van een specialist nodig heeft? Dan kunt u vaak langs uw eigen 
behandelend specialist voor een rapport en dit direct meesturen met uw Gezondheids-
verklaring. 

 Maak een afspraak voor een rijbewijskeuring bij een arts die u zelf uitkiest. Dit mag uw 
eigen huisarts zijn. 

 Ga naar de arts en neem uw ingevulde Gezondheidsverklaring en identiteitsbewijs mee. 
De arts onderzoekt uw algemene lichamelijke en geestelijke gezondheid. De arts vult de 
Gezondheidsverklaring verder aan. Dit doet de arts digitaal of op papier in het keurings-
verslag. 

 Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring ingevuld? Stuur deze dan, samen met de 
informatie van de arts naar: CBR, t.a.v. medische administratie Gezondheidsverklaring, 
Postbus 1062, 2280 CB RIJSWIJK. Als u via Mijn CBR de Gezondheidsverklaring hebt 
ingevuld, hoeft u nu niets te doen. U kunt de status van uw Gezondheidsverklaring 
volgen op Mijn CBR. 

 Via de berichtenbox op Mijn CBR ontvangt u bericht over uw Gezondheidsverklaring. Als 
een papieren Gezondheidsverklaring heeft ingevuld ontvangt u een schriftelijke reactie. 

 Als het nodig is verwijst het CBR u naar een medisch specialist. U ontvangt dan van ons 
een verwijsbrief. Hierin staat wat u moet doen. Wij sturen het dossier met informatie over 
u door naar de specialist. 

 De specialist onderzoekt u en geeft advies of u gezond genoeg bent om te rijden. De 
specialist stuurt het rapport naar het CBR. 

 Als het nodig is verwijst het CBR u door voor een rijtest.            (Tip van Mara Matveld).

https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijn-cbr.htm?orgurl=https%3A%2F%2Fmijn2.cbr.nl%2Fweb%2Fnl%2Fmijncbr.htm
file:///K:/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/gezondheidsverklaring-op-papier.htm
file:///K:/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/moet-ik-naar-een-medisch-specialist.htm
file:///K:/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/moet-ik-naar-een-medisch-specialist.htm
file:///K:/nl/rijbewijs-houden/nl/rijtest.htm
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Vergeetwoorden / ingezonden door Ton Kok 
 

Er zijn van die woorden die vroeger gebruikt werden, maar die de tegenwoordige jeugd niet 
zo veel meer zeggen. Die woorden zijn soms in de vergetelheid geraakt. Het zijn bijna 
‘vergeetwoorden’ geworden. Hier zijn er een paar: 
 

Galgen 
 

Kijk, die korte broek van mij had mijn moeder gemaakt van een oude groene legerbroek van 
mijn oudere broer, Theo. Jullie weten dat nog wel, die broek zonder gulp! Om te voorkomen 
dat de broek afzakte had mijn moeder er galgen aan gemaakt. Dat waren twee banden van 
dezelfde stof die aan de achterkant van mijn broek waren vastgenaaid. De andere kant was 
los en voorzien van drie knoopsgaten. Die kon je dan aan de voorkant vastknopen.  
Die drie knoopsgaten waren de ‘meegroeigaten’. Kort, langer, langst. Het groene spul was 
een ruwe stof dat heel erg schuurde aan mijn zachte bovenbenen, aan de binnenkant. Aan 
het eind van de dag waren die dan ook prompt rood en schrijnend. Wanneer ik onder het 
spelen nodig moest, was piesen door mijn ene pijp één optie met zo'n broek. De andere was 
om de galgen van die broek aan de voorkant los te knopen en dan alles maar te laten 
zakken. Dat deed ik alleen maar buiten, achter een struik of een boom, als er niemand in de 
buurt was. En, wanneer ik echt hoge nood had... 
 

Plusfour 
 

Op een gegeven ogenblik was ik die korte broek ontgroeid. Ik ging 
naar een andere school, naar het Boni en moest er netjes uitzien. 
Dus kreeg ik een plusfour. Wel een met eindelijk een gulp erin, 
met knoopjes. Geen rits want dat was er toen nog niet voor 
broeken. 
Het Engelse woord ‘Plusfour’ betekende dat de pijpen van de 
broek vier (four) inches (= tien centimeter) over de knie reikten. 
Om ze zogezegd onder de knie te krijgen en ze daar dan ook vast te maken waren er 
verschillende technieken. Er waren broeken met een kniebandje met knoopsgaten. Die 
moesten dan zó vast gemaakt worden dat ze strak zaten. Het gevolg was dat ik tegen het 
eind van de dag met enorme striemen op mijn benen zat, of de pijpen waren gewoon tot op 
mijn enkels afgezakt. Nou, dat laatste liet ik dan maar zo, want dat stond 'koof'; zo heette 
dat in die tijd. Maar, die pijpen zakten bij mij nooit tegelijk af. Altijd één. De andere deed ik 
dan zelf maar naar beneden. Dan hingen ze weer gelijk. Later waren er ook plusfours waar 
een gesp aan het bandje zat. Dat vond ik wel ideaal want dan kon ik naar behoefte mijn pijp 
op de juiste lengte brengen of, als ik het warm had maakte ik de gesp wat losser zodat de 
pijpen weer op mijn enkels terechtkwamen. Een plusfour werd ook wel drollenvanger 
genoemd.  
Ik heb daar nooit gebruik van hoeven te maken. Ik zorgde er altijd voor op tijd thuis te zijn. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrlsiOuZrcAhXJKFAKHcjbCjcQjRx6BAgBEAU&url=http://anw.inl.nl/article/plusfour&psig=AOvVaw38rxOsjeYA94-QwNiQbuxk&ust=1531515206740663
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10 tips om af te koelen  
 

Hoewel de grootste hitte misschien al voorbij is als u 
dit artikel leest, plaatsen we het toch, al is het maar 
om te bewaren voor een volgend jaar want de 
zomers worden echt warmer zoals u merkt. 

 
In Nederland hebben we niet vaak te 
maken met extreme hitte. Dan is het 
handig om te weten hoe je je lichaams-
temperatuur onder controle kunt houden, 
want een zonnesteek of uitdroging liggen 
op de loer.  
 

Tien tips waarmee je het hoofd koel 
houdt:  
 

Koeltip 1: Drink geen ijskoud water, 
kruidenthee is beter. Bij extreme hitte ben 
je al snel geneigd water met ijsklontjes 
drinken. Hoe kouder hoe beter, denk je. 
Maar dit heeft alleen maar een averechts 
effect.  
 

Het ijskoude water laat je 
lichaamstemperatuur tijdelijk dalen. Dit 
wordt waargenomen door de thermostaat 
in je hersenstam.  
 

De thermostaat zorgt ervoor dat je 
lichaamstemperatuur weer gaat stijgen, 
met als gevolg dat je het extra warm 
krijgt.  
 

Door lauwwarme (kruiden)thee te drinken 
gebeurt het tegenovergestelde. De hitte 
van de thee zorgt voor een tijdelijke 
verhoging van je lichaamstemperatuur.  
 

Daar reageert je lichaam op door snel je  
thermostaat lager te zetten.  

Koeltip 2: Draag luchtige kleding met een 
lichte kleur. Wit stoot hitte af en donkere 
kleuren nemen juist hitte op. Het is niet 
voor niets dat woestijnbewoners lange 
witte gewaden dragen.  
 
Soms lijkt het beter om bijna geen kleding 
te dragen, maar een door zon verkleurde 
huid kan veel hitte absorberen.  
 

Witte kleding dragen kan dus beter zijn 
dan geen kleding dragen. Een zwart-
gekleurd petje dragen is funest. Je hoofd 
kan hierdoor namelijk oververhit raken.  
 
Koeltip 3: Verzet je niet tegen de hitte, 
in Nederland kunnen mensen zich 
behoorlijk opwinden over warm weer. 
'Tsjonge wat is het warm, ik smelt weg!'  
 
Als je wilt afkoelen, is het de truc om kalm 
te blijven en de hitte te accepteren. Door je 
erover op te winden, komt er stress vrij en 
stress verhoogt je hartslag. Je zet je 
lichaam dus onbewust meer aan het werk, 
met als gevolg dat je het nog warmer hebt.  
Blijf relaxed en houd je lichaams-
temperatuur stabiel. 
 

Koeltip 4: Deel de dag in volgens een 
tropenrooster. In echt warme landen kan 
het helpen om je dagindeling aan te  
passen aan de hitte.  

https://www.dokterdokter.nl/aandoening/zonnesteek/
https://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/uitdrogen/
https://www.dokterdokter.nl/encyclopedie/warmtestuwing/
https://www.dokterdokter.nl/aandoening/zonnesteek/
https://www.dokterdokter.nl/aandoening/verband-tussen-stress-en-lichamelijke-klachten/
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Sta dus vroeger op om de ergste hitte te 
vermijden. Probeer tussen 12:00 en 
16:00 weinig te ondernemen. Hou dan 
bijvoorbeeld een siësta of powernap.  
 

Koeltip 5: Eet fruit. Je lichaam koelt af 
door te transpireren. Hiermee wordt de 
hitte uit je lichaam gedreven. Tijdens het 
zweten verlies je het nodige vocht, maar 
ook elektrolyten (zouten) die aangevuld 
moeten worden.  
 

Gelukkig bestaan er genoeg fruitsoorten 
die dit vocht- en zouttekort kunnen 
aanvullen.  
 

De beste vrucht hiervoor is de 
watermeloen. Maar ook de suikermeloen, 
appels, mango, bananen, aardbeien, 
frambozen, blauwe bessen en zwarte 
bessen zijn uitstekend afkoelvoedsel.  
 

Koeltip 6: Houd je huis koel. Houd je huis 
overdag volledig afgesloten. Wanneer het 
's avonds af begint te koelen en de buiten-
temperatuur onder de binnentemperatuur 
zakt, kun je ramen en luiken openzetten 
om het huis af te koelen.  
 

Ga overdag niet uitgebreid koken of 
bakken. Ook deze hitte blijft in je huis 
hangen.  
 

Want als je huis in de zomer opgewarmd 
is tot een bepaalde temperatuur, zal het 
die warmte nog lange tijd vasthouden.  

 

Koeltip 7: Leg een koud washandje in je 
nek. Een koud washandje in je nek kan 
erg verfrissend werken.  

 
Net als je voeten in een teiltje water of je 
polsen onder de kraan houden.  
 
Koeltip 8: Beperk gekruid eten, sigaretten, 
alcohol en cafeïne. Bepaalde voedings-
middelen stimuleren de zweetklieren.  
 
Door de consumptie van bijvoorbeeld 
pikante pepers gaat de hartslag omhoog. 
Je lichaam wordt dus extra aan het werk 
gezet, waardoor de lichaamstemperatuur 
iets kan oplopen. Vervolgens geeft je 
lichaam het signaal om af te koelen, 
waardoor je zweet gaat produceren.  
 
Als het warm weer is, zit je daar natuurlijk 
niet op te wachten. 
  
Koeltip 9: Neem een lauwwarm(e) douche 
of bad. Een warme douche of bad heeft 
eigenlijk hetzelfde effect als een kopje 
thee drinken. Met als bijkomend voordeel 
dat je je weer schoon en fris voelt. 
  
Koeltip 10: Matig met huidoliën en make-
up. Huidoliën en make-up hebben de 
neiging om je lichaam te isoleren. Dat 
betekent dat ze warmte vasthouden.  
 
Terwijl je met heet zomerweer juist de 
hitte uit je lichaam wilt drijven. Wees dus 
zuinig met dit soort cosmetica.  
 
Sowieso kunnen bepaalde cosmetica-
producten een allergische reactie in de 
zon uitlokken. 
 

Bron: dokterdokter.nl 

Tip ingezonden door Jan Veenendaal. 

https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/psyche/een-powernap-van-5-minuten-is-al-gezond/
https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/uiterlijk/botox-helpt-tegen-transpiratie-en-meer-tips/
https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/eten-drinken/snack-jezelf-slank-met-zomervoedsel/
https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/eten-drinken/snack-jezelf-slank-met-zomervoedsel/
https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/eten-drinken/snack-jezelf-slank-met-zomervoedsel/
https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/eten-drinken/snack-jezelf-slank-met-zomervoedsel/
https://www.dokterdokter.nl/gezond-leven/uiterlijk/zonneallergie-weet-waarvoor-je-overgevoelig-bent/
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Iets voor u? 
 

Wij zoeken rayonbezorgers 
voor het Magazine van KBO-PCOB 
 

KBO-PCOB is op zoek naar rayonbezorgers door heel het 
land. U krijgt dan de magazines thuisbezorgd en verdeelt die 
per auto over de afleverpunten in uw rayon.  

 

Wij vragen: 
 

•   een auto om de magazines in te vervoeren 
•   een droge opslag voor gemiddeld 2.500 magazines 
•   enkele dagen per maand tijd voor de distributie 
 

Wij bieden: 
 

•   een vrijwilligersvergoeding per dagdeel 
•   een kilometervergoeding 
•   een jaarlijks uitje met partners 
•   een autoverzekering  
•   heel veel voldoening en dankbaarheid 
 

Interesse?  
Meld u aan op www.kbo-pcob.nl/bezorgers of bel 030 - 340 06 00. 

 
Verschijningsdata Magazine/Nieuwsbrief - 2018 
 

dag/maand        Magazine   KBO Nieuwsbrief 

    
24 januari januari/februari  nr. 1  

21 februari maart   

28 maart april  nr. 2  

25 april mei   

30 mei juni  nr. 3  

27 juni juli   

22 augustus augustus/september  nr. 4  

26 september oktober   

24 oktober november  nr. 5  

  5 december december  nr. 6  
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Inschrijving Samsung/Ipad tabletcursus 2018 
 
KBO 
Nieuwegein 
zal bij 
voldoende 
belangstelling 
tablet- 
cursussen 

organiseren voor alle senioren in 
Nieuwegein. 
 
De cursus omvat 4 sessies van 2.5 uur 
wekelijks in Zalencentrum De Bron, 
Buizerdlaan 1, Nieuwegein. Wij bieden 
bovendien kosteloos een leentablet aan 
tijdens de cursusduur voor degenen die 
geen tablet in bezit hebben. 
 
De kosten, inclusief hand-outs, koffie/thee 
e.d. bedragen voor deze 4 cursusdagen  
€ 40,--. 

De cursussen zijn gepland op 4 vrijdagen en 
wel op 19 oktober, 26 oktober, 2 november 
en 9 november. In de ochtend van 10.00 uur 
tot 12.30 uur de Ipad cursus en in de 
middag van 13.30 uur tot 16.00 uur de 
Samsung cursus. 
 
Uit ervaring van de laatste jaren is gebleken 
dat praktisch iedereen de cursus kan 
volgen. 
 
Wij zullen er binnen onze mogelijkheden 
alles aan doen om een cursus te 
organiseren die aansluit bij uw behoeften. 
 
Aanmelden: Bij Bert baars,  
 
bert.baars@ziggo.nl. 

 
Bert Baars, coördinator tabletcursussen. 
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Uw harde schijf bijna vol?  
 

Veel bestanden worden opgeslagen in de map Downloads. 
Hierin wordt alles opgeslagen wat u vanaf internet haalt. Een 

foto, e-mailbijlage e.d. worden hier allemaal opgeslagen.  
 

Vaak zijn dit bestanden die u maar tijdelijk nodig heeft en daarna 
gewoon verwijderd kunt worden uiteraard moet u wel zelf goed 

kijken of het bestandje weg kan of niet. 
 
Hoe verwijderd u bestanden uit de map Downloads 
 

U druk op de Windows toets (is de toets links onderin met 4 witte vierkantjes) en 
tegelijkertijd drukt u op de E-toets. Windows verkenner wordt nu voor u geopend. 
Nu klikt u in de rechter kolom 2 keer op de map Downloads. 
 
Nu bekijkt u wat er weg kan en wat u toch wilt bewaren. Klik 1 keer met de linker 

muisknop op wat er weg kan, en druk dan op de Delete 
toets of op het Rode kruis.  Dan verdwijnt het bestand in 
de prullenbak. Dit doet u dan bestand voor bestand.  
 
Als u zegt dat alles weg kan in de map Downloads gaat u 
als volgt te werk. U klikt 2 keer links op de map Downloads 

en dan klikt u 1 willekeurig bestand aan. Vervolgens drukt u de ctrl-toets (links 
onderin) in en deze houdt u eventjes vast.  
Tegelijkertijd drukt u de A-toets in en alles wordt blauw of 
grijs. Nu drukt u op de Delete toets of op het rode kruis. Zo is 
alles in 1 keer verwijderd. 
 

Maar let op, het is nog niet echt weg. Het staat in de 
prullenbak.   
 

Deze dient u dan ook te legen en dit doet u door middel van 
1 keer op de rechtermuisknop te klikken op het icoontje 
Prullenbak en dan 1 keer links op prullenbak legen te klikken. 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj8qZy7oZ_cAhXCZ1AKHScPDycQjRx6BAgBEAU&url=https://www.yodot.com/nl/hard-drijven-herstel/herstel-geformatteerde-gegevens-van-harde-schijf.html&psig=AOvVaw09PRpbmNb4iu-9PlX1R910&ust=1531680663927315
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Audiovisuele reisshows 
 

Beste leden,  
het volgende werd onder onze aandacht 
gebracht door dhr. en mw. Chris en Ans Breet 
met de vraag om het u voor te leggen.  
 

Deze mensen verzorgen audiovisuele 
reisshows waarvoor u misschien 
belangstelling zou kunnen hebben. 
 

Mocht het zo zijn dat u er massaal op 
reageert, dan kunnen we kijken of we 
misschien eens een voorstelling kunnen 
organiseren.  
 

Lijkt het u wat, reageer dan vóór 1 okt. 
s.v.p. naar Henk Valkenet: 
hlmvalkenet@gmail.com. 

 
Het projectieseizoen 2018 - 2019 staat voor 
de deur. 
 

Daarom willen wij uw aandacht vragen voor 
onze werkelijk schitterende audiovisuele 
reisshows. 
 

Kijkt u eens op www.breetbeeld.nl en lees 
onze referenties waarvan hieronder een kopie 
is toegevoegd. 
 

Graag komen wij ook bij u een programma 
vertonen. U zult daar veel mensen een groot 
plezier mee doen! 
 

Met vriendelijke groeten van Ans en Chris 
Breet. 
 

Lees ook onderstaande referentie. 
 

Een directeur van een grote serviceflat 
schreef eens het volgende: 
 

Geachte familie Breet, gezien de vele zéér 
enthousiaste reacties die ik van onze 
bewoners kreeg na de vertoning van uw 

presentatie, wil ik u beiden nog eens 
dankzeggen voor dit werkelijk bijzonder mooie 
programma.  
 

Dat ik, als directeur uw voorstelling erg mooi 
vond is voor u en mij leuk, maar dat de 
bewoners de volgende dag in de koffiezaal 
het uitsluitend over uw programma hadden is 
veel belangrijker!  
 

Het is bepaald niet de eerste keer dat u bij 
ons iets presenteert, we zijn dus wel wat 
gewend en dus ook door u verwend.  

Uw programma was weer zo af, zo groots zo 
voortreffelijk dat het wel gebruiksstof en 
lovende reacties bij de bewoners moest 
opleveren.  
 

Toen de presentatie was afgelopen klaterde 
een daverend applaus en men was waarlijk 
enige tijd op reis geweest.  
 

Enkele bewoners zeiden mij, zo mooi heb ik 
nog nooit een presentatie gezien.  
 

Beeld, muziek en natuurlijk het commentaar 
waren zo op elkaar afgestemd en zo goed  
en gemakkelijk voor de bewoners te volgen 
dat de tijd veel te vlug voorbijging.  
 

Wij hopen dat u beiden weer snel op reis gaat 
om ons weer een deel van de wereld te laten 
zien, dat wij nog niet kennen maar dat door 
uw presentatie opeens geen andere wereld 
meer voor ons zal zijn. 
 

Nogmaals hartelijk dank en graag tot ziens. 

Foto van 
‘Breet-beeld’ 
van de 
hoogste 

springbron 
(geiser) op 
IJsland 
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Weetjes van Senioren Society  
 

Senioren Society heeft als doelstelling 
senioren en hun mantelzorgers in contact te 
brengen met ideeën en hulpmiddelen om 
hun leven te veraangenamen. 
 

Deze week willen wij in ons ‘Weetje’ nog 
eens enkele hulpmiddelen onder uw 
aandacht brengen die het vergemakkelijken 
om langer zelfstandig (en aangenaam) te 
blijven wonen.  
 

Lang comfortabel blijven wonen in uw 
huidige woning? 
 

Ruim 90 % van de 65-plussers wil liefst in 
de huidige woning blijven wonen. Wellicht 
geldt dat ook voor u.  
 

De meeste mensen zijn gehecht aan hun 
vertrouwde omgeving en zeker bij het ouder 
worden ziet men op tegen verhuizen. 
 

Maar de steeds terugkerende huishoude-
lijke taken kunnen een probleem worden.  
 

Stofzuigen is bijv. best 
zwaar werk. Dat kunt u 
misschien beter 

overlaten aan een 
robotstofzuiger. Die komt op plekjes waar u 
zelf niet zo goed bij kunt. En voor harde 
vloeren kunt u een dweilrobot nemen. 
 

Zo zijn er allerlei handige hulpmiddelen die 
u het leven comfortabel maken. 

Ook wat betreft uw persoonlijke verzorging 
zijn er heel wat hulpmiddelen waar u 
misschien niet zo gauw aan zou denken.  
 

Neem bijvoorbeeld de speciale toiletbril die 
u letterlijk een stuk persoonlijke hygiëne uit 
handen neemt. Deze toiletbril kunt u op uw 
huidige toilet laten 
plaatsen. Vervolgens 
wordt u na elke toilet-
gang met warm water 
schoongespoeld en 
met warme lucht 
gedroogd.  
 

Er komt dus geen toiletpapier meer aan te 
pas. Bovendien is de bril verwarmd en 
uitgerust met een dames- en herenstand. 
Dat is voor iedereen prettig. En bij mensen 
die moeite hebben om zichzelf schoon te 
houden, kan zo thuiszorg worden vermeden 
en blijft de privacy bijgevolg intact. En een 
geweldige uitkomst voor mensen met last 
van incontinentie, diarree, aambeien en 
blaasontsteking.   
 

Als u over een van deze onderwerpen meer 
wilt weten. Dan kun u een email sturen naar 
onze deskundige:  
 

Betsy de Keizer van Senioren Society 
bdekeizer@seniorensociety.nl of haar 
bellen 06 55 75 32 50.  
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Helaas kunnen we u geen filmnieuws meer brengen omdat bioscoop Wolff 
Nieuwegein per 1 juli is gesloten en wordt afgebroken. Of er een nieuwe 
terugkomt is maar zeer de vraag. Dus in ieder geval voorlopig, zult u voor een film 
naar een andere plaats toe moeten. 

 
  
 
 
  Mammie  
  is aan  
  ’t internet (!?!?!?)  
 

 
 

Onze moeder was een schat. Die kookte, naaide, dagelijks bad.  
Nimmer was haar iets te veel. Ieder kreeg op tijd zijn deel.  
En vader kreeg voor ieder klusje, Altijd weer een dankbaar kusje.  
's Avonds rustig bij de haard, 's Zondags lekker appeltaart.  
Helaas, 't is over met de pret: Mammie is aan 't Internet.  
Nog steeds is pappie in de weer, Maar hij krijgt geen kusje meer. 
Zit vaak zielig bij de buis. Mammie liefkoost nu een muis.  
Nooit meer is er appeltaart 't is Hotmail, Dot Com, Apestaart.  
Zelden is er warm te eten, Haar kookkunst is ze mooi vergeten.  
Internetten uur na uur, Eten trekken uit de muur.  
Een bal gehakt en een kroket, Want mammie is aan 't Internet.  
Laatst verloor zij duizend yen, Poker spelend met Dzjapaen.  
En een man uit San Francisco, Wil nu met haar naar de disco.  
Ze deed zich voor als een jonge meid, En nu raakt ze hem niet meer kwijt.  
Pappie gaat alleen naar bed, Want mammie is aan het Internet.   

 

Ingezonden door: Nel Willems. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjL5s748trcAhVMqaQKHYbTD7kQjRx6BAgBEAU&url=https://freeautorespondersystem.wordpress.com/whats-the-best-autoresponder-service-or-email-system/&psig=AOvVaw2PKBm1Gm-fVLLvNr1T8U8S&ust=1533729630727518
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Hoewel de bijeenkomsten van 16 juli en 20 aug. al voorbij zijn (deze Nieuwsbrief 
verschijnt op 22 aug.) kunt u de resterende vast inplannen in uw agenda. 
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Oplossing spreekwoorden en zoekplaatje uit Nieuwsbrief 3-
2018 door Henk Valkenet: 
  

1. Achter de wolken schijnt de zon 
2. Eén zwaluw maakt nog geen 

zomer 
3. Zoeken naar een speld in een 

hooiberg 
4. De zon in het water zien schijnen 
4. Niet kunnen zien/velen dat de zon 

in het water schijnt 
  5. Achter het net vissen 
  6. Het paard achter de wagen 

spannen 
7. Een gegeven paard niet in de bek 

zien/kijken 
  8. Over het paard getild zijn 
  9. Over de brug komen 
10. Dat staat als een paal boven water 
11. Iemand op handen dragen 
12. Met de kippen op stok gaan 
13. Hoge bomen vangen veel wind 
14. Zoals de wind waait, waait zijn 

jasje 
15. De bloemetjes buiten zetten 
16. Blaffende honden bijten niet 
17. Een kat in de zak kopen 
18. Een koe bij de horens vatten 
19. Water bij de wijn doen 
20. Het hoofd boven water houden 

21. Iemand de deur wijzen 
22. De schoorsteen moet roken 
23. Beter één vogel in de hand dan 

tien in de lucht 
24. De kat uit de boom kijken 
25. De appel valt niet ver van de boom 
26. De knoop doorhakken 
27. Boter bij de vis  
28. Lachen als een boer die kiespijn 

heeft 
29. In troebel water vissen 
30. Dat varkentje zullen we eens even 

wassen 
31.  Op alle slakken zout leggen 
 
 
Eventueel toevoegen bij:  

 
7. Het hinkend paard komt achteraan 

  8. Iemand te paard helpen 
25.  Aan de vruchten kent men de 

boom 
26. Ergens een slag naar slaan 
26. Zijn slag slaan 
26. Slag hebben van iets 
29. Een visje uitgooien 
30. Vieze varkens worden niet vet 

Ont-‘bijten’ 
 

Zegt een muggenmoeder tegen haar 
muggenkindertjes:  
 

‘Als jullie nu lief gaan slapen, dan vliegen we morgen  
met zijn allen naar het nudistenkamp om te gaan ont-‘bijten’!’ 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjyyKnE76HcAhWKbVAKHctBAUcQjRx6BAgBEAU&url=https://cz.depositphotos.com/77487436/stock-illustration-mosquito-character-cartoon-illustration.html&psig=AOvVaw3oceVjpvKRI603CwOPOZzT&ust=1531770391780875
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Scheermesje, Pen, Schoen, 
Tekenhoek, Klosje 

Vlinder, Bijl, Mijter 

Spijker, Fluitje, Zoutstrooier, 
Potlood, Schaar 

Sleutel, Fles, Lamp/Glas, 
Roeispaan 
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HORIZONTAAL 
1 bestorming 5 nauwkeurig  
10 verkeerd 11 lidwoord 12 oude maat  
14 hoge berg 16 rivier in Nederland  
17 omroep 18 zeehond 20 niemand 
uitgezonderd 22 krap 23 hertje  
25 binnenvaartuig 26 energie 27 stuk 
hout 28 troep 29 deel van het bestek 
30 vrouwelijk dier 32 uiting van 
berusting 34 onderwijzeres  
35 vervoermiddel 37 zeer 39 reeds  
40 insect 41 bladgroente 43 water in 
Friesland 44 dierentuin 45 elektrisch 
geladen deeltje 47 randje langs spek  
48 gangbaar  

VERTICAAL 
1 bloedvat 2 nieuwe maan 3 langs  
4 deel van een kolenkachel 6 deel van 
de voet 7 elasticiteit 8 populair  
9 voederbak 13 oude lap 15 iemand die 
ergens lang blijft 16 snoepgoed  
17 stek 19 benul 21 muzieknoot  
22 vogelproduct 24 gravure  
26 waardeloos 29 pulverig  
31 Oude Testament 33 vlaktemaat  
34 muzieksoort 35 zwart paard  
36 brandstof 38 ontkenning  
40 gesloten 42 sociale voorziening 
 

Wilt u kans maken op € 25,--, puzzel dan mee! 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhiJCr9qHcAhVHEVAKHcsDCXYQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.123rf.com/clipart-vectoren/krullen_achtergrond.html&psig=AOvVaw0gIY7gOA3z2ERSy94LDIUS&ust=1531772160321499
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Zet de gevonden letter in het vakje met het corresponderende nummer. 
 

35 22 43 9 19 4 25 23 

 

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met 
een prijs van € 25,--. Inzenden tot uiterlijk 1 okt. 2018. 
 
De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende Nieuwsbrief. Er is geen corres-
pondentie 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 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 
De oplossing van de puzzel uit Nieuwsbrief 3-2018 is: ‘Karwei’ en is gewonnen 
door mw. N.M. ter Haar. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u 
overgemaakt. 
 

Ga mee naar de 50plusbeurs! 
 

 
 
 

De 26e editie van de 50plusbeurs is van 18 
tot en met 22 sept. 2018 in de Jaarbeurs 
Utrecht, open van 10.00 - 17.00 uur.  
’s Werelds grootste evenement voor actieve 
plussers met 550 stands boordevol 
informatie, entertainment en aanbiedingen.  
 

Aansluitend is er op woensdag 19 sept. The 
Silver Show met de 3 Baritons van 17.15 tot 

19.00 uur. Ernst Daniël Smid, Henk Poort 
en Marco Bakker halen het beste in elkaar 
naar boven.  
 

Geniet van de mooiste operette melodieën, 
klassieke opera-aria’s, tijdloze 
musicalsongs en onvergetelijke 
internationale en Nederlandse evergreens.  
 

Speciaal aanbod voor KBO-PCOB leden: 
 

 Beursticket op een dag naar keuze:  
€ 9,50 (i.p.v. € 17,50).  

 Combiticket Beurs & Show op 
woensdag 19 september 2018: v.a.  
€ 24,50 (i.p.v. € 35,-). 

 

Liever telefonisch bestellen? Dat kan!  
 

Bel 026 - 377 97 36 (geef actiecode: 
KBOPCOB door) 

mailto:advos@casema.nl
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Verlaging AOW-leeftijd komt steeds dichterbij 
 

Onlangs lieten de vakbonden en werkgevers al weten dat de AOW-leeftijd wat hun 
betreft omlaag kan. Nu hebben deskundigen becijferd dat de AOW-leeftijd niet zo snel 
omhoog hoeft als gedacht.  
 

Volgens het FD hebben actuarissen, die gespecialiseerd zijn in het berekenen van 
verzekeringen, op basis van de gemiddelde levensverwachting becijferd dat de AOW-
leeftijd nu te snel stijgt. Volgens de huidige regels is de AOW-leeftijd in 2021 67 jaar 
en zou in 2022 die pensioengerechtigde leeftijd met nog eens drie maanden stijgen.  
 
Wat de actuarissen betreft kan de AOW-leeftijd vijf jaar later, dus pas in 2026 naar 67 
jaar. Vooral omdat anders ouderen onevenredig geraakt worden door deze 
maatregelen.  ‘Als de doelstelling is dat alle generaties over een gelijk aantal jaren van 
hun leven hun AOW-uitkering krijgen, gaat dit nu te snel’, aldus de actuarissen. 
 
Het streven is altijd geweest om gemiddeld 18,5 jaar AOW te ontvangen. Door het te 
snel verhogen van de AOW-leeftijd zou dat nu niet voor iedereen gelden. 
Actuarissen baseren hun berekeningen op de sterftecijfers van het CBS en die daalden 
in 2016 en 2017 al licht. Ook begin dit jaar zijn de sterftecijfers, mede door een 
griepgolf, uitzonderlijk hoog. Dat werkt door in de levensverwachting die van belang 
is om de verwachte pensioenkosten te bepalen. 
 

Het CBS is wat voorzichtiger: ‘Wij zien dit voorlopig als een kleine hik en gaan ervan 
uit dat levensverwachting op termijn zal blijven stijgen.’ Los van de levensverwachting 
stelt een andere deskundige in de Volkskrant dat het voorlopig bevriezen van de AOW-
leeftijd op 66 jaar juist voordelen met zich meebrengt. Nu zitten veel ouderen 
noodgedwongen in de bijstand en dat doet een deel van de vermeende besparing op 
pensioenen teniet. 

Al met al wordt de roep om een 
minder snelle verhoging van de 
AOW-leeftijd steeds luider: eerst de 
vakbonden en werkgevers, nu de 

actuarissen en enkele anders deskundigen sluiten zich daar nu bij aan. De huidige 
regels voorzien niet in een tussentijdse aanpassing van de pensioenleeftijd: daar is 
een nieuwe wet voor nodig.  
 

Uiteindelijk is het aan minister Koolmees om te komen tot een nieuw pensioenplan. 
Hij heeft middels een brief laten weten, dat hij een ‘gedragen voorstel’ afwacht.  

Bron: Plus Online 
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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: 
 
(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. 

mailto:advos@casema.nl
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