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Van de voorzitter / GEBOORTE
Er is een website geboren. En wel die van
ons, www.kbonieuwegeinvianen.nl.
Onder de twee Viaanse
bruggen wordt het
gevierd met de
traditionele beschuit
met muisjes.
We zijn heel trots met deze gezonde
boorling. Zij ziet er fris en gezond uit. We
hopen met deze nieuweling u snel te
kunnen informeren over onze KBO, de
organisatie, activiteiten en het laatste
nieuws.
We mogen onze secretaris Henk Valkenet
wel extra feliciteren. Hij is immers de
‘digitale vader’ en neemt voorlopig de
verzorging ter hand. Gelukkig is deze
website al uit de luiers.
Kerst komt eraan. Het feest van de
geboorte van Jezus. Dat willen we vieren.
In de kerkelijke kerstviering van het vorig
jaar werd hierover van gedachten
gewisseld:
Er zijn momenten in het jaar dat de K van
KBO wat oplicht, wat schittert als een ster.
Een grijze golf rondom een nieuw bijzonder
leven. Een nieuwe start met een
boodschap. In een kerstbrief schreef een
vriend hierover:
Als God het leven met ons wil delen, dan is
het ook aan ons om de Blijde Boodschap te
2
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zijn. Het zet ons op het spoor van recht en
gerechtigheid, van waarheid en liefde.
We mogen geloof brengen, waar mensen
moedeloos zijn geworden.
We mogen de hoop versterken, dat we met
elkaar deze aarde iets mooier kunnen
maken.
Dat we liefde mogen delen juist met hen die
in eenzaamheid en angst de dagen doorbrengen. Dat we met elkaar in de wereld
mogen zijn, is de boodschap van dit kind.
En dat is ook wat glans brengt aan de K van
de KBO.
Een kerstwens, die ik kreeg van een ouder
echtpaar, geeft misschien wel aan hoe we
de Boodschap op simpele wijze ten uitvoer
kunnen brengen.
Steek een kaars aan in
het duister
Laat het licht toe in je hart
Maak je handen niet tot vuisten
Streel met zacht wat is verhard
Steek een kaars aan in het duister
En zaai vrede waar je gaat
Steek je armen uit en luister
Naar de mens die naast je staat
Steek een kaars aan in het duister
Eer wat kwetsbaar is en klein
Ga geduldig tot het uiterst
Laat waar jij bent liefde zijn.
Ik hoop dat het afgelopen jaar iets van deze
boodschap bij u het licht heeft aanschouwd.
Ik wens u gezegende Kerstdagen.

KBO Nieuwjaarsbijeenkomst
op vrijdag 4 januari 2019
in De Rank, Nieuwegein-Zuid

U heeft waarschijnlijk al een nieuwe agenda in huis voor het kalenderjaar
2019.
Schrijf deze datum er dan maar vast in, want een van onze drukstbezochte
bijeenkomsten is de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst!
U bent allen van harte welkom op vrijdag 4 januari in het Kerkelijk Centrum
De Rank aan de Lupinestraat te Nieuwegein-Zuid.
(Let op: dus niet in De Bron!)
Aanvang is 14.00 uur, maar de zaal is al om
13.30 uur open. De entree is gratis!
We verwelkomen u graag met een heerlijk kopje
koffie of thee, waarbij er natuurlijk gelegenheid
is om elkaar een gelukkig en gezond Nieuwjaar te wensen.
Dan zetten we de bingomolen op tafel en spelen we, onder het genot van
een drankje, enkele rondjes bingo. Wie gaat er naar huis met een mooie
prijs?
Als laatste genieten we van een gezellige quiz,
gepresenteerd door onze voorzitter Ad Driessen!
Om ongeveer 16.30 uur nemen we helaas weer
afscheid.
KBO nieuwsbrief / nr. 6 - 2018
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Vrijdag 2 november
www.kbonieuwegeinvianen.nl
Ons advies: Kijk er vaak en veel op, om
bij te blijven met al het nieuws e.d.

De ‘geboorte’ van onze geheel vernieuwde
website is een feit. De digitale vader, zoals
onze voorzitter Ad Driessen hem spontaan
noemt, heet: Henk Valkenet, u kent hem
wel, het is onze secretaris.

Zondag 2 december (opening 15.00 uur)
t/m 7 januari 2019 in Museum
Warsenhoeck

Kunstexpositie kerststalletjes, Cors de
Kruijk en Clary Houtzager zijn gepassioneerde verzamelaars die in ruim 20 jaar tijd
een zeer omvangrijke collectie kerststalletjes hebben verzameld.

Woensdag 5 december 2018

Verschijning KBO-PCOB Magazine +
Nieuwsbrief

Zaterdag 8 dec. t/m zondag 6 jan. 2019 is
de ijsbaan van WinterCity open

Cityplaza verandert een maand lang in
WinterCity compleet met o.m. livemuziek en
een échte ijsbaan van 25 x 15 mtr. én
sneeuw in de bomen en op het plein!

Woensdag 12 december 2018

Vreeswijk bij kaarslicht 19.00 - 23.00 uur

Dinsdag 18 december 2018

Ontspanningsactiviteit kerstviering/lunch
met De Lekzangers in De Rank. Aanvang
12.00 uur en eindigt ± 15.00 uur.

Donderdag 20 december
2018

Kerstviering in de
Nicolaaskerk,
Utrechtsestraatweg

Maandag 24 december
In Natuurkwartier Nieuwegein is aan het
erf van de kinderboerderij een levende
kerststal te bewonderen

Het kerstfeest in het Natuurkwartier is aan
Geinoord 12 in Nieuwegein en vanaf 17.30
uur gratis toegankelijk. U bent van harte
welkom om aan het erf van de kinderboerderij de levende kerststal te bewonderen.

4
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Kerstmis
Kerstmis is de christelijke opvolger van oorspronkelijk heidense feesten en vieringen rond
midwinter tijdens het zonnewendefeest, de
periode rond de kortste en donkerste dagen
van het jaar en het terugkeren van de zon.
Naarmate het christelijk geloof zich uitbreidde
en werd opgenomen door heidense volkeren,
werden ook meer en meer lokale en oorspronkelijk heidense gebruiken en vieringen door de
christelijke kerk overgenomen en ingepast in
het christelijke geloof.
Dit proces duurde meerdere eeuwen, en de eerste 200 jaar werd de geboorte van
Jezus in het geheel niet gevierd door christenen.
De tot het christendom bekeerde romeinse keizer Julius Africanus besloot in het
jaar 221 om de geboortedag van de christelijke god Jezus te vieren op 25
december, als tegenpool voor de viering van de romeinse zonnegod Mithras op
diezelfde dag.
Toch duurde het nog tot het jaar 354 voordat uiteindelijk paus Liberius besloot dat
25 december een vaste christelijke feestdag zou worden om de geboorte van
Jezus te vieren met een speciale christelijke mis, de kerst mis (Kerstmis).
Algemeen wordt door historici overigens aangenomen dat de ware geboortedatum van Jezus niet exact op deze 25e december was.
Daar de oosters Orthodoxe kerk tegen die tijd het gezag van Rome niet meer
erkende, werd dit besluit van paus Liberius door hen afgewezen en houden
orthodoxe christenen vast aan het feest ter verschijning van Christus aan de
wereld op de 6e januari, in plaats van het vieren van kerstmis op 25 december.
Deze 6e januari wordt overigens door katholieken gevierd als Driekoningen, en
door protestanten als Epifanie.
KBO nieuwsbrief / nr. 6 - 2018
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Geachte KBO-leden, wij stuurden u even geleden een verzoek tot
akkoord voor de automatische afschrijving van de jaarlijkse contributie.
De penningmeester en de ledenadministrateur bedanken de leden die
hiervoor toestemming gaven. Er zijn echter nog steeds een kleine 130
leden welke dat nog niet hebben gedaan.
Ook hen vragen wij nogmaals vriendelijk dat te doen, het scheelt onze
penningmeester enorm veel werk en geld en dat laatste besteden we
liever aan u.
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze binnen 8
weken door uw bank laten terugstorten (storneren).
Voor de leden welke hieraan geen gehoor willen/kunnen geven zijn we
genoodzaakt om v.a. 2019 per factuur € 1,50 extra in rekening te
brengen voor de gemaakte kosten.
Wij rekenen op uw medewerking.
Bij voorbaat dank, met vr. gr. Jan Veenendaal, penningmeester.
6
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KBO VAKANTIE 2019 – OLDENZAAL
maandag 24 t/m zaterdag 29 juni 2019
Hotel Het Landhuis*** Oldenzaal
Dit vernieuwde en verbouwde hotel wordt geleid door de familie Oolderink en is
speciaal ingericht voor senioren.
Het hotel beschikt over een zeer ruime
lift, airco in de openbare ruimten, twee
biljarttafels, een ruime lounge en aan de
achterzijde een grote tuin met terras en
jeu de boules.
De ruime hotelkamers zijn comfortabel ingericht met tv, radio, kluisje, badkamer
met douche en toilet. Er is overal gratis wifi.
Sinds de verbouwing beschikt het hotel over een ruime kelder met wellness. Deze
bestaat o.a. uit een whirlpool met jet stream, een jacuzzi, een sauna (Finse en
infrarood sauna in één) en een stoomcabine.
Naast de wellness is er een kleine fitness
met cardio apparatuur zoals een loopband, fietstrainer en crosstrainer. Alle
gasten kunnen gratis gebruik maken van
de wellness kelder. Badkleding is hier
verplicht.
Op woensdag is er een schoonheidsspecialiste aanwezig in de beautysalon,
waar u zich heerlijk kan laten verwennen met massage of andere beautybehandelingen (niet gratis!).
Hotel Het Landhuis ligt op 15 minuten loopafstand van het centrum. Voor wie dat
te ver vindt, staat het hotelbusje klaar.
8 - KBO nieuwsbrief / nr. 6 - 2018

Wat gaan we doen?
We hebben een leuk programma samengesteld, met o.a.:
- Duitse lunch in Salzbergen + een bezoek aan Bad Bentheim
- Huifkartocht in de omgeving
- Mooie Smokkelroute door Berkelland
- Rondleiding Plechelmusbasiliek Oldenzaal
- Vier gezellige avonden met divers entertainment
De prijs voor het complete arrangement bij verblijf op een
1-persoonskamer bedraagt € 520,-- per persoon
2-persoonskamer bedraagt € 485,-- per persoon
Wat krijgt u hier allemaal voor?
Inbegrepen zijn verblijf in het hotel met ontbijt/lunch/3-gangen diner en gratis
gebruik van de wellness kelder. Elke ochtend en avond schenkt het hotel een gratis
kopje koffie. Verder is inbegrepen alle touringcarvervoer, de genoemde excursies,
entertainment op 4 avonden, vervoer hotelbusje, div. fooien.
Natuurlijk ontvangt u vooraf een verzorgd programmaboekje.
Niet inbegrepen:
Reis- en annuleringsverzekering, uitgaven van persoonlijke aard, extra drankjes en
behandelingen beautysalon.
Reservelijst.
Op 11 november hadden we een gezellige reünie met de deelnemers van de
vakantie 2018 naar Valkenburg. Ook andere belangstellenden waren hier welkom.
Op deze dag werd de bestemming voor 2019 bekend gemaakt en kon men
hiervoor al intekenen.
De mensen waren zo enthousiast dat bij het ter perse gaan van deze Nieuwsbrief
de vakantie al volledig was volgeboekt. U kunt alleen nog inschrijven voor de
reservelijst.
Vragen over deze reis?
Voor meer informatie kunt u bellen met Harry Meerts,
telefoon 030 - 605 67 78 of e-mail: harrymeerts@ziggo.nl.
KBO nieuwsbrief / nr. 6 - 2018
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Reisvoorwaarden KBO-vakantie 2019
-Leden van KBO afd. Nieuwegein/Vianen hebben voorrang t.o.v. leden
van andere KBO afdelingen.
-Deelname aan de reis is voorbehouden aan KBO-leden m.u.v. begeleiding. Een ieder dient het formulier geheel in te vullen! Gaat u met
een kennis, vriend of vriendin op een kamer, dan moet elk van u een
formulier invullen. Dit geldt natuurlijk niet voor echtparen en samenwonende partners.
-U dient gezond van lijf en leden te zijn zover dat van ouderen verwacht kan worden.
-U dient zelfredzaam te zijn. Is dat niet zo, dan bent u toch van harte
welkom, echter dient u zelf te zorgen voor begeleiding. Deze begeleiding betaalt de normale reissom, slaapt bij u op de kamer en is in
geval van nood uw eerste aanspreekpersoon.
-Bent u in het bezit van een rollator dan bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Rollators gaan, net zo als de bagage onderin de bus.
-Indien u na opgave voor deze reis toch niet mee kunt en de betaling
aan het hotel c.q. vakantieorganisatie door ons al heeft plaatsgevonden, dient u zelf met uw verzekering het e.e.a. te regelen.
Annuleringsverzekering
Het is helaas niet meer mogelijk om via de landelijk organisatie KBO-PCOB
een collectieve groepsverzekering af te sluiten. In 2019 moet u zelf uw reisen annuleringsverzekering afsluiten.
Het bestuur c.q. de reisleider(s) is/zijn niet aansprakelijk voor welke
(financiële) schade dan ook. U gaat mee geheel op eigen risico.
10
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Graag nodigen wij u uit voor de komende Voorleeslunch(es)
Elke laatste woensdag van de maand is er De bibliotheek zorgt er dan voor dat u thuis
van 11.00 tot 13.00 uur een Voorleeslunch wordt opgehaald.
in bibliotheek De tweede verdieping, Stadsplein 1c. De eerstkomende Voorleeslunch is Mooie herinneringen gezocht
op woensdag 30 januari. De entree is gratis.
U heeft als oudere de mooiste verhalen te
vertellen. Verhalen die anderen kunnen
Tijdens de Voorleeslunch kunt u luisteren
inspireren. Daarom start de bibliotheek met
naar spannende, ontroerende, vrolijke
verhalen van het verhalenproject ‘Voor het eerst’.
bekende en
minder
Binnen dit project verzamelen vrijwilligers de
bekende
verhalen van Nieuwegeinse ouderen zoals u.
schrijvers. U
waant zich
We zijn nog op zoek naar mensen die graag
een noeste
hun herinneringen willen delen. Zou u het
zeebonk uit leuk vinden om bijvoorbeeld te vertellen over
de reisverhalen van Jan Brokken, u griezelt uw eerste schooldag, uw eerste liefde, uw
mee met de gruwelijke vertellingen van
eerste huis of uw eerste vakantie in het
Roald Dahl of stapt bij Cees Nooteboom op buitenland?
de brommer om Spanje te doorkruizen.
Uw herinnering sturen we dan door naar een
Tijdens een gezellige lunch is er ruimte voor Nieuwegeinse schrijver, die er een verhaal
uw eigen verhalen en ervaringen.
of een gedicht over schrijft. Dit verhaal of
gedicht wordt vervolgens door een
Voor de Voorleeslunches kunt u zich
Nieuwegeinse kunstenaar bewerkt tot
opgeven per mail via:
schilderij of een beeldhouwwerk.
actie@detweedeverdieping.nu of door te
bellen naar 030 - 604 58 34.
Op die manier ontstaat er een bijzondere
tentoonstelling over herinneringen van u en
Vervoer nodig naar de bibliotheek?
andere Nieuwegeinse ouderen.
Wilt u komen, maar bent u slecht ter been
en/of heeft u geen vervoer? Meldt u dit dan
uiterlijk één week van te voren door te
mailen naar:
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu of te
bellen met Gina van den Berg,
via 030 - 604 58 34 (alleen voor vervoer!).
12
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Lijkt het u leuk om mee te doen of wilt u
meer weten over het project?
Neemt u dan contact op met:
Gina van den Berg, via 030 - 604 58 34 of
g.vandenberg@detweedeverdieping.nu.
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De vroegste geschiedenis van Jutphaas / verzameld door Jan Veenendaal
Het grondgebied van het
vroegere dorp Jutphaas
was, zo blijkt uit archeologische vondsten uit de
zandontgraving ‘Put van
Weber’, zo’n 150.000 jaar geleden al
bewoond.
Er zijn botrestanten gevonden van
mammoets, bosolifanten en wolharige
neushoorns, maar ook wat stenen
gebruiksvoorwerpen van mensen.
Veel vondsten in vroegere nederzettingen tonen bewoning aan van enkele
honderden jaren vóór onze jaartelling
tot circa 300 na Christus.
Nederzettingen zijn ook aangetroffen
in de gebieden Batau-Zuid, BatauNoord, Blokhoeve, Galecop en nabij
het Kerkveld.

12e eeuw zeker heeft gestaan. Op de
huidige begraafplaats staat nog een
gebouwtje dat voor een deel, een ingang van de vroegere kerk is. Vastgesteld is dat het uit de 12e eeuw stamt.
De eerste dorpsbewoners zijn vrijwel
zeker boeren geweest, die vanaf de 12e
eeuw percelen woeste grond in erfleen
kregen om die te ontginnen.
Als met de ontginning van het Nedereind wordt begonnen, is die van het
Overeind reeds voltooid; Houten is
enkele honderden jaren ouder dan
Jutphaas. Van daaruit is de ontginning
aangepakt via de vele hooggelegen
zandruggen die van oost naar west het
land doorsnijden.

Aan het einde van de 14e eeuw is ook
de ontginning van het Nedereind
De naam ‘Jutphaas’ komen we echter
voltooid en wordt de polder ‘De Lange
pas tegen in 1165; er is dan in een oor- Vliet’ opgericht. Het karakter van het
konde sprake van een kerspel (een
dorp op het Kerkveld blijft dat van een
woongemeenschap met een eigen
dorp van boerendaggelders en
kerk) en ‘Dirk van Jutfaes’ is daarvan de ambachtslieden.
ambachtsheer. Als gehucht moet
De bouw van vele versterkte woningen
Jutphaas veel ouder zijn, getuige de
(kastelen, hofsteden en buitenarcheologische vondsten op het
Kerkveld. Van die historie is nauwelijks plaatsen) op de hooggelegen gronden
langs de 12e-eeuwse Overeindseweg
iets bekend.
en Nedereindseweg verandert daaraan
De ontwikkeling van het dorp
weinig. Wel ontstaat vanaf de 17e
Het dorp is ontstaan rondom de kerk
eeuw een lintbebouwing langs de
op het Kerkveld, die daar omstreeks de Vaartserijn.
14
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Er vestigden zich neringdoenden en
ambachtslieden die hun activiteiten
vooral richtten op de schippers en
reizigers. Na de inval van de Fransen in
1795 worden de dorpsgerechten van
het Overeind en Nedereind samengevoegd en in 1812 ontstaat de
gemeente Jutphaas.
Pas in 1825 krijgt Jutphaas zijn eerste
burgemeester. De gemeente omvat
dan Het Nedereind, Het Overeind,
Oudenrijn, Papendorp, Het Gein en
Oost- en Westraven. Bij de gemeentelijke herindeling van 1954 verliest
Jutphaas Oost- en Westraven aan de
stad Utrecht.

echter veelal in Utrecht, omdat de
industrie in het dorp zich beperkte tot
enkele bedrijven.
Het dorpscentrum kwam vanaf het
begin van de 19e eeuw steeds meer
langs de Vaartserijn te liggen en langs
de Heerenstraat verrees het eerste
gemeentehuis. Dat werd in 1910
vervangen door het pand dat daar nu
nog opvallend aanwezig is.
Het bouwvallige 12e-eeuwse romaanse
kerkje op Kerkveld is in 1820 afgebroken, nadat de nieuwe hervormde
dorpskerk aan de Nedereindseweg in
gebruik genomen was.

Het aantal inwoners van de gemeente,
die qua oppervlakte bijna drie keer zo
groot was als de gemeente Utrecht,
daalt van bijna 12.000 naar circa 3.200.
Vanaf het begin van de twintigste eeuw
heeft Jutphaas zich meer en meer
ontwikkeld tot een forensendorp; veel
mensen kwamen te wonen in de toen

De katholieken hadden sinds 1688 een
schuurkerk in het Overeind, die werd in
1875 vervangen door de monumentale
Nicolaaskerk. Rondom de Nicolaaskerk
ontstond aan het begin van 20e eeuw
een kerkelijk centrum van formaat; een
jongens- en meisjesschool, een
klooster en een parochiehuis.

nieuwgebouwde straten als Wilhelminastraat (huidige Stormerdijkstraat)
en op het Huis de Geer. Zij werkten

Molenkruiers
Van ouds worden de Jutphase
inwoners ‘Molenkruiers’ genoemd. Een
bijnaam die men niet alleen dankt aan
de vele geschillen rond de dorpsmolen.
De Jutphase molen stond aan de
Molensteeg, een zijstraat van de
huidige Herenstraat ter hoogte van de
huisnummers 30-31. Het dorp werd in
1680 geteisterd door een enorme
brand en de bewoners deden pogingen
KBO nieuwsbrief / nr. 6 - 2018
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om de kop van hun molen uit de
vuurzee te redden. Op een wagen werd
het gevaarte vervoerd, maar bij ‘De
Valom’ viel de molen van de wagen.
Sindsdien zijn Jutphasers ‘Molenkruiers’ en heet de plaats van het
ongeval (Heerenstraat 55) ‘De Valom’.
Kastelen en buitenplaatsen
Het kasteel Rijnestein was in de 12e
eeuw de woonstede van Jutphaas’
eerste ambachtsheer, Dirk van Jutfaes.
Dit eerst bekende kasteel is gevolgd
door veel andere bouwsels, waarvan
slechts Rijnhuizen en Oudegein zijn
overgebleven. Verdwenen zijn de
Batau, Everstein, Vronestein, Rijnenburg, Huis de Geer, Zwanenburg,
Stormerdijk, Wijnesteijn, OudHeemstede (niet te verwarren met
Heemstede in Houten), Bongenaar,
Liesbosch en Plettenburg.

Frederik Hendrik liet op die plek twee
aarden wallen bouwen om bij inundaties de hooggelegen Overeindseweg te
kunnen verdedigen. In de 19e eeuw
werd daar het Fort Jutphaas gebouwd,
dat in de 2e wereldoorlog de belangrijkste radiozendpost van de Duitse
Kriegsmarine was. De rijke historie van
Jutphaas eindigt waar de geschiedenis
van Nieuwegein begint: 1 juli 1971.
De stad Geyne
In vroeger eeuwen, we spreken dan
over de tijd vóór de 13e eeuw, stond de
Hollandse IJssel in rechtstreekse
verbinding met de rivier De Lek. In
1285 is die verbinding bij het Klaphek
op last van Floris V afgedamd.

De stad Utrecht had via een naar het
zuiden lopend kanaal en de Hollandse
IJssel een verbinding met De Lek. Het
kanaal, de Vaartserijn, dat later doorEr resten slechts sporen in het landgetrokken is naar Vreeswijk, liep vanaf
schap en in de naamgeving van straten Tolsteeg in Utrecht zuidwaarts tot aan
en wijken wordt de herinnering
de Randijk, waar een andere rivierarm
levendig gehouden. Veel sporen uit het (de Houtense Wetering) in westelijke
verleden zijn geënt op het waterlandrichting liep.
schap van Jutphaas: de oude
Bij de Randijk kon men voor het
bruggenhoofden van de verdwenen
transport van goederen een korte weg
Rijnhuizerbrug, Doorslagbrug en
over land nemen van enkele honderGeinbrug, en de oude weggetjes en
den meters naar het zuiden, waar de
dijken als de Randijk en
Hollandse IJssel liep.
Galecopperdijk.
De Rijnhuizerbrug vormde een vaste
oeververbinding sinds de 12e eeuw,
toen het Nedereind werd ontgonnen.
16
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Het is ter hoogte van de huidige kinderboerderij, waar eerst de Frankische
vorsten en later de bisschoppen van

Utrecht tol gingen heffen bij het overladen van goederen. Ter bescherming
van die tol werd in de 12e eeuw op de
plaats van kasteel Oudegein een
versterking gebouwd.
In het gebied, dat toen al de naam
Geyne droeg, vestigden zich veel ambachtslieden en werklui. De nederzetting Geyne beleefde in die jaren een
grote welvaart en groeide uit tot een
dorpsgemeenschap.
De gunstige ligging van het dorp
betekende dat er regelmatig om werd
gevochten tussen de graven van
Holland en de Utrechtse bisschoppen.
Het dorp wordt dan ook verwoest
(1202), maar herrijst uit zijn as.
In 1217 doen de bewoners een beroep
op de bisschop om een eigen kerk te
mogen stichten; dat wordt toegestaan.
In 1225 wordt Geyne opnieuw
platgebrand. Door de onophoudelijke
plunderingen lijdt ook de stad Utrecht
schade aan haar handel.
Om aan de ellende en vooral aan de
schadelijke gevolgen voor de handel
een einde te maken, worden aan
Geyne in 1295 stadsrechten verleend.
Geyne heeft vrijwel zeker nimmer
stadsmuren gehad, maar wel geheel of
gedeeltelijk een stadsgracht Het mocht
niet baten; de handel vanuit Utrecht
verplaatste zich naar Vreeswijk.

Een gevolg van de afdamming van de
IJssel was een dreigende verlanding
van die rivier. Om die tegen te gaan
werd besloten om de Rijnarm ter
hoogte van de kinderboederij te doorgraven en een directe verbinding tot
stand te brengen met de IJssel.
Daaraan herinnert de naam ‘Doorslag’.
Het Geyne verloor wel zijn betekenis
voor de Utrechtse handel, maar bleef
niettemin floreren. Daardoor trok het
blijvend de belangstelling tijdens de
conflicten tussen Utrecht en Holland.
Achtereenvolgens wordt het stadje in
1333, 1355 en 1402 verwoest. Na de
laatste aanval wordt het niet meer
opgebouwd.
In 1423 wordt op de puinhopen van
het stadje een klooster gebouwd.
‘Onze-Lieve-Vrouw van Nazareth’
telt in de I5e en de 16e eeuw circa 180
nonnen. In 1572 wordt het klooster
opgeheven na een uitermate roerige
geschiedenis. De gebouwen verpauperen en verdwijnen uiteindelijk.
De stad Geyne en het latere klooster,
de ‘bakermat van Nieuwegein’ is thans
een archeologisch monument dat deel
uitmaakt van het park Oudegein.

Bron:
Historische Kring Nieuwegein,
Museum Warsenhoeck.
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De levensduur van een computer
Men gaat ervan uit dat een computer zo'n vijf jaar meegaat.
Maar hoe realistisch is dat? Is vijf jaar niet heel kort?
Begin 2016 presenteerde Apple de nieuwe iPad Pro. Tijdens die presentatie zei
marketingdirecteur Phil Schiller dat meer dan zeshonderd miljoen mensen een
Windows-computer gebruikten die ouder dan vijf jaar was. 'Dat is echt triest',
besloot hij. Het aanwezige publiek moest er hard om lachen en applaudisseerde.
Maar daarbuiten kon Schillers grap, want dat was het, rekenen op forse kritiek.
Zijn opmerking illustreert het spanningsveld tussen de computerindustrie en de
consument. Waar de fabrikant zijn apparaten aan de man wil brengen, is de consument juist gericht op zo lang mogelijk gebruikmaken van zijn apparaat.
Vraag het de industrie en ze zullen u vertellen dat u drie jaar profijt gaat hebben
van een eenvoudige, goedkope computer, vijf jaar van de duurdere modellen en
misschien wel zeven jaar van de duurste topmodellen. Een eeuwigheid voor de
fabrikant. Terwijl de consument zich afvraagt waarom een computer na vijf jaar
aan vervanging toe is, terwijl koelkasten, wasmachines, gasfornuizen of cv-ketels
met gemak vijftien jaar meegaan. Helaas gelden voor computers andere wetten
dan voor wasmachines, koelkasten of gasfornuizen. Desalniettemin is het eenvoudigste antwoord op de vraag hoelang een computer meegaat: totdat hij
kapotgaat. Een uitgebreider antwoord geven we hieronder.
Technische levensduur
Met technische levensduur wordt bedoeld de tijd die een
pc goed blijft functioneren. Dat is afhankelijk van de onderdelen in de computerkast: de hardware. En van wat is
geïnstalleerd op de harde schijf: het besturingssysteem
(Windows of MacOS) en de overige software.
Hardware
De hardware verslijt. Daardoor gaat de pc minder goed werken. Hij wordt trager
en geeft foutmeldingen. Maar veel hardware-onderdelen kunnen vervangen
worden. Een nieuwe harde schijf, meer en/of beter geheugen, een andere videokaart: de pc kan er echt door opknappen. Of uw machine de investering in nieuwe
onderdelen waard is, is een vraag voor de computerexpert.
18
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In de jaren nadat u een computer hebt gekocht blijven fabrikanten de onderdelen
verder ontwikkelen en verbeteren. Dus verschijnen er nieuwe computers die
beter en sneller zijn en die zwaardere taken aankunnen.
Software
Die betere hardware maakt het mogelijk voor software-ontwikkelaars om programma's te maken die 'zwaarder' zijn. Dat wil zeggen dat ze meer beroep doen
op de capaciteiten van een pc. Ook Microsoft doet dit met bijvoorbeeld Word of
Excel, maar ook met het besturingssysteem Windows. Dus terwijl uw computer
ouder wordt en de hardware verslijt, wordt de software die erop staat steeds
zwaarder. Daardoor wordt het voor die computer lastiger de programma's te
draaien. Met als gevolg een pc die op den duur niet meer vooruit te branden is.
Beoogd gebruik
In het voorgaande verhaal lijkt er maar een conclusie mogelijk: elke paar jaar moet
de computer worden vernieuwd. Toch is dat niet helemaal waar. Het belangrijkste
is namelijk waar u de computer voor gebruikt. Bent u een gamer, dus een fervent
spellenspeler, dan is er geen ontkomen aan: elke drie tot vijf jaar zult u de pc
moeten vervangen. Dit geldt ook voor mensen die professionele pakketten zoals
Photoshop, Lightroom en dergelijke gebruiken. Maar wanneer u de computer of
laptop voornamelijk gebruikt om te internetten en e-mailen dan kunt u jaren
vooruit. Eigenlijk zo lang u zelf vindt dat u prettig werkt met de computer.
Bron: Senior Web
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VEH: Hypotheekadviseurs laten weinig zorgwil zien
Hypotheekadviseurs moeten veel meer initiatief en zorgwil tonen om huiseigenaren te
helpen tijdens de looptijd van hun hypotheek.
In de jaren na het tekenen van de papieren
horen veel mensen nauwelijks nog iets van
hun adviseur, terwijl zij dat wél verwachten.
Daardoor missen zij kansen om hun maandlasten te verlagen of de hypotheek te
verbeteren. Slechts iets meer dan de helft van de klanten is dan ook tevreden over
zijn adviseur, zo blijkt uit onderzoek van Vereniging Eigen Huis onder 1.100
huiseigenaren*.
Zorgplicht ná het afsluiten
Vereniging Eigen Huis wil dat hypotheekadviseurs hun klanten veel actiever informeren en adviseren over voor hen relevante veranderingen. Nog te veel adviseurs
zijn uitsluitend gericht op het moment van afsluiten en niet op de vele jaren
daarna.
Vrijwel iedere huiseigenaar krijgt dan te maken met veranderingen in zijn persoonlijke situatie en met nieuwe omstandigheden, zoals rentewijzigingen of
dalende verzekeringspremies.
Alleen aandacht als de klant zelf contact zoekt
Slechts iets meer dan de helft van de huiseigenaren heeft na het afsluiten van de
hypotheek nog weleens contact met zijn hypotheekadviseur. In bijna 80% van de
gevallen gebeurt dat pas als de klant zelf contact opneemt en om advies vraagt.
Er blijken helaas maar weinig adviseurs te zijn die met enige regelmaat
zelf iets van zich laten horen, terwijl
klanten dat wel verwachten. Veel
adviseurs hebben een minimalistische opvatting van de zorgplicht en
sturen hun klanten niet meer dan een
algemene nieuwsbrief.
20

-

KBO nieuwsbrief / nr. 6 - 2018

Deze tabel is een willekeurig
voorbeeld en dus niet actueel.

Gebrek aan zorgwil?
Rob Mulder, directeur belangenbehartiging bij Vereniging Eigen Huis: 'In een tijd
waarin adviseurs bijna alles van hun klanten weten en over een veelheid aan
analysetools beschikken, doen ze daar maar weinig mee.
Klanten worden nog nauwelijks gewezen op belangrijke zaken als rentemiddeling
of het voordeel van een lagere renteopslag door op de hypotheek af te lossen. Er
lijkt een gebrek aan zorgwil te zijn.'
Zorgplicht moet duidelijker worden
Vereniging Eigen Huis wil dat de AFM duidelijkheid geeft over wat de klant van zijn
onafhankelijke of bankadviseur mag verwachten tijdens de looptijd van zijn hypotheek.
Desnoods moet daarvoor de regelgeving worden aangepast. De vereniging
adviseert klanten om hierover altijd duidelijke afspraken met zijn adviseur te
maken.
Risico op veroordeling
Actieve zorgplicht is ook nu niet vrijblijvend. Adviseurs die daarin aantoonbaar
tekortschieten lopen daarmee het risico op een veroordeling door het Kifid
(Klachteninstituut financiële dienstverlening) of een rechter.
Het Kifid oordeelt evenwel wisselend over hoe de zorgplicht moet worden
ingevuld. In een zaak werd een onafhankelijk hypotheekadviseur veroordeeld tot
het terugbetalen van ruim € 3.200 voor een te hoge premie voor zijn overlijdensrisicoverzekering. In een soortgelijk geschil werd een bank juist vrijgesproken van
een schadeclaim.
*Onderzoek onder 1.100 huiseigenaren in 2018 uitgevoerd door Maas Marktonderzoek in
opdracht van Vereniging Eigen Huis.
Bron:
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Bruine bonensoep / ingezonden door Ton Kok
Buiten ruik en voel ik het eind van de
herfst.
De herfst, het jaargetijde dat wijst naar
het begin van de komende winter.
Van de week hebben we huizen, nou ja
tenminste de muren, gebouwd van
bladeren. Tegen de lange muur van de
Anthoniuskerk aan.
Gisteren, donderdag heb ik bruine
bonen gehaald bij de Gruyter. U weet
nog wel, die van: ‘betere waar en 10%’!

Vandaag heb ik de bonen gewassen en
in een pan met ruim water gezet om te
wellen. Zo heet dat! Wellen…

Met drie pitten. Ik ben er trots op dat ik
haar mag helpen. Eerst de driepitter uit
de keuken naar binnen brengen.
Oppassen dat ik geen olie mors op mijn
korte broek zonder gulp, waardoor ik
altijd door mijn pijp moet piesen. Ik mag
ook het stel aansteken.
Door het vocht in de keuken sissen de
pitten voordat ze goed branden. Het
water aan de kook brengen duurt lang
op zo'n stel, maar dan is het zover...
Het is inmiddels wat schemerig
geworden in de kamer. Maar bij het
geheimzinnige en knusse licht van het
stel en het rode licht dat de kachel door
zijn mica glaasjes uitstraalt, kan ik nog
goed zien waar alles staat.
Mijn moeder wil graag zelf de bonen in
de pan doen in de bouillon van de lang
getrokken schouderkarbonades. Dan pas
de groenten erbij en als laatste weer het
uitgepullekte vlees.
Want de vetjes moesten eraf. Die
kunnen weer voor iets anders gebruikt
worden.

Mijn moeder, die bedlegerig is en haar
bed in de kamer heeft, heeft gezegd dat
we zaterdag bruine bonensoep eten. Zo Ik mag uit de keuken peper en zout
nu en dan wil ze zelf koken op de houten halen en een paar kruidnageltjes. Alles in
de pan. Met de laurier is het altijd
keukenstoel naast haar bed.
spannend. De blaadjes zitten in een
Op die stoel staat dan een groen,
nauw busje en het is de kunst om ze er
goudkleurig gestreept petroleumstel.
héél uit te halen. Ze voelen zo bros aan.
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Twee of drie blaadjes zijn meestal
voldoende. Het is me weer gelukt. Niet
één gebroken! Ik ben benieuwd wie die
straks op zijn bord krijgt om ze uit de
soep te vissen...
De pan soep pruttelt lekker door. Ik mag
zo nu en dan even roeren met een
houten pollepel.

zich de kruidige geur nog sterker door de
kamer. Wanneer het buiten ècht donker
wordt en binnen het licht aan moet, zegt
mijn moeder:
’Zullen we nu maar eens even proeven?’
Ik krijg een beetje in een theekopje...
Lekker! Precies goed!

Ik zou er nu best wat voor over hebben
De laurierblaadjes zijn haast niet meer te om nog eens zo'n kopje bruine
ontdekken. Door het roeren verspreidt
bonensoep te kunnen proeven…
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Waag ook eens een poging, en maak kans op € 25,-Deze keer een puzzel die taal en aardrijkskunde combineert. De puzzel heeft vier
kolommen. In de tweede staat een zin, in de derde kolom staat de naam van een
provincie, in de vierde schrijft u de oplossing. De bedoeling is: de zin afmaken met
een woord. Dat woord is ook de naam van een plaats die in de provincie ligt die in
de derde kolom wordt genoemd. Ingezonden door: Henk Valkenet.
Een voorbeeld:
De nieuwe muur van de badkamer staat er.
Nu kan ik beginnen met ...

Limburg

De zin moet worden afgemaakt met een woord dat ook een plaatsnaam is in de
provincie Limburg. In de badkamer is dus net een nieuwe muur geplaatst. Meestal
zijn de muren in de badkamer betegeld. De tweede zin kan dus zijn: ‘Nu kan ik
beginnen met tegelen.’ Tegelen blijkt ook een plaats in de provincie Limburg. Het
antwoord is dus TEGELEN.
‘De nieuwe muur van de badkamer staat er. Nu kan ik beginnen met TEGELEN.’
Nr. Omschrijving
1
Er zijn vele wegen die naar Rome ...
2
Het is gezellig om met nonnen te schaken,
maar het is spannender als ik met …
3
De burgemeester zou een boom planten. Het
gat liet hij door een …
4
Hij bleef zonder tegenbericht weg. Ik was er ook
niet, maar ik had een …
5
Mijn broer luistert graag naar het getsjirp van
krekels. Ik hoor liever …
6
Toen de dief wegrende, riep de winkelier: ‘…!’
7
‘Ik spring nooit in de buurt van tuinen,’ zei de
parachutist. ‘Ik ben veel te bang dat ik in de …’
8
Het is bekend dat hij nooit, maar dan ook nooit
een bal vangt. Maar deze keer scheelde het
weinig of hij …
24
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Provincie
Z-Holland
N-Holland
Z-Holland
Z-Holland
N-Holland
Limburg
Z-Holland
Gelderland

Antwoord

9
10

Els had ruzie gemaakt en ze moest haar
excuses maken van haar ouders. Maar dacht je
dat het …? Echt niet.
Rijkswaterstaat was bezig met het versterken
van de dijken. Toen de klei op was, kon men
gelukkig nog een tijd met …

Gelderland
N-Holland

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs
van € 25,--. Inzenden tot uiterlijk 1 jan. 2019.
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 5-2018 is: ‘Parade’ en is gewonnen door Mw. A.
Pietersma te Nieuwegein. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt.
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Bewegen moet, en dat kan ook bij de tv
We worden er voortdurend op gewezen hoe belangrijk het
is voor het behoud van onze vitaliteit – zowel geestelijk als
lichamelijk – om toch vooral te blijven bewegen.
Maar zoiets vereist een stevige discipline en niet iedereen
houdt het vol om constant naar sportschool of zwembad te gaan. Wandelen vergt
minder inspanning, maar zonder goed weer vindt menigeen dat ook niet zo leuk.
Een oplossing kan zijn om – tenminste een deel van de nodige oefeningen – met
behulp van een fietstrainer gewoon thuis te doen, eventueel bij de tv of met een
boek of een tablet.
Fietstrainers zijn er in diverse soorten en prijzen. Met zo’n
apparaat verbetert u uw conditie, stimuleert u de bloedcirculatie en versterkt u de spieren van armen en benen.
Ja ook van de armen, want er zijn fietstrainers die ook met
de armen kunnen worden bediend.
Fietstrainers zijn meestal voorzien van een elektronisch
display waarop uw inspanningen worden gemeten. Het display geeft de tijd en de
omwentelingen per minuut aan alsmede de calorieverbranding.
De trainer is bovendien voorzien van verschillende
weerstand niveaus, in te stellen door middel van een
draaiknop. Sommige fietstrainers zijn opvouwbaar en
makkelijk mee te nemen. En een fietstrainer kan ook
voor het trainen van de armen worden gebruikt.
Fietstrainers zijn er al vanaf € 22,95.
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Gaat u weleens naar een kerstmarkt? / Foto’s, Ad Vos
Dan beveel ik u graag de grootste van Nederland, Intratuin in Duiven (bij Arnhem)
aan. Wat een geweldige belevenis is dat. Hierbij wat foto’s voor een 1e indruk, het
is echt de moeite waard!!!

Ga eens kijken en geniet ervan!!!!
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NSCHRIJFFORMULIER 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 2019 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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