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Van de voorzitter 
 

Van hoofdredacteur Ad van dit Nieuws-
blad kreeg ik net een mail. Of ik er nog 
aan dacht het stukje van de voorzitter 
te schrijven.  
 

Is het alweer zover! Vooruit, waar zal ik 
het deze keer over hebben? Op onze 
omdenk-scheurkalender op het toilet 

staat vandaag: “Ja, maar... 
nu even niet.” Morgen 
dan. Nee, dan heb ik het 
te druk. Staat er op een 
ander blaadje van de 
kalender: Ik heb geen tijd 
om me te haasten - daar 
heb ik het veel te druk 

voor.” Als het zo ingewikkeld wordt, 
doe ik het dus nu. 
 

Ik ben nu een jaartje voorzitter van de 
KBO afdeling Nieuwegein/Vianen. In 
naam is het heel wat. Maar functio-
neren als een goede voorzitter kan 
alleen als je medebestuurders hebt, die 
hun ziel en zaligheid inzetten voor de 
club. En deze mensen heb ik.  
 

Ze verzetten grote hoeveelheden werk. 
Meestal op de achtergrond. Als er iets 
naar buiten moeten komen, dan komt 
de voorzitter in het zicht. Die zit dan 
voor.  
 

Soms krijg ik een telefoontje van een 
KBO-er met een vraag. De voorzitter 
dient alles te weten en kan met 
pasklare antwoorden komen. Ik ben 

geen geheelonthouder en vaak verwijs 
ik door naar de servicelijn van Angela, 
die voor bijna alles een oplossing heeft. 
 

De voorzitters van de 17 afdelingen van 
de provincie Utrecht komen maande-
lijks een ochtend bij elkaar. Er wordt 
gesproken over wat er leeft in de 
afdelingen, wat we voor elkaar kunnen 
betekenen en hoe het verder moet met 
de landelijke ontwikkelingen.  
 

De landelijke fusie tussen KBO en PCOB 
verloopt stroef. De provinciale 
tussenlagen liggen dwars. Identiteiten 
van de verschillende partijen lopen 
uiteen en wrikken tussen de raderen 
van de vooruitgang. Men wil niet of 
niets verliezen.  
 

Staat er op de kalender: “Goed kunnen 
verliezen is veel moeilijker dan goed 
kunnen winnen.” 
 

Het is bij deze ontmoetingen goed om 
jezelf te spiegelen aan de andere 
voorzitters.  
 

Wat een verschil in vorm, stijl en 
presentatie. De een richt zich op de 
zaak, de ander laat meer het gevoel 
spreken. Er zijn de alleskenners en  
-kunners, die hun plannen niet onder 
de vergadertafel steken.  
 

En daarnaast spreek je de wat stillere 
voorzitter onder het koffiedrinken. Die 
vertelt je dan dat ze dat kennen en 
kunnen allang  in  praktijk hebben 
gebracht. 
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De eerste die benaderd wordt bij een 
toekomstig probleem is vaak de 
voorzitter.  
 

Zo wil de KBO provincie Utrecht graag 
met de voorzitter praten over de 
toetreding van de KBO leden van de 
gemeente Vijfherenlanden in onze 
afdeling.  
 

We willen graag praten, maar dan wel 
met een degelijke onderbouwing van 
gegevens in de hand. En daar werpt 
onze secretaris Henk zich daadkrachtig 
op. 

De variatie aan mensen en in zaken 
maken het voor mij interessant om 
voor(aan) te mogen zitten. 
 

Op naar een nieuw jaar vol met 
scheurkalenderwijsheden als: “Doet dit 
er over een jaar überhaupt nog toe?” 
 

Zo, de hoofdredacteur kan vandaag al 
dit stukje van de voorzitter verwach-
ten.  
 
Mooi, want morgen is vaak de drukste 
dag van de week. 

Ad Driessen. 
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Woensdag 24 oktober 
 
 
Dinsdag 30 oktober  
KBO dagtocht ‘Klok en Peel’ Asten 
 
 
Dinsdag 6 november  
 
Zondag 11 november 
Reünie voor alle KBO vakantiegangers 
 
 
Donderdag 15 November / 14:00 - 14:45 
Algemene Ledenvergadering (najaar) 
 
 
 
 
Themamiddag vandaag is: (15.00 - 17.00)  
VROLIJK BESPAREN  
 
Dinsdag 20 november  
 
 
Woensdag 5 december  
 
 
Dinsdag 11 december  
 
Dinsdag 18 december  
 
 
Donderdag 20 december   

 

Verschijning KBO-PCOB Magazine + 
Nieuwsbrief 
 
De dagtocht gaat naar Museum Klok & Peel 
te Asten. Het diner wordt geserveerd in 
restaurant ’t Maxend te Nistelrode. 
 
Bestuursvergadering  
 
In het parochiecentrum van de Nicolaas-
kerk, te Nieuwegein ingang Utrechtse-
straatweg (kanaalzijde).  
 
Let op, nieuwe 
locatie: Kerkelijk 
centrum De Rank, 
Lupinestraat 11, 
3434 HA  Nieuwegein 

 
Vooral gezien vanuit het oogpunt van 
senioren 
 
Ontspanningsactiviteit met Bingo + 
Verloting in De Rank 
 
Verschijning KBO-PCOB Magazine + 
Nieuwsbrief       
 
Bestuursvergadering 
 
Ontspanningsactiviteit Kerstviering/lunch 
met De Lekzangers in De Rank 
 
Kerstviering in de 
Nicolaaskerk, 
Utrechtsestraatweg 
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Nieuws van de     
Reis/Activiteitencommissie 

 

 
R E Ü N I E 

voor alle KBO-vakantiegangers 

 
Graag nodigen wij u uit voor een gezellige reünie van alle KBO-ers die 
in juni zijn mee geweest naar Valkenburg. Andere belangstellenden 
zijn natuurlijk ook van harte welkom. Wij zullen zorgen voor een 
kopje koffie/thee en een drankje. Ook worden alle foto’s, die tijdens 
deze reis gemaakt zijn, op een groot scherm getoond. De reünie 
wordt gehouden op 
 

zondag 11 november 2018 van 14.00 tot 16.00 uur 
 
in het parochiecentrum van de Nicolaaskerk, te Nieuwegein ingang 
Utrechtsestraatweg (kanaalzijde).  
 
En bent u nieuwsgierig waar we in 2019 naar toe gaan? Op deze 
middag hoort u alles over het hotel, de excursies en de kosten. U kunt 
eventueel al inschrijven. Dus komt allen! 
 
Graag tot ziens op 11 november! 

 

Reis/Activiteitencommissie  
Ad, Angela en Harry. 
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KBO afd. Nieuwegein/Vianen 
 
UITNODIGING 
 
Algemene Ledenvergadering 
op 
donderdag 15/11/2018 
 

  

 

 

Het bestuur van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen nodigt u van harte uit voor 

de 

ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) op donderdag 15 november 2018 

Plaats: kerkelijk centrum De Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA  Nieuwegein  

(eindhalte tram Nieuwegein-Zuid; buslijn 74). 

 

Aanvang 14:00 uur. (De zaal is open vanaf 13:30 uur). 

 

Agenda van de Algemene Ledenvergadering 

 

1. Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen. 

2. Vaststellen van de agenda. 

3. Ingekomen stukken voor deze vergadering. 

4. Vaststellen van het verslag van de ALV van 12 april 2018, zoals geplaatst in 

de KBO Nieuwsbrief nummer 3-2018, pagina 4 t/m 7 (TIP: Neem deze 

Nieuwsbrief mee naar de ALV). 

5. Vaststellen  

a. van de begroting voor het jaar 2019. 

b. Huishoudelijk reglement van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen. 

U kunt het huishoudelijk reglement opvragen bij de secretaris.  

Er ligt een exemplaar ter inzage tijdens de vergadering. 
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6. Samenstelling kascommissie voor boekjaar 2018.  

Dhr. Ad Boot gaat voor zijn 2e termijn en is niet herkiesbaar. Mevr. Ziska 

van Gulijk gaat voor haar eerste termijn en is herkiesbaar. Dhr. Herman 

van Arendonk is reserve-kandidaat. Kandidaten kunnen zich melden bij de 

secrtaris. 

7. Mededelingen van het bestuur: 

a. Voortgang bestuurlijk jaarplan 2018.  

b. Bestuurlijk jaarplan 2019. 

c.  Voortgang AVG- privacy-beleid. 

d.  Digitale communicatie: e-mailadressen, website 

e.  Mededelingen over het 7e lustrum van onze KBO-afdeling (eind 2019). 

f.   ……  

8.  Rondvraag  

9.  Sluiting van de ALV door de voorzitter  
 

De secretaris, H.L.M. [Henk] Valkenet, 
tel. 06 21 98 94 89,  
e-mail: hlmvalkenet@gmail.com. 

       
KBO afd. Nieuwegein/Vianen 
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VERKORT BESTUURLIJK JAARPLAN 2019  
 

In oktober 2018 heeft het afdelingsbestuur gesproken over de plannen voor 2019. 
Dat heeft geleid tot het opstellen van het bestuurlijk jaarplan 2019. In dit artikel 
krijgt u een samenvatting van de plannen die het bestuur voor het komend jaar 
op de agenda heeft staan: 

 
1. Samenwerking met andere ouderenorganisaties 

De activiteiten van de voormalige UVV Nieuwegein worden ook dit jaar door 
onze afdeling georganiseerd, met medewerking van een trouwe groep vrij-
willigers. 
We volgen de ontwikkelingen in de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden (die 
ontstaat op 1 jauari 2019 door de fusie van de gemeenten Vianen, Zederik en 
Leerdam) op de voet en bekijken òf en welke gevolgen dat voor ons heeft. 
Op bestuurlijk niveau (via het zogenoemde afdelingsoverleg) wordt samen-
gewerkt met andere afdelingsbesturen binnen de KBO-provincie Utrecht. 

 
2. Communicatie 

De vernieuwde website draait enkele maanden en wordt actueel gehouden. 
Tevens zijn we bezig het e-mail adressenbestand van de leden zo actueel 
mogelijk te houden.  
De communicatie via de Nieuwsbrief en het KBO-PCOB Magazine (en de 
verspreiding daarvan door de bezorgers) blijft vanzelfsprekend bestaan. 

 
3. Activiteiten 

Samen met talloze vrijwilligers streeft het bestuur ook dit jaar weer naar een 
gevarieerd aanbod van activiteiten. 

 
4. Belangbehartiging 

Dit is een belangrijke taak voor het bestuur. De uitkomsten zullen vermoedelijk 
leiden tot vervolgactiviteiten. We zijn bezig met initiatieven die ertoe moeten 
leiden dat de samenwerking verbeterd tussen organisaties binnen onze 
gemeente die op een of andere manier werken met en voor senioren. 

 
5. Jubileum KBO afdeling Nieuwegein/Vianen 

Een werkgroep bestaande uit bestuursleden buigt zich over de wijze waarop 
wij in 2019 aandacht geven aan het 35-jarig bestaan van onze KBO-afdeling. 
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6. Actualiseren bestuur documenten 
Er zijn nog een aantal documenten die het bestuur gebruikt om te kunnen 
functioneren, die vernieuwd moeten worden. De secretaris neemt hiertoe 
initiatieven en bespreekt dat met de overige bestuursleden. Ook wordt het 
bestuurlijk draaiboek, waarmee in 2018 is begonnen, verder ingevuld. 

 

7. Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 
Deze in 2018 ingevoerde wetgeving legt regels op met betrekking tot het 
waarborgen van de privacy. Het bestuur volgt dit nauwgezet. 

 

8. Bestuurlijk jaarplan 2019 
Het bestuur zal tijdens de Algemene Ledenvergadering van november 2019 het 
bestuurlijk jaarplan voor 2020 presenteren. 

 

Na de Algemene Ledenvergadering verzorgen wij – zoals gebruikelijk – een thema-
middag. Deze keer is het onderwerp GELD, en dan vooral de manier waarop u geld 
kunt besparen op een leuke manier 
 

 
Hieronder ziet u het persbericht, want naast de KBO-leden worden ook andere 
senioren uit Nieuwegein uitgenodigd. 
 

THEMAMIDDAG VROLIJK BESPAREN VOOR 
SENIOREN 
 

Op een leuke manier geld besparen, wie wil dat nou niet!  
 

De KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen organiseert een 
themamiddag over het onderwerp: geld besparen. Mw. Marieke Henselmans is 
de gastspreker die u op humorvolle wijze informeert over manieren om vooral 
niet teveel geld uit te geven, zodat u de euro’s nog aan andere leuke dingen kunt 
besteden.  
 

Alle senioren van Nieuwegein zijn van harte welkom op donderdag 15 november 
a.s., (zaal open vanaf 14:45 uur) in kerkelijk centrum De Rank, Lupinestraat 11 in 
Nieuwegein (nabij het winkelcentrum Hoog-Zandveld).  
 

De entree is – vanzelfsprekend in stijl – gratis! De bijeenkomst start om circa 15:00 
uur en duurt circa twee uur. Wij heten u van harte welkom.  
 

Informatie: Henk Valkenet (secr. KBO-afd.) 06 21 98 94 89. 
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Risico…  
 

Als je ergens voor gaat, loop je het risico te verliezen.  
 

Als je nergens voor gaat, heb je al verloren.       Bron: Eric Jochems 
  
 

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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Graag uw aandacht voor het volgende!!!  
 
Lidmaatschap KBO Nieuwegein/Vianen  
 
Het lidmaatschap loopt per kalenderjaar. Wordt u lid in de loop van het jaar, dan 
is de contributie in dat jaar afhankelijk van het tijdstip waarop u lid wordt. Het 
lidmaatschap wordt per kalenderjaar stilzwijgend verlengd met telkens één jaar.  
 
Opzeggen van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk vóór 1 december vooraf-
gaand aan het kalenderjaar waarin het lidmaatschap moet stoppen. Opzeggen 
doet u bij de ledenadministratie. 
  
Bij opzegging van uw lidmaatschap heeft u geen recht meer op leden-voordeel 
zoals: korting Zorgverzekering Zilveren/Kruis Achmea, belasting invulhulp e.d. 

 

 
 

Onderstaand wat links naar interessante sites over 
uiteenlopende zaken. Probeer ze eens uit!  

 
 

 
 

 Ik Woon Leef Zorg (wonen zoals u dat wilt); is een initiaief van Rabobank 
en Interpolis  

 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/ 
 
 Het grote zorgalfabet; van de Rabo bank 

 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/het-grote-zorg-
alfabet?utm_source=nieuwsbriefiwlz&utm_medium=email&utm_cam
paign=doorlopend 

 
 Zo-kun-je-langer-thuis-wonen; van NN 

 

https://www.nn.nl/Blog/Pensioeninkomen/Zo-kun-je-langer-thuis-
wonen.htm?ns_campaign=particulieren-
algemeen&ns_mchannel=email&ns_source=nn&ns_linkname=meer-
weten-initieel&ns_fee=0&nn_unica-email-
code=0032000000v1pflAAA000071237 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjgycjrz-PdAhXNPFAKHfhPAM4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.psychologytoday.com/us/blog/financial-life-focus/201802/4-ways-financial-well-being-in-the-age-blame&psig=AOvVaw0_NzTY0ePe3tpe9qol7F3A&ust=1538427643300799
https://www.ikwoonleefzorg.nl/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/het-grote-zorg-alfabet?utm_source=nieuwsbriefiwlz&utm_medium=email&utm_campaign=doorlopend
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/het-grote-zorg-alfabet?utm_source=nieuwsbriefiwlz&utm_medium=email&utm_campaign=doorlopend
https://www.ikwoonleefzorg.nl/hulp-en-zorg/het-grote-zorg-alfabet?utm_source=nieuwsbriefiwlz&utm_medium=email&utm_campaign=doorlopend
https://www.nn.nl/Blog/Pensioeninkomen/Zo-kun-je-langer-thuis-wonen.htm?ns_campaign=particulieren-algemeen&ns_mchannel=email&ns_source=nn&ns_linkname=meer-weten-initieel&ns_fee=0&nn_unica-email-code=0032000000v1pflAAA000071237
https://www.nn.nl/Blog/Pensioeninkomen/Zo-kun-je-langer-thuis-wonen.htm?ns_campaign=particulieren-algemeen&ns_mchannel=email&ns_source=nn&ns_linkname=meer-weten-initieel&ns_fee=0&nn_unica-email-code=0032000000v1pflAAA000071237
https://www.nn.nl/Blog/Pensioeninkomen/Zo-kun-je-langer-thuis-wonen.htm?ns_campaign=particulieren-algemeen&ns_mchannel=email&ns_source=nn&ns_linkname=meer-weten-initieel&ns_fee=0&nn_unica-email-code=0032000000v1pflAAA000071237
https://www.nn.nl/Blog/Pensioeninkomen/Zo-kun-je-langer-thuis-wonen.htm?ns_campaign=particulieren-algemeen&ns_mchannel=email&ns_source=nn&ns_linkname=meer-weten-initieel&ns_fee=0&nn_unica-email-code=0032000000v1pflAAA000071237
https://www.nn.nl/Blog/Pensioeninkomen/Zo-kun-je-langer-thuis-wonen.htm?ns_campaign=particulieren-algemeen&ns_mchannel=email&ns_source=nn&ns_linkname=meer-weten-initieel&ns_fee=0&nn_unica-email-code=0032000000v1pflAAA000071237
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Heerlijk herfstgerecht: 
Kalfskarbonade met groene 
salsa Geschikt voor 2 personen 

 
Ingrediënten: 
 

Ca 600 g kalfsribkarbonade, 2 kleine of 

1 grote  

1 tl gerookte paprikapoeder 

(pimentón)  

2 el polenta 

Voor de marinade: 

4 tenen knoflook, in plakjes  

½ citroen, de geraspte schil  

1 takje rozemarijn, alleen de blaadjes 

100 ml olijfolie 

Voor de salsa: 

1 tl plantaardige olie 

1 groene paprika, in kleine blokjes 

1 teen knoflook, geraspt  

75 ml koudgeperste, lekkere olijfolie 

 ½ citroen, de geraspte schil  

75 g fijne spinazie 

1 groene peper, fijngehakt 

Extra:  

Keukenmachine 

Bereiding: 
 

1. Doe de ingrediënten voor de 
marinade met ½ tl zout in een kom en 

laat de karbonades er afgedekt en 
gekoeld liefst een nacht maar minimaal 

6 uur in marineren. 
 

2. Zet voor de salsa een zware 
koekenpan op hoog vuur, laat de olie 

goed heet worden en en bak de 
paprikablokjes tot ze licht geblakerd 

zijn aan de randen, bestrooi met zout 
en haal uit de pan. 

 

3. Doe de knoflook met de olie, 
citroenrasp en spinazie in de 

keukenmachine en maak er een grove 
salsa van. Voeg de groene peper en 
paprika toe, schep om en breng op 

smaak met peper en zout. 
 

4. Meng voor de karbonades het 
paprikapoeder en de polenta met ½ tl 

zout. Haal het vlees uit de marinade en 
dep licht droog met keukenpapier. 
Bestrooi aan beide kanten met het 

polenta-paprikamengsel. 
 

5. Verhit een grillpan op middelhoog 
vuur en leg de karbonades er 3 min in. 
Draai een kwartslag en grill nog eens 3 

min zodat een mooi ruitpatroon 
ontstaat. Draai het vlees om en grill 

aan deze kant nog 3 min. Haal uit de 
pan en laat een minuut of 4 rusten.  

Serveer met de salsa. 
 

Eet smakelijk! 
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Bent ú al bekend met de 

In maart 2018 bestond de Gein Express alweer 6 jaar! 

 
Er kunnen allerlei redenen zijn waardoor u er niet meer zelfstandig op uit kunt 
gaan. 
 

De Gein Express is dan een uitkomst. Wij bieden 55 plussers uit Nieuwegein 
begeleiding bij uitstapjes, die georganiseerd worden. 
 

U wordt van huis opgehaald en weer thuis gebracht. 
 

De bus heeft in totaal 7 zitplaatsen voor de gasten. Daarnaast zijn er altijd een 
chauffeur en een begeleidster aanwezig, die hulp bieden waar nodig. 
 

In de bus is plaats voor enkele rollators + 1 opvouwbare rolstoel. Indien u gebruik 
maakt van een rolstoel moet deze opvouwbaar zijn. Het is tevens van belang dat 
u zelfstandig naar het toilet kunt. Is dat niet het geval dan zorgt u zelf voor een 
begeleid(st)er, waarvan de kosten voor uzelf zijn. 
 

Iedere maand maken wij een nieuw gevarieerd programma. 
 

Als u zich heeft aangemeld voor de Gein Express, sturen wij u dit programma per 
post of per email toe. Hieruit maakt u uw keuzes voor uw uitjes. 
 

De kosten per activiteit vindt u in het programmaboekje. 
 

Consumpties en entree zijn voor eigen rekening, tenzij anders vermeld. 
 

De kosten voor de bus betaalt u onderweg aan de begeleidster. 
 

Degenen die het boekje per post thuis ontvangen, krijgen automatisch bericht 
over de te betalen bijdrage aan druk/portokosten. 
 

Wilt u meer weten over de Gein Express, stuur dan een mailtje naar Gery Eikelboom 
(projectleider) stichtinggeinexpress@hotmail.nl of bel ons op dinsdagmorgen van 9 - 
12 uur of op donderdagmiddag van 13 - 16 uur op tel.nr. 06 21 23 49 93. 

http://stichtinggeinexpress@hotmail.nl/
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Een ander huis? Kopen of huren?  
 

Als u nu een koopwoning hebt en ergens anders wilt 
gaan wonen, heeft u waarschijnlijk geld over na de 
verkoop van uw woning en na aflossing van uw 
hypotheek. Als u vervolgens wilt huren, bent u van-
wege uw vermogen aangewezen op een vrije sector 
huurwoning. De huurprijzen zijn natuurlijk gerela-
teerd aan de plaats waar u wilt gaan wonen. In 
Amsterdam betaalt u veel meer dan in een dorp in 
Drenthe. Maar zeker is dat de huur overal ieder jaar 
zal stijgen. 
 

Stel, u gaat huren voor € 1.000,-  per maand. Bij een 
jaarlijkse huurverhoging van 3% is de huurprijs over 
vijf jaar: € 1.160,- en vanaf 10 jaar € 1.344,-. Bij een 
huur van € 1.400,- per maand en een jaarlijkse 
stijging van 3% betaalt u over vijf jaar € 1.623,- per 
maand en over tien jaar € 1.881,- per maand. 
 

Omdat onze pensioenen onder druk staan, is het 
verstandig om de vaste lasten zo laag mogelijk te 
houden. 
 

De meeste  daarvan hebben we niet in de hand. 
Maar als u een koopwoning hebt en de rente voor 
langere tijd hebt vastgezet, weet u in ieder geval dat 
uw woonlasten nagenoeg gelijk zullen blijven.  
 

En omdat de prijzen van koopwoningen gestaag 
stijgen, zal er waarschijnlijk ook sprake zijn van 
vermogensopbouw.  
 

Een extra argument om uw vrijgekomen geld toch 
weer in een koopwoning te investeren is, dat uw 

spaargeld op de bank nauwelijks 
rente opbrengt.  

 
En mocht u later toch veel zorg 
nodig hebben, dan kunt u die, voor 
zover die niet door de 
zorgverzekeraar wordt vergoed, 
betalen uit de verkoop van uw 
woning. Ook uw laatste 
levensjaren kunt u dan toch goed 
verzorgd zijn. 
 
De situatie is anders als u nu al in 
een huurwoning woont. 
Als u dan wilt verhuizen – u wilt 
bijvoorbeeld kleiner wonen en 
dichterbij voorzieningen – dan is 
het verstandig contact op te nemen 
met uw woningcorporatie.  
 
Die kan u wellicht helpen aan een 
andere woning of appartement. 
Want met een lange lijst 
woningzoekenden is de 
woningcorporatie blij met elke 
eengezins huurwoning die vrij 
komt.  
 
U bevordert dan de doorstroming 
en krijgt een beter bij u passende 
woning en of appartement. Wat 
men noemt een win-win situatie! 
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Bent u de Huba  waar wij 
naar op zoek zijn?   
 
(Hulp bij belastingaangifte) 
 
Beste leden, 
 
Net als voorgaande jaren zijn de voorbereidingen voor de Belastingservice IB 2018 
weer van start gegaan. Ieder jaar blijkt dat vele leden graag gebruik maken van de 
diensten van onze belasting-invulhulpen, Huba's genaamd. Deze vrijwilligers ver-
lenen de zeer gewaardeerde service aan de leden.  
 
De bond KBO-PCOB is op zoek naar nieuwe Huba-vrijwilligers, mede door het feit 
dat een aantal Huba's helaas hun activiteiten hebben moeten beëindigen. 
 
Ik roep u hierbij op, u aan te melden voor deze dankbare taak. 
 
Heeft u affiniteit met het verwerken van belastingaangiftes?  
Bent u inzetbaar in de periode 1 maart tot 1 mei 2019?  
Dan rekenen wij graag op u. 
 
KBO-PCOB zorgt voor training van de Huba’s. 
 
Kandidaten kunnen zich aanmelden via onze secretaris,  
 

dhr. Henk Valkenet,  
Elandweide 109, 3437 CP  Nieuwegein,  
06 21 98 94 89, hlmvalkenet@gmail.com  
 

 

Druk druk druk; 
we rennen door het leven maar naarmate je ouder wordt besef je 

dat je af en toe ook eens had moeten stilstaan 
 

Als er twee wegen zijn, neem dan de  moeilijke, want op de 
gemakkelijke is het meestal dringen 

 

Bron: Eric Jochems 
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Pillen die niet uit de blister willen. Een pot bruine bonen die 
zelfs met tien oerkreten niet opengaat. ‘Handige’ lipjes die 
afbreken. We worstelen wat af met verpakkingen. Soms tot 
bloedens toe. Met deze trucs ben je ze de baas.  
 
Pillen 
Pillen zitten meestal in lastige te openen verpakkingen. Wie elke dag tien pillen uit 
een weerbarstige blister moet zien te krijgen kan zijn lol op. Bij de apotheek en 
online zijn pennen (ongeveer € 10,--) te koop waarmee je de pillen eruit kunt 
drukken. Deze hebben aan de onderkant een holle ruimte waar je de strip 
overheen legt; de bovenkant met het uitstekende palletje duw je over de plek van 
de pil. De apotheek kan ook met je meedenken over een verpakking waarmee je 
beter overweg kunt. Denk bijvoorbeeld aan losse capsules in een verpakking met 
een schroefdop. Voor mensen die meer dan vier medicijnen gebruiken, kan de 
medicijnrol uitkomst bieden: een rij aan elkaar zittende zakjes met daarin alle 
pillen en tabletten per innamemoment verpakt. Je hoeft dan alleen maar het zakje 
te openen. 

 
Glazen potten 
 

Potten met bonen, worteltjes of appelmoes: zeker voor mensen met weinig kracht 
in hun handen is het een hele uitdaging ze open te krijgen. Een oplossing uit 
grootmoeders tijd is de deksel een halve minuut onder warm water te houden en 
hem eraf te draaien met een theedoek. Het metaal van het deksel zet bij het 
opwarmen sneller uit dan het glas. Daardoor komt er ruimte tussen het deksel en 
het glas, wat het openen makkelijker maakt. Geen zin in een waterballet? Bij 
kookwinkels, winkels met huishoudelijke spullen en online zijn handige hulpjes te 
koop, zoals wrijvingsmatjes die extra grip geven bij het draaien, of potopeners die 
het deksel oplichten en zo het vacuüm in de pot verbreken. Het 1-2-open deksel 
op de groentepotten van Hak werkt net zo: door aan de buitenste rand te draaien 
duw je het deksel wat omhoog en gaat het openen ineens een stuk makkelijker.  
 
Blikken 
 

Je trekt aan het ringetje of lipje, en voilà, het blikje tomatenpuree, soep of 
kattenvoer gaat open. Althans... In de praktijk breken die ‘handige’ ringetjes en 
lipjes vaak af en zit je met een halfgeopend of zelfs dicht blik. Een goede 
blikopener verricht dan wonderen. Voor zo’n € 15,-- heb je een J-popper, speciaal 

http://bit.ly/2MEWlsA
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voor deksels met een ringetje. Elektrische blikopeners, een uitkomst voor wie 
weinig kracht in zijn handen heeft, zijn er ook. Ook handig is een zijkant-blikopener 
(vanaf € 10,--) die het blik net onder het deksel doorsnijdt. Het openen gaat 
gemakkelijk, het apparaat gaat lang mee en er ontstaan geen scherpe kartel-
randjes. De afgesneden bovenkant kun je als deksel gebruiken. 
 

Schoonmaakmiddel 
Draaien en duwen, of knijpen en draaien. Fabrikanten bedenken van alles om 
bleek, wasverzachter en afwasmiddel buiten het bereik van kinderen te houden. 
Maar ook voor volwassenen, zeker mensen met een verminderde handfunctie, is 

het openen van zo’n fles geen sinecure. Herkenbaar? Probeer het 
eens zo: zet de fles met de dop waarop je moet drukken op een 

lage tafel of stoel en gooi je lichaamsgewicht in de strijd. Gebruik 
bij een knijp-draaifles een notenkraker. Doe de notenkraker om 
de dop, knijp zo dat je de dop goed vastpakt met de noten-
kraker, en draai. Lukt het openen ook dan niet? Laat iemand 

anders het voor je doen. Giet daarna de inhoud over naar een 
verpakking die voor jou wel gemakkelijk opengaat en zet die ergens waar 

geen kinderen bij kunnen, liefst zo hoog mogelijk. Of koop voortaan alleen flessen 
zonder kindveilige sluiting. 
 

Spray en druppels 
Druppelen of het gebruik van een spray is geen sinecure voor wie zijn hand 
moeilijk stil kan houden of voor wie niet goed meer ziet. Vraag bij de apotheek om 
een verpakking die stevig in de hand ligt en gemakkelijk druppelt of sprayt. 
Er zijn ook hulpmiddelen verkrijgbaar, zoals de Autodrop (een houder waarin je 
het flesje met druppels kunt vastklemmen) en de Autosqueeze (een houder die je 
over het flesje heen schuift en die het knijpoppervlak vergroot). Moeite met 
inhalatiemedicijnen? Ook daarbij kan de apotheek adviseren. Misschien is er een 
beter hanteerbare inhalator beschikbaar of heb je baat bij een voorzetkamer. 
 

Folie 
Franse kaas, kipfilet en andere delicatessen: ze zitten vaak strak ingepakt in plastic 
folie met lipjes waar je naar moet zoeken. Een stevige keukenschaar biedt 
uitkomst, al is de verpakking dan niet meer hersluitbaar. Bewaar het product in 
een tupperwarebakje of in een plastic zak met ritssluiting. Ook bij rollen koekjes 
leveren de lipjes vaak problemen op. Ze zijn onvindbaar, of je trekt er per ongeluk 
de hele rol mee open. Probeer het eens voorzichtig met een mes. 
 

http://bit.ly/2BWiT33
http://bit.ly/2PJZoxs
http://bit.ly/2N5RiRD
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Wintertijd  
 

Vergeet u niet de klok in de 
nacht van zaterdag 27 op 
zondag 28 oktober weer 1 
uur terug te zetten?  

 

Gezondheid en veiligheid in elk 
seizoen 

Het hele jaar door zijn we actief en gaan 
naar buiten. Veel van die activiteiten zijn 

seizoensgebonden. In deze special aandacht voor de gezondheid en veiligheid tijdens 
de verschillende jaargetijden. Omdat elk seizoen weer anders is. 

 
Elk seizoen heeft zijn eigen aandachts-
punten als het gaat om gezondheid en 
veiligheid. Het eerste lentezonnetje, warme 
zomerse dagen, vallende blaadjes en een 
goede herfststorm, een periode van stevige 
vrieskou. In deze special een aantal artike-
len waarin tips om alle perioden van het jaar 
gezond en veilig door te komen. 
 
Voorjaar 
De huid heeft het wat zwaarder te verduren 
gehad tijdens de wintermaanden. Droge 
lucht door vrieskou en centrale verwarming 
zijn niet ideaal geweest voor de huid. Een 
artikel over het verzorgen van de huid in het 
voorjaar en de zomer. 
 

Zomer 
Als het buiten warmer wordt zweten we alle-
maal wat meer. Sommige mensen zweten 
meer dan anderen, en kunnen hier veel 
hinder van ondervinden. Aandacht voor 
overmatig zweten en hoe je hiermee om 
kan gaan. 

Barbecueën is een geliefde bezigheid als de 
dagen weer lang, zonnig en warm zijn. 
Zoals bekend gebeuren de meeste 
ongelukken in en om het huis. Waar moet je 
op letten als je de veiligheid tijdens het 
barbecueën in de gaten wilt houden? 
 
Herfst 
De blaadjes gaan weer vallen en de eerste 
herfststorm steekt op. Hoe zorg je dat je 
weerstand goed genoeg blijft om het najaar 
en de winter door te komen zonder veel 
problemen? 
 

Winter 
Een kwakkelwinter waarin de temperatuur 
ver boven nul blijft is wat sommigen het 
liefst hebben. Anderen leven pas op als de 
schaatsen uit het vet kunnen worden ge-
haald en er sneeuw geruimd moet worden.  
 
Hoe dan ook: als het écht koud wordt 
moeten we ons goed beschermen tegen de 
vrieskou.  
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Levertraan / Ingezonden door: Ton Kok; tekening: Jan Broos 
 

De fantastische zomer van 1947 is bijna voorbij. Die zomer waarin iedereen van die 
bruine benen kreeg, ook mijn buurjongen. Augustus is ook voorbij. In de buurt 
hebben we net Koninginnedag gevierd. Op de 31e augustus. Voor de laatste keer? 
September klopt op de deur van het volgende jaargetij. De "R" is in de maand! Het is 
weer zo ver!  Het is weer tijd voor de vitamines… In die tijd waren er nog geen potjes 
met Davitamon *10 of andere vitaminepreparaten. Wij, arme beklagenswaardige 
kinderen, moesten het doen met LEVERTRAAN.  
 

Ik ben net in de teil gewassen, bij de kachel in de kamer. Mijn magere lijfje en armpjes 
zijn gehuld in mijn pyjama. Ik moet bij mijn moeder komen, die mij heeft afgedroogd 
met een ruwe handdoek. Mijn rug is er rood van. Ik moet bij haar bed staan. Ondanks 
de al warmer wordende kachel sta ik er bij te rillen. Nadat ze de fles flink geschud 
heeft draait ze met haar reumatische handen de dop van de fles los. Een fles die ik 
nota bene zelf bij drogist Van Ekdom op de hoek in de Kanaalstraat gehaald heb! Ik 
ril nog meer. De lepel ligt naast de fles, klaar. Klaar..., voor mij! Ik zie dat met afgrijzen 
aan. De warmte van de kachel probeert mijn rillen te verminderen! 
 
Met een smoes; zo van: "Doe je ogen eens dicht en je mond open", probeert mijn 
moeder dan zo'n lepel met dat spul in mijn mond te stoppen. Het is het ver-

schrikkelijkste moment van de dag. "Maar het is zo goed 
voor je...!", zegt ze, terwijl ze me stevig in een houdgreep 
houdt. "Je moet er nog van groeien..." 
 

Huilen, schreeuwen, het helpt allemaal niet. Het enige dat 
lijkt te helpen, want dat heb ik na verloop van tijd wel 
doorgekregen, is om te kokhalzen... 
 

Nu is dat niet zo moeilijk, want ik heb altijd het gevoel dat 
mijn moeder die lepel helemaal achter in mijn strot steekt, 
bijna tegen mijn huig aan. Soms lukt dat kokhalzen zo goed 

dat ik echt overgeef. Dan hoef ik een paar dagen geen levertraan toegediend te 
krijgen. Zelfs niet die uit die fles met die gezonde kleuter er op en waarvan de inhoud 
naar sinaasappel smaakt. 
 

Ik denk dat toen de basis is gelegd voor de moeite die ik nu nog heb om 'grote' pillen 
te slikken. 
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Sint Maarten 
 

Op 11 november wordt elk jaar op veel plaatsen Sint-
Maarten gevierd. Kinderen trekken dan met een uitge-
holde pompoen of lampion waarin een kaarsje of 
lampje brandt langs de deuren om Sint Maarten liedjes 
te zingen. Ze krijgen dan een snoepje. 
 

Sint Maarten heette toen hij jong was Martinus. Hij 
werd geboren in 316 na Christus in Hongarije. Zijn 

ouders waren Romeinen. Zijn vader was soldaat in het leger van de Romeinse 
keizer. Toen Martinus groot was, ging hij ook in het Romeinse leger. Als soldaat 
werd hij gelegerd in Gallië, dat destijds een groot deel van West Europa was en 
waarvan een deel in Frankrijk ligt.  
 
Op een avond ontmoette hij aan de poort van de stad Amiens een bedelaar, 
bibberend in de winterkou. Martinus had geen geld bij zich om aan de bedelaar te 
geven. Maar omdat de man het zo koud had, sneed Martinus de helft van zijn 
mantel af en gaf het aan de arme man. ’s Nachts droomde Martinus dat Jezus 
Christus de bedelaar was die hij een stuk van zijn mantel had gegeven. Martinus 
was al een tijd geïnteresseerd in het christendom. Door deze droom verliet hij het 
leger en werd christen. Hij ging als kluizenaar wonen om zich helemaal aan het 
christelijk geloof te wijden. Martinus (Sint Maarten) is o.a. de beschermheilige van 
Utrecht.  
 

Het feest van Sint Maarten wordt op 11 november gevierd. Dat is nu een ‘gewone’ 
dag in november, maar vroeger was het één van de Winterfeesten. Een dag 
waarop men nog een keer goed kon eten en drinken. Daarna moest men erg zuinig 
zijn en was het teren op het voedsel en brandstof dat men verzameld had om de 
winterperiode door te komen. Vaak leden (de arme mensen) honger in deze 
koude periode van het jaar. Om het voor deze mensen wat gemakkelijker te 
maken, mochten arme mensen met Sint Maarten, Sinterklaas, Kerstmis, Nieuw-
jaar en Driekoningen (de Winterfeesten) langs de deur gaan om een liedje te 
zingen en daarvoor geld, voedsel of brandstof te krijgen. Zo zorgden de mensen 
voor elkaar. Deze feesten werden ‘bedelfeesten’ genoemd. 
 

Sint Maarten was een populaire heilige, omdat hij het opnam voor arme mensen 
en bedelaars. In de middeleeuwen was het feest een echt volksfeest. Maar nu is 

https://wikikids.nl/Hongarije
https://wikikids.nl/Romeinen
https://wikikids.nl/Europa_(werelddeel)
https://wikikids.nl/Frankrijk
https://wikikids.nl/Jezus
https://wikikids.nl/Christendom
https://wikikids.nl/Sinterklaas
https://wikikids.nl/Kerstmis
https://wikikids.nl/Nieuwjaar
https://wikikids.nl/Nieuwjaar
https://wikikids.nl/Driekoningen
https://wikikids.nl/Middeleeuwen
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het alleen nog maar een feest voor kinderen. En dan niet eens in heel Nederland. 
Alleen nog maar in delen van Nederland, bijvoorbeeld Noord-Holland. Het lijkt een 
beetje op het ‘’Trick-or-Treat’’ van Halloween, waarbij kinderen verkleed langs de 
deuren gaan voor iets lekkers. (In bijvoorbeeld Amerika.)  
 
Bij Sint Maarten zijn de kinderen niet verkleed, maar gaan ze met lampionnen 
langs de deur, zingen de kinderen liedjes en zeggen versjes op. Ze krijgen van de 
mensen dan een snoepje of iets anders lekkers. 
 
Een voorbeeld van één van de meest bekende Sint-Maartensliedjes is: 
 

Sint Maarten, Sint Maarten, de koeien hebben staarten. 
 

De meisjes hebben rokjes aan. Daar komt Sint Martinus aan. 
 

Geef een appel of een peer. Ik kom het hele jaar niet weer. 
 

Het hele jaar dat duurt zo lang, tot mijn lichtje branden kan. 
Bron: wikikids 

https://wikikids.nl/Nederland
https://wikikids.nl/Halloween
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Sterke wachtwoorden 
 
Wachtwoorden zijn zeer gewild om 
bemachtigd te worden door criminelen. 
Vooral voor financiële diensten is het heel 
erg belangrijk om sterke wachtwoorden te 
gebruiken.  
 

Daarnaast is het ook echt heel onverstandig 
om overal hetzelfde wachtwoord te gebrui-
ken. Eenmaal uw wachtwoord achterhaald, 
hebben ze gelijk overal toegang toe. 
 
Mijn advies neem wachtwoorden die 
bestaan uit minimaal 8 tekens waarvan 1 
Hoofdletter, minimaal 1 cijfer en een 
leesteken zoals bijvoorbeeld, ? / ! ^# 
 
Ik snap dat dit voor jullie (ook voor mij 
overigens) zeer lastig te onthouden is.  
 
Om dit wat makkelijker te maken adviseer ik 
jullie om een telefoonklapper te kopen of 
een boekje met een alfabet erin. Schrijf dan 
netjes uw gebruikersnaam en wachtwoord 
op per website. Uiteraard moet u dit boekje 
weer goed opbergen. 

 
Foto’s / filmpjes 
op internet 
zetten 
 

Denkt u goed 
na voordat u 
foto’s, of 
filmpjes  

op internet zet van uzelf, kinderen, klein-
kinderen enz. Voor u het weet is uw foto/ 
filmpje overal en nergens te bekijken op 
internet. Ook als u dit niet wilt.  
 
Vooral met foto’s van kleinkinderen moet u 
heel erg opletten om die zomaar op internet 
te zetten. Officieel heeft u trouwens 
toestemming nodig van de personen die op 
de foto staan die u op internet wilt zetten.  
 
U mag niet zomaar iedereen op internet 
plaatsen. Bijvoorbeeld, jullie hebben een 
etentje met vrienden en u maakt daar foto’s 
van. Deze wilt u gaan plaatsen op bijvoor-
beeld Facebook. Dit mag officieel niet 
gedaan worden zonder toestemming van 
uw tafelgenoten. 
 

Foto’s kunnen heel makkelijk opgeslagen 
worden op de computer en andere mensen 
kunnen ze op zo’n manier weer simpel 
verspreiden op het internet.  
 

Als foto’s een eigen leven gaan lijden kunt u 
hierdoor in de  problemen komen als er 
geen toestemming is gegeven voor het 
ongevraagd publiceren van foto’s. Let op 
zo’n vaart zal dit allemaal niet gaan lopen, 
maar pas wel op met wat u op internet 
prijsgeeft/publiceert. 
 
Internet is leuk en aardig, en zeker ook heel 
handig. Je kunt ook absoluut niet meer 
zonder, maar internet heeft zeker ook zijn 
gevaren. 
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ICT-infopunt  
 

 Hebt u vragen over de werking van uw smartphone?  

 Werkt uw tablet niet naar behoren?  

 Wilt u weten hoe een 3d-printer werkt?  

 Lukt het u niet om E-Books te downloaden?  

 
Vanaf 3 september start bibliotheek De tweede verdieping met het ICT-infopunt. 

Hier beantwoorden wij uw vragen op ICT-gebied en voeren we, indien mogelijk,  

kleine reparaties uit.  

Advies en reparaties zijn gratis. Wel betaalt u de kosten voor onderdelen.  

 

 Maandag 16.00 - 17.00 uur 

 Zaterdag  10.00 - 12.00 uur 

 Bibliotheek De tweede verdieping 

 Stadsplein 1c, Nieuwegein 

 

Lijkt het u leuk vrijwilliger te worden bij het ICT-infopunt of wilt u meer informatie 

over deze activiteit?  

Neemt u dan contact op met Fenne Vermeer, Coördinator Media Makerspace: 

030 - 604 58 34 / F.Vermeer@detweedeverdieping.nu. 
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HORIZONTAAL: 1 veiligheids-
attribuut 7 groente 14 aartsva-
der 16 korting 18 vlug 20 route 
voor de trein 21 plaaggeest 23 
dierengeluid 25 gesprek 27 
drietenige luiaard 28 persoon-
lijke code 29 gebergte in Z.-
Amerika 31 bevel 32 liefkozing 
33 kletskous 34 pleisterkalk 35 
lichamelijke opvoeding 36 keet 
37 deel van het jaar 38 
hetzelfde 40 informele ont-
vangst 43 beroep 45 inzinking 
46 kost-school 47 loflied 48 
Griekse letter 50 Nederlander 
52 nasmaak van wijn 53 peper-
muntolie 

VERTICAAL: 2 opera 3 vaartuig 4 zwembad 5 verzamelen 6 Nederlandse zendgemachtigde 8 hoop 
9 kleur 10 later 11 regeringsreglement 12 bezoeker 13 walvis 15 drinkebroer 17 meevallertje 19 een 
van de Verenigde Staten 22 voetballer 24 grove tarwe 26 dierentuin 29 korenhalm 30 afsluitende laag 
33 kledingstuk 34 muziekstuk 35 strand bij Venetië 36 hazardspel 37 plaats in Utrecht 39 zoektuig 41 
pantoffel 42 melkklier 43 loswal 44 voetbalpool 49 met dank 51 Noord-Holland 
 

Zet de gevonden letter in het vakje met het corresponderende nummer. 
 

25 7 11 29 45 10 

 
De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs van € 25,- 

Inzenden tot uiterlijk 10 nov. 2018. 
 

De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende Nieuwsbrief. 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 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 
De oplossing van de puzzel uit Nieuwsbrief 4-2018 is: ‘Meetbaar’ en is gewonnen door dhr.T. Huiskes, 
Vianen. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

Als u mee speelt maakt u kans op € 25,--. 

mailto:advos@casema.nl
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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


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
4132  
0347-371 813 

 
 

bereikbaar voor  
 

na overlijden 

 
3433  
030-605 1630 


