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Oud en nieuw
Oudjaar en nieuwjaar
Precies op de overgang van oud naar
nieuw feestten we het verleden uit en
knalden we de toekomst in. Dat deden we
in goed gezelschap met vuurwerk,
champagne en mooie woorden. Jammer
genoeg ook met onbeheersbare
brandstapels, vonkenregens en onnodig
geweld tegen zorgverleners.
Geen nieuw zonder oud
De aanhef van een vacature van de
Historische Kring Nieuwegein. Het is mooi
als je het verleden kent. Je kunt er lessen
voor nu uit trekken. Je weet dan dat je iets
anders moet doen of juist niet. Jammer dat
we soms zo hardleers zijn. Mensen die
door de jaren heen een lang verleden
hebben opgebouwd, willen nog weleens
teruggaan in de tijd. Velen kunnen er de
mooiste verhalen over vertellen. Het maakt
vaak ook duidelijk waarom iemand is, zoals
die is.
Nieuws over oud
Het is de titel van het blad van het museum
van Schalkwijk. Over een klein stukje
Nederland met de mensen die daar
leefden, worden wetenswaardigheden
verteld. Ook wordt aangegeven waar dat
verleden nog zichtbaar is.
Nieuws over de toekomst
In de Wereld Draait Door University hield
professor Robbert Dijkgraaf laatst een
2
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college over de toekomst van ons bestaan
en de razendsnelle ontwikkelingen van de
wetenschap en de techniek. In korte tijd
waren knappe koppen in staat om ons DNA
te herschrijven. Ziektes worden uitgebannen. Worden we dan onsterfelijk?
Nieuw jaar voor de KBO
In dit nieuwe jaar zullen we zeker
terugkijken in de tijd. We zijn namelijk jarig.
35 jaar worden we. Daaraan zullen we
zeker aandacht besteden en misschien ook
wel een klein feestje voor gaan vieren.
Het is goed gegaan met ons in 2018.
124 Nieuwe leden erbij maken het totaal
van 849 leden compleet. Een grote groep
mensen waarvoor en waarmee we in 2019
aan de slag gaan.
Nieuwe naam
Binnen het bestuur is het idee geopperd om
voor de naam van onze ‘Nieuwsbrief’ een
nieuwe te zoeken. Heeft u een leuke en
passende naam? We horen het graag.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Traditioneel zaten we bij elkaar om op een
gezellige manier het jaar in te luiden met
elkaars gezelschap, een drankje, een
spelletje bingo en de quiz.
Oud waren de wensen die we naar elkaar
uitspraken.
Ik wens dat we allemaal in zo’n groot
mogelijke gezondheid en met zo min
mogelijke vervelende zaken in dit nieuwe
jaar, een dagje ouder mogen worden.
Ad Driessen.

Agenda

Vianen: t/m juni 2019 loopt de Fototentoonstelling ‘Lek en Linie’. Deze
maakt onderdeel uit van de activiteiten
in het Waterjaar van Vrijstad Vianen.

Op de Lekdijk tussen de Hofpoort in Vianen
en Fort Everdingen staat een bijzondere
fototentoonstelling opgesteld. De buitenexpositie met de titels ‘Lek en Linie’ bestaat
uit 20 grote foto’s van en over het gebied
van de Nieuwe Hollandse Waterlinie tussen
Vreeswijk en Culemborg

Fort Everdingen/Fortbrouwerij Duits &
Lauret 2019
Proeflokaal en winkel open op:
vrijdag 12 tot 18, zaterdag van 11 tot 18
en zondag van 10 tot 18 u

Iedereen is van harte welkom in het proeflokaal. Ook wie alleen een kijkje wil komen
nemen of een kopje koffie drinken

Woensdag 6 februari 2019 Nieuwegein
15:00 tot 15:30 u Beatrixsluis

HKH Prinses Beatrix der Nederlanden
opent woensdagmiddag 6 februari 2019 de
3e kolk van de Prinses Beatrixsluis in
Nieuwegein

Dinsdag 19 februari 2019 14:00 - 16:00 u

Bingo met verloting, Kerkelijk Centrum De
Rank, Lupinestraat 11

Maandag 18 maart 2019 08:00 - 22:00 u

Dagtocht Vander Klooster, Boskoop

Altijd bereikbaar, onze nieuwe website:
www.kbonieuwegeinvianen.nl

Ons advies: Kijk er vaak en veel op, om bij
te blijven met al het nieuws e.d.

Dinsdag 19 maart 2019 14:00 - 16:00 u

Liedjesprogramma met verloting Kerkelijk
Centrum De Rank, Lupinestraat 11

Dinsdag 9 april 2019 08:00 - 22:00 u

Dagtocht Amstelcruise, Diemen

Donderdag 11 april 2019 14:00 - 15:00 u

Algemene Ledenvergadering (voorjaar)
Kerkelijk Centrum De Rank, Lupinestr. 11
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Nieuws van de
Reis/Activiteitencommissie

DAGTOCHT Lady’s Day
Na het succes van de modedagen in Boskoop vorig jaar, willen wij u dit
gezellige uitje ook in 2019 blijven aanbieden. De eerste hebben we
gepland in het voorjaar en wel op maandag 18 maart.
De Lady’s Day bij Vander Klooster bestaat uit ontvangst met koffie/thee
+ gebak, een modeshow met sportieve eigentijdse kleding, broodjeslunch, mogelijkheid tot passen en kopen. De kosten voor dit arrangement zijn voor leden € 18,-- en voor niet-leden € 20,-- p.p. incl. vervoer
per touringcar.
DAGTOCHT Amstelcruise
Op dinsdag 9 april rijden we met onze touringcar naar Diemen, waar we
aan boord gaan van de MS Caroline voor een romantische tocht over de
Amstel. Via het Amsterdam-Rijnkanaal varen we dan naar Amsterdam.
Vanuit het zuiden stroomt de Amstel onze hoofdstad binnen.
Onze weg over water gaat door de binnenstad helemaal tot aan het
Amstel Hotel. De vele ophaalbruggen gaan voor ons omhoog. Onderweg
wordt een broodjeslunch geserveerd.
De prijs voor het complete arrangement is voor leden € 50,-- en voor
niet-leden € 55,-- p.p.
Voor beide dagtochten, zie de speciale flyer bij deze Nieuwsbrief.
Reis/Activiteitencommissie, Harry, Angela en Ad.
4
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HERHAALD

VERZOEK !!!

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 120
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.
KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019
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35 jaar KBO-afdeling
Nieuwegein/Vianen,
deel-1: de afdeling
Op 14 december 1984
was er een eerste bijeenkomst van de
KBO-afdeling Nieuwegein. Er werd toen
– als tegenhanger van de algemene bond
en de protestants christelijke bond – een
katholieke ouderbond opgericht.
Dit jaar zullen wij derhalve het 35-jarig
bestaan van onze vereniging gaan meemaken. Hoewel het geen kroonjaar is (dat
zijn de jaren van een 25-, 40- of 50- jarig
bestaan) is het toch leuk om weer eens
even terug te blikken naar ‘hoe het
vroeger was’.
Dat is makkelijker gezegd dan gedaan;
want er moeten wel spullen zijn om in te
kunnen terugkijken. In de Nieuwsbrieven
van dit jaar zal ik in een aantal artikelen
terugblikken op de voorbije 34 jaar.
Natuurlijk wordt er een vergelijk gemaakt
met het 35e jaar en komen de verschillen
aan bod. Maar wees niet verbaasd als er
toch opmerkelijk veel overeenkomsten
tussen toen en nu bestaan.

Wat opvalt is de naam: Katholieke Bond
van Ouderen. Het is een bond van
katholieken die een bepaalde leeftijd
hebben bereikt.
In 1993 is de K van KBO nog dan zeer
duidelijk aanwezig. Sommigen van de
huidige leden zien daar wellicht met enige
weemoed op terug.
Zo worden er maandelijkse eucharistievieringen gehouden, die gemiddeld door
83 leden worden bezocht. En als op 15
april 1993 de Jaarvergadering (de
algemene ledenvergadering) wordt
gehouden, begint die om 10:00 uur met
een eucharistieviering in de katholieke
kerk.
Daarna verplaatst het gezelschap zich
naar het parochiecentrum in de buurt,
waar de pastor tussen 11:45 en 12:45 uur
een inleiding rond het thema ‘Waardering
van ouderdom in de Kerkgemeenschap’
verzorgt. Vervolgens is het tijd voor een
‘aperitief’ en een ‘goed verzorgde lunch’,
zodat ieder om 14:00 uur klaar is voor de
jaarvergadering.

De voorzitter opent die met gebed waarna
de 95 aanwezigen zich bezighouden met
de bestuurlijke zaken. Die geven geen
aanleiding tot het stellen van inhoudelijke
vragen. Tijdens deze vergadering spreekt
ook de wethouder over het thema VeiligEn dan krijg je toch een aardig beeld van heid van de woning, de woonomgeving en
de Nieuwegeinse afdeling van ‘Katholieke de bestrijding van criminaliteit. ‘Hij gaat
geen enkele vraag uit de weg !!!’
Bond van Ouderen’.
Van het allereerste begin is nog niet
zoveel te vinden, maar vanaf 1993 zijn
alle nieuwsbrieven bewaard gebleven
(hulde hiervoor aan Ton en Angela Kok).

6
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Daarna volgen onder andere bingo,
drankje, hapje en loterij. Om 17:30 uur is
het einde van de bijeenkomst.
Overigens… de kosten zijn niet te betalen
uit het beperkte budget van de afdeling en
de bezoekende leden wordt gevraagd om
ƒ 12,50 te betalen.
Ook toen al konden leden die een
vervoerprobleem hadden en beroep doen
op de KBO. De afdeling groeit langzaam
uit tot een vereniging met ruim 700 leden.
Er worden zelfs enkele malen
ledenwerfacties gehouden: 1992, 1995,
2003 en 2006.

ALV van oktober 2009 wordt de
statutenwijziging goedgekeurd en is de
naam: ‘Katholieke Bond van en voor
Ouderen, Afdeling Nieuwegein/Vianen’.
Per 1 januari 2019 is de gemeente
Vijfheerenlanden een feit en kunnen we
de eerste nieuwe leden uit Meerkerk,
Leerdam en Schoonrewoerd welkom
heten. Bij deze: van harte welkom bij onze
vereniging.

Op 1 januari 2019 is de Protestants
Christelijke Ouderenbond PCOB, afdeling
Nieuwegein-IJsselstein opgehouden te
bestaan. Een aantal PCOB-leden heeft
In loop van juni 2001 zie je op de Nieuws- zich bij de KBO aangemeld: ook voor hun
brief plotseling de naam KBO afdeling
een warm welkom.
Nieuwegein/Vianen verschijnen. Er zijn op
1 januari van dat jaar zo’n 20 leden uit
Misschien is dit wel de grootste
Vianen ingeschreven. En ook is de
verandering ten opzichte van de situatie in
secretaris/redacteur verhuisd naar
de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw: het
Vianen. Toch duurt het nog een hele tijd
openstellen van onze vereniging voor
voordat Vianen ook statutair onderdeel
ouderen die zich hier thuis voelen.
uitmaakt van de vereniging.
Wat dat betreft had Theo Meuleman het in
Dat het zo lang duurt komt allereerst
april 2000 bij zijn afscheid als voorzitter al
doordat er helemaal geen statuten zijn.
min of meer voorzien: ‘Ik kan me eigenlijk
Pas tijdens de ALV van april 2007 wordt
niet voorstellen dat Nieuwegein over tien
besloten tot het oprichten van een
jaar nog drie bonden telt’.
zelfstandige vereniging met de naam
‘Katholieke Bond van en voor Ouderen,
Met een groeiend aantal leden dat bij
Afdeling Nieuwegein’ en deze statutair bij onze Afdeling een plek heeft gevonden,
een notaris te laten vastleggen.
ziet de toekomst er rooskleurig uit, met of
zonder statutaire naamswijziging.
Deze stap is onder andere voorgesteld
door de KBO-bond van de provincie
Henk Valkenet,
Utrecht. Eerst twee jaar later, tijdens de
secretaris.
KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019
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KBO afd. Nieuwegein/Vianen

Verslag van de
Algemene
Leden
Vergadering (ALV) op
donderdag 15/11/2018

Aanwezig zijn: 49 leden (inclusief het Afdelingsbestuur); van vijf leden is een
afmelding ontvangen.
1) Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen
De voorzitter meldt dat onze vereniging met bijna 100 leden is gegroeid,
ALV
vanandere
12 aprilafdelingen
2018
terwijl
eerder een krimp in het ledenaantal laten zien. Onze
vergaderlocatie is gewijzigd. We hebben nu in De Rank meer ruimte om
iedereen te kunnen ontvangen. Hij bedankt de vrijwilligers en de overige
bestuursleden voor hun inzet. Nieuw is een initiatief dat onlangs is gestart: wij
willen in contact komen met andere organisaties binnen Nieuwegein die met
en voor senioren werken. Dit biedt wellicht mogelijkheden tot samenwerking
en ondersteuning. Op landelijk en provinciaal niveau is men doende om de
fusie tussen KBO en PCOB volledig te maken; maar daar zijn nog de nodige
stappen te zetten.
Dhr. Driessen vraagt speciale aandacht voor twee zaken: activiteiten van
voormalig UVV en de ‘geboorte’ van de website. De activiteiten van de
voormalige UVV zijn min of meer geruisloos aan het KBO-programma
toegevoegd, mede dankzij de inzet van de groep vrijwilligers. De secretaris is
de afgelopen maanden bezig geweest om de website geheel te vernieuwen;
het resultaat mag er zijn.
2) Vaststellen van de agenda.
Er zijn geen wijzigingen, zodat de agenda is vastgesteld.
3) Ingekomen stukken voor deze vergadering.
Die zijn er niet, behoudens de vijf afmeldingen.
8
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4) Vaststellen van het verslag van de ALV van 12 april 2018, zoals geplaatst in de
KBO Nieuwsbrief nummer 3-2018, pagina 6 t/m 9 .
Dit verslag wordt unaniem en ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan
de secretaris.
5) Het vaststellen van
a. de begroting voor het jaar 2019. De penningmeester geeft een korte
toelichting.
Vraag van dhr. G. Diemel: er staat nu een post ontspanningsactiviteiten van
€ 10.000. Dat zijn waarschijnlijk de UVV activiteiten. Was die post bij het UVV
ook zo groot? Antwoord: De ontspanningsactiviteiten zijn inderdaad de
vroegere UVV-activiteiten. Op hun begroting was die post ongeveer even
groot. De penningmeester voegt eraan toe dat de UVV bij de opheffing een
donatie heeft gegeven aan de KBO om activiteiten te kunnen blijven
organiseren.
Vraag van mw. L. Feitsema: of het verschil tussen € 7000 (ink.) en € 10.000
(uitg.) aan ontspanningsactiviteiten en € 6000 aan kosten lustrumviering uit
de algemene reserve komen. Antwoord: nee. De ontspanningsactiviteiten
vallen binnen de reguliere begroting; voor het lustrumfeest en de ontspanningsactiviteiten hebben de afgelopen jaren aparte bestemmingsreserveringen plaatsgevonden.
Vraag van dhr. J. Elbertse: de advertentie-inkomsten stijgen flink. Hoe kan dit?
Antwoord: wij bieden nu de mogelijkheid voor een full-colour advertentie.
Ook de inkomsten van 2018 zullen vermoedelijk al boven het begrote bedrag
uitkomen.
De penningmeester vraagt de leden die dit nog niet gedaan hebben (circa
130), alsnog een toestemming tot automatische incasso te ondertekenen. Dit
scheelt de penningmeester veel extra werk en de leden een extra toeslag van
€ 1,50 per factuur.
Vraag van Mw. Feitsema: of het machtigingsformulier op de website staat.
Antwoord: Nee nu niet, maar spoedig wel! (Is inmiddels gebeurd) NB
Onderaan de voorgestelde begroting 2019 stond bij de toelichting dat het
bedrag voor de afdracht in 2018 was begroot op € 14,26 per lid; hier had
€ 14,75 moeten staan. De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord
met de voorgestelde begroting 2019, die hierbij wordt vastgesteld.
KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019
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b. het Huishoudelijk reglement van de KBO-afdeling
Nieuwegein/Vianen
De secretaris legt uit dat het oude
Huishoudelijk Reglement (HR) veel
passages had die ook in de statuten
waren opgenomen. Dat is eigenlijk
dubbelop. Het nieuwe HR is vooral een
praktisch document. Het regelt bijv.
het organiseren van vergaderingen,
het maken van verslagen en de taken
van de bestuursleden.
Vraag van dhr. G Diemel: Waarom er geen exemplaren van het HR zijn verspreid. Antwoord: Er liggen enkele exemplaren hier ter vergadering. Ook was
aangegeven in de Nieuwsbrief dan leden een exemplaar konden opvragen.
Daar is geen gebruik van gemaakt.
De Algemene Ledenvergadering gaat met 48 stemmen voor en één stemonthouding akkoord met het vernieuwde HR, dat hierbij wordt vastgesteld.
c. de samenstelling kascommissie voor boekjaar 2018
Dhr. Ad Boot gaat voor zijn 2e termijn en zal daarna aftreden. Mevr. Ziska van
Gulijk gaat voor haar 1e termijn.
Het bestuur stelt voor het reserve-lid van de kascommissie, dhr. Herman van
Arendonk, te benoemen ─ als opvolger van Ad Boot ─ voor de eerste termijn
in boekjaar 2019. De Algemene Ledenvergadering gaat unaniem akkoord met
deze benoeming.
6) Mededelingen van het bestuur:
a. Voortgang bestuurlijk jaarplan 2018
De secretaris geeft een korte toelichting.
 Samenwerking met andere organisaties: onze afdeling stond welwillend
tegenover een samenwerking met de PCOB-afdeling Nieuwegein/IJsselstein. Hun ALV besloot echter over te gaan tot opheffen van de afdeling
per 1 januari aanstaande.
 De website is geheel vernieuwd.
 De activiteiten zijn tot nu toe goed bezocht en sommige zelfs boven
verwachting. Slechts één activiteit is afgezegd wegens te weinig
belangstelling.
10 - KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019






Vraag van Dhr. G. Diemel: gaat de gemeentelijke bijdrage aan de UVV nu
naar de KBO? Antwoord: nee, de UVV ontving geen bijdrage van de
gemeente. De KBO kan bij de gemeente subsidie aanvragen (en doet dat
ook) onder de voorwaarde dat het gaat over activiteiten die voor alle
Nieuwegeinse senioren toegankelijk zijn (zoals de themamiddagen).
Belangenbehartiging. Zoals de voorzitter eerder noemde, wordt op dit
moment contact gezocht – via het Vrijwilligershuis Nieuwegein – met
andere organisaties in de gemeente Nieuwegein. Dit krijgt een vervolg in
2019. We houden u op de hoogte.
Het jubileum. Daarover zo meer.
Actualiseren van bestuursdocumenten: de secretaris heeft allerlei documenten die voor het bestuur nodig zijn, geactualiseerd of vernieuwd.

b. Bestuurlijk jaarplan 2019
De secretaris geeft een korte toelichting op het voornemen van het bestuur
voor het jaar 2019. Dit jaarplan is bestemd voor het Afdelingsbestuur en
behoeft geen goedkeuring of vaststelling door de ALV. Naast de ‘normale
zaken’ (activiteiten, website, jubileum) houdt het bestuur zich vooral bezig
met de belangenbehartiging door de samenwerking met andere seniorenorganisaties verder vorm te gaan geven.
c. Voortgang AVG – privacy beleid
Foto’s op de website voldoen allemaal aan de
voorschriften. Mw. R. van Veenendaal meldt
dat op de website van KBO-IJsselstein wel veel
foto’s staan. Als de gefotografeerde personen
daar geen bezwaar tegen hebben en er nadrukkelijk toestemming is gevraagd, kan dat. Het is
goed dat organisaties nadenken over welke gegevens worden bewaard en hoe
daar mee om te gaan. Soms dreigt de AVG door te slaan (bijvoorbeeld met
foto’s; de voorzitter noemt het al dan niet opnemen van advertenties – is een
zakelijk belang – in een nieuwsbrief – is ledenbelang).
d. Digitale communicatie: e-mailadressen, website
In de toekomst zal meer gebruik worden gemaakt van het sturen van
berichten via e-mail. Leden kunnen ter vergadering op een strookje hun
(vernieuwde) e-mailadres noteren.
KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019
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e. Mededelingen over het 7e lustrum van onze KBO-afdeling
De voorzitter (tevens lid van de jubileum werkgroep) meldt
dat er volop wordt gewerkt door de jubileum-commissie.
Het feest zal op een zondag in oktober 2019 plaatsvinden.
Berichten volgen.
f. Geen aanvullende zaken. ……
7) Rondvraag
Mw. I. Kok: is mee geweest op dagexcursie naar Antwerpen. Goede samenwerking met KBO-IJsselstein. Een dag met een gouden randje. Zij pleit ervoor
om ook leden te vragen naar tips voor een dagtocht.
Dhr. G. Diemel vraag toezending van een exemplaar van het oude en nieuwe
Huishoudelijk Reglement. (Is inmiddels gedaan).
8) Sluiting van de ALV door de voorzitter Ad Driesen om 14:47 uur onder dankzegging van de aanwezigheid en aandacht van de leden.
De secretaris, H.L.M. [Henk] Valkenet.
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Vrijwilligers bedankt!
Wist u dat er voor uw KBO
afdeling meer dan 60
vrijwilligers werkzaam zijn?
Er is een grote groep van 30
personen die 10 x per jaar het
KBO Magazine en de
Nieuwsbrief bij u in de
brievenbus doen. In totaal
verspreiden zij 750 bladen!
Dan hebben we onze belastinghulpen. Zij zijn vooral in het
voorjaar razend druk.
Onze iPad coaches
verzorgen regelmatig
cursussen en komen
zelfs bij de leden thuis
om hen te helpen bij
problemen met hun
tablet.
Het Attentiefonds zorgt voor de
felicitatiekaarten en stuurt een
blijk van medeleven bij een
overlijden.
De VOA’s komen in actie na een
telefonische aanvraag om hulp
bij allerhande problemen.

Uw bestuur komt elke maand
bijeen om de lopende zaken te
bespreken en uw belangen te
behartigen.
Zij zorgen er tevens voor dat u
op de hoogte wordt gehouden
van het wel en wee van de
landelijke activiteiten.
En sinds vorig jaar is ons team
vrijwilligers uitgebreid met de
mensen van voorheen de UVV.
Zij organiseren met groot
enthousiasme de populaire
bingo + verloting in De Rank.
Al deze mensen
verdienen het om eens
in het zonnetje te
worden gezet.
Daarom organiseren we
voor hen een gezellige lunch in
De Rank op donderdag 14
maart 2019.
De
vrijwilligers
ontvangen
een persoonlijke
uitnodiging van
het bestuur!
KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019
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Rijbewijskeuring
Bent u 75 jaar of ouder en uw wilt uw rijbewijs
verlengen?
Dan moet u een aantal zaken regelen.
Op de website van de gemeente staat precies beschreven wat u allemaal moet
doen. (Ga op de website naar Burgerzaken > Reizen en legitimatie > rijbewijs >
Gezondheidsverklaring).
Belangrijk is dat u ten minste 4 maanden voor het verlopen van het rijbewijs
begint met regelen.
Eén van de onderdelen is het invullen van de gezondheidsverklaring. Nadat u die
heeft opgestuurd ontvangt u van het CBR andere documenten waar u mee aan
de slag moet. Hiermee gaat u naar een keuringsarts; die mag u zelf uitkiezen.
Er zijn twee instanties waar u uit kunt kiezen:
1. Via het landelijke afsprakenbureau
Voor informatie en een afspraak neemt u contact op met landelijke afsprakenbureau: T 036 - 72 00 911 / E info@rijbewijskeuringsarts.
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
2. Via Regelzorg
Voor informatie en een afspraak neemt u contact op met de afsprakenlijn van
Regelzorg: T 088 - 23 23 300 / W www.regelzorg.nl.
Kijk ook op onze website www.kbonieuwegeinvianen.nl onder de rubriek
Ledenservice > rijbewijskeuring.
Facebook: Zoals jullie weten zit ik niet op Facebook. Ik probeer dan ook om op de
normale wijze, buiten Facebook om, vrienden te maken. Daarom ga ik regelmatig de
straat op en vertel aan toevallige voorbijgangers dat ik al of niet goed geslapen heb,
wat ik gegeten heb, hoe ik me voel en wat ik nog ga doen. Ook luister ik naar gesprekken van anderen en zeg tegen hen ‘ik vind dit leuk’ of ‘ik vind dit niet leuk’. Ik heb
ondertussen ook een drietal volgers: 2 politieagenten en 1 psychiater. . .
Ingezonden door Eric Jochems.

14

-

KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019

Verschijningsdata Magazine/Nieuwsbrief - 2019
Dag/maand

Magazine

30
27
27
1
29
26
28
25
30
4

januari
februari
maart
mei
juni
juli/augustus
september
oktober
november
december

januari
februari
maart
mei
mei
juni
augustus
september
oktober
december

KBO Nieuwsbrief
nr. 2
nr. 3
nr. 4
nr. 5
nr. 6
nr. 7/8
nr. 9
nr. 10
nr. 11
nr. 12/1

nr. 1



nr. 2



nr. 3



nr. 4



nr. 5
nr. 6
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Belangrijk: zo herken je een hartinfarct bij een vrouw
De klachten bij een hartinfarct bij vrouwen zijn anders dan bij
mannen. Anders dan bij mannen voelen vrouwen een hartinfarct
minder goed aankomen. De signalen zijn minder duidelijk en ook
heel anders. Dit is ook mede de reden dat hart- en vaatziekten
doodsoorzaak nummer een zijn bij vrouwen. Een hartkwaal wordt
vaak verward met een overgangskwaal, maar dat hoeft dus lang niet altijd zo te
zijn. Voortaan weet je waar je op moet letten.
Oorzaak
De oorzaak van een hartkwaal bij een vrouw is vaak erfelijk bepaald of het heeft te maken
met dingen als overgewicht, roken, bloeddruk, weinig beweging of een te hoge bloeddruk.
Deze factoren verhogen de kans op een hartinfarct en daar moet dus ook op gelet worden.
Toch kunnen mensen die niet voldoen aan de bovenstaande criteria ook opeens een
hartaanval krijgen. Juist daarom is het voor iedereen extreem belangrijk om te weten waar
je op moet letten, zodat je op tijd hulp in kan schakelen. Bij een hartinfarct telt elke seconde.
Hartinfarct symptomen
Niet alles verschilt bij een hartinfarct bij vrouwen. Ook zij krijgen last van een drukkende pijn
die uitstraalt naar de bovenarmen, hals, kaken, rug en maagstreek. Vaak zullen ze ook
enorm zweten en worden ze heel misselijk en moeten ze misschien wel braken. Maar het is
vooral belangrijk om ook de volgende symptomen in de gaten te houden. Vrouwen kunnen
last krijgen van:







Pijn in de buik, kaak, rug en nek.
Pijn tussen hun schouderbladen.
Extreme vermoeidheid.
Duizelingen.
Angstaanvallen en een versnelde ademhaling in combinatie met een onrustig gevoel.
Kortademigheid.

Lees verderop hoe je een hartinfarct kan voorkomen. Er zijn tekenen die wijzen op hart- en
vaatziekten en deze moeten dus ook vooral niet genegeerd worden.
Plotselinge klachten
Naast de symptomen op de vorige pagina zijn er ook nog veel andere symptomen te
herkennen. Een aantal klachten kunnen namelijk wijzen op hart- en vaatziekten en het
is dus belangrijk om ze niet te negeren. Deze klachten kunnen geleidelijk ontstaan of
heel plotseling.
16
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Denk hierbij aan:
 Plotseling slechter zien. Het kan zijn dat je wazig ziet of dubbel. Als dit opeens het
geval is, kun je het beste zo snel mogelijk iemand bellen.
 Opgezwollen benen. Bij hart- en vaatziekten kun je last krijgen van pijnlijke en
opgezwollen benen. Dit kan dan diep-veneuze tromboze zijn en dit kan gevaarlijk zijn
voor de aorta.
 Gelig gekleurde oogleden. Deze kleur wordt vaak veroorzaakt door een te hoog
cholesterol en dat vergroot de kans op hart- en vaatziekten. Het is altijd goed om dit
eens in de zoveel tijd te laten checken.
 Blauwe vingers. Als je dit ziet is het zaak om zo snel mogelijk naar een dokter te gaan.
Blauwe vingers, tenen, lippen en wangen zijn ook vaak symptomen van zuurstoftekort
en dat kan op zijn beurt weer duiden op hartfalen. Negeer dit dus nooit.
Zijn uw familie, buren, vrienden en kennissen al lid van de KBO?
Met 250.000 leden zijn we de GROOTSTE seniorenorganisatie van Nederland.

Maak ze ook lid.

Ik zeg, DOEN!!!

KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019

-

17



OPROEP



Vacature
coördinator bezorging
KBO-PCOB Magazine

Wij hebben momenteel binnen onze KBO afdeling een vacature (op vrijwillige
basis) voor een ‘coördinator bezorging’.
Alle KBO-leden ontvangen 10x per jaar het KBO-PCOB Magazine. Daarnaast
ontvangt u 6x per jaar een eigen Nieuwsbrief van onze KBO-afdeling Nieuwegein/
Vianen. De Nieuwsbrief wordt bij het KBO-PCOB Magazine gevoegd.
Deze bladen worden door een team van 30 vrijwilligers bij u thuisbezorgd. Soms
worden ‘extra stukken’ toegevoegd, zoals informatie over activiteiten.
Alvorens de bladen bij de bezorgers worden afgeleverd, moeten deze pakketten
worden klaargemaakt. Dat gebeurt thuis door de coördinator en de hoofdbezorgers.
We zijn nu op zoek naar een nieuwe enthousiaste
coördinator.
Hij/zij houdt de mutaties uit het ledenbestand bij,
maakt de looplijsten en ontvangt het drukwerk
thuis. Bij ziekte of vakantie van een bezorger regelt
hij/zij een vervanger.
Voor informatie over de werkzaamheden kunt u terecht bij:
Angela Kok (030 - 606 39 65).
18 - KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019

Griesmeelpudding (door Frans Noordijk)
Op 30 oktober – wat vliegt de tijd en
zeker bij ons ouderen – togen we met
een geweldig mooie touringcar naar
museum Klok en Peel in Asten.
Op zich al een bijzonder interessant
gebeuren, een inleiding en bezichtiging
van klokken van heel klein tot luidklokken van een enorm formaat.
Bovendien een boeiend verhaal van een
over-enthousiaste, voormalig docent,
over het natuurgebied de Peel.
Maar op de terugweg, altijd een wat
slaperige stemming, werd achterin de
bus gesproken over eten in diverse
variaties.
En de schrijver van dit verhaal durfde
het te wagen om griesmeelpudding als
een van zijn favorieten te noemen. Het
leidde tot wat schamper gelach maar
het is toch aanleiding geweest dit recept
op papier te zetten. Je zou bijna zeggen
een recept uit grootmoeders tijd. Bijna,
want het blijft een heerlijk dessert.

om aankoeken zoveel mogelijk te
voorkomen.
Breng de melk aan de kook en meng
dan de melk met het mengsel van
tarwegriesmeel en suiker.
Wil je het echt super maken, doe er dan
wat krenten en/of rozijnen doorheen.
Wel de puddingvorm vooraf omspoelen.
Het geheel 3 minuten zachtjes laten
koken en zo nu en dan roeren met de
mixer.

Wat heeft u nodig?

En nu komt het, de inhoud van de pan
overgieten in de puddingvorm.

Een pan van 1½ liter inhoud, een kleine
schaal, een mixer, een kwastje en een
puddingvorm.

Maar wees voorzichtig daarbij. En dan
laten afkoelen.

Nou, daar gaan we dan…

Heerlijk en nu maar smullen als toetje
bij de warme maaltijd.

De ingrediënten: 1 liter melk, 100 gram
tarwegriesmeel en 75 gram suiker.
Het is aan te bevelen de bodem van de
pan met behulp van het kwastje bijvoorbeeld met wat boter, in te smeren,

Toch wel leuk, in het niet zo verre
verleden had ik assistentie van een
buurmeisje, maar zij is intussen een
jonge buurvrouw geworden.
Ja, en dan krijgen ze andere interesses.

KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019
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Hebbu dat nou ook? (Ingezonden door Ton Kok)
Mijn pedicure ochtend bij V. zit er bijna op. Ze verzorgt me met koffie en een koekje;
daarbij een glas water, waarin een beetje citroensap. Ze trekt zelfs mijn sokken aan.
Ik zeg, terwijl ze aanstalten maakt om de sok om mijn rechtervoet te doen, toch wel
dwingend: ‘De linker eerst!’
‘Nou ja’, zegt ze. ‘Wat maakt dat nou uit?’
Ik begin dus maar een dwaas verhaal af te steken.
‘Kijk’, begin ik serieus. ‘Hebbu dat nou ook? 's Morgens begin ik als ik mijn sokken
aantrek altijd met de linker. Als ik met de rechter
begin, wat zelden voorkomt, dan is mijn dag niet
goed en begin ik weer opnieuw. Is dat nu bijgeloof
of een vastgeroeste gewoonte? Het is net zoiets als
bij echtparen; de man slaapt aan de ene kant van
het bed en de vrouw aan de andere kant. Ben je op
vakantie in een hotel, dan loop je automatisch naar
je 'eigen kant', terwijl je nog nooit in dat bed geslapen hebt. Hebbu dat nou ook?’
Na dit betoog zit V. me stomverbaasd aan te kijken. Na enig beoordelend nadenken
zegt ze, de situatie herkennend: ‘Dat van dat bed, dat klopt wel. Want we hadden
laatst zusterweek en dan slapen we met zijn tweeën op een kamer. Mijn zuster ging
op ‘mijn kant’ van het bed zitten en ik zeg tegen haar: ‘hé, dat is mijn kant, daar slaap
ik thuis ook altijd.’
‘Ja’, zei ze ‘maar ik ook!’
Toen hebben we er maar om geloot en ik heb verloren.
‘Dan heb je zeker slecht geslapen?’ daag ik haar uit verder te gaan.
‘Dat is zo, ik heb wel twee nachten beroerd geslapen. En wat dat andere betreft, 's
morgens begin ik ook eerst links mijn panty aan te trekken!’
‘Zie je nou wel’, vat ik onze interessant gesprek samen, ‘hoeveel mensen dezelfde
gewoontes hebben. De een zus, de ander zo. Je zou daar bijna een boek over kunnen
schrijven. Om maar eens wat anders te noemen. In de badkamer heb je ook je
handdoeken in een bepaalde volgorde hangen. Die van hem aan de ene kant en die
van jou aan de andere kant. En kom je weer in datzelfde hotel van die bedden, dan
gebruik je de handdoek die aan 'jouw kant' hangt. Of niet soms?’
‘Je hebt al weer gelijk’, zegt V. berustend, want ik heb altijd gelijk.
Daarom durft V. niet meer met me te wedden...
20
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Alternatief voor de Cine+ film in Nieuwegein / Tip van Ris van Veenendaal
Nu de bioscoop in Nieuwegein is gesloten, is deze activiteit hier afgelopen, maar
de KBO IJsselstein organiseert in het Fulco theater ook een 50+ film op de 3 e
donderdag van de maand.
De film begint om 15.00 uur en er is geen pauze. De koffie met iets lekkers erbij
krijgen we vooraf om 14.30 uur.
Er is geen lijstje van te verwachten films.
Het Fulco beslist vrij kort van tevoren welke film het wordt dus, zelf even
informeren.

Contact:
Fulcotheater
Overtoom 3
3401 BK IJsselstein
030 - 688 42 30

KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019
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Geb.jaar
1919
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1965
Totaal

Leeftijd Man Vrouw Tot. Aant.
100
1
1
97
2
2
96
2
2
95
9
9
94
3
3
93
3
3
92
5
9
14
91
3
10
13
90
4
8
12
89
5
9
14
88
7
10
17
87
11
16
27
86
11
14
25
85
11
17
28
84
13
21
34
83
18
27
45
82
14
18
32
81
13
23
36
80
13
25
38
79
21
21
42
78
12
30
42
77
10
22
32
76
17
39
56
75
17
26
43
74
12
19
31
73
17
31
48
72
15
34
49
71
7
16
23
70
9
13
22
69
6
15
21
68
8
14
22
67
5
9
14
66
3
4
7
65
1
7
8
64
4
6
10
63
3
3
62
1
5
6
61
1
5
6
60
1
2
3
59
1
1
58
1
1
57
2
1
3
54
1
1
300
549
849

Belangrijke/interessante mededelingen
Wat cijfers:
Vorig jaar heeft onze KBO afdeling
Nieuwegein/Vianen 124 nieuwe leden
mogen inschrijven waardoor het totaal
aantal op 849 komt. Tellen we daar ook
nog eens onze relaties bij op, dan zijn dat
er zelfs 892. Landelijk gezien telt de KBOPCOB maar liefst 250.000 leden, dat is een
mooie kwart miljoen! Daarmee zijn we de
grootste seniorenbond van Nederland.
Ons oudste lid hoopt eind dit jaar 100 jaar
te worden, zij is van 1919 en het jongste
van 1965.
6
549
5
4
3
2
1

300

0
Vrouwen

Mannen

Gezamenlijke verspreiding Magazine
Elke editie van het Magazine van KBOPCOB bevatte tot nu toe aparte
verenigingskaternen. Daarin hadden beide
verenigingen – KBO en PCOB – ruimte
voor eigen verenigingsnieuws.
De eerste editie die gezamenlijk wordt
verspreid is dan het februarinummer dat
voor KBO en PCOB verschijnt op dinsdag
30 januari.
KBO nieuwsbrief / nr. 1 - 2019
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Gespreksgroep:
Omgaan met rouw
Op maandag 11 februari 2019 start er een
nieuwe gespreksgroep.
Rouwgroep Nieuwegein organiseert al meer
dan 15 jaar lotgenotengroepen.
Uit ervaring weten we dat het steunend kan
zijn om met andere mensen te praten die
ook een verlieservaring achter de rug
hebben. Het delen kan helpen wat meer
inzicht te krijgen in het rouwproces.
In de groep is ruimte voor een ieders
verhaal, voor het stellen van vragen en het
delen van ervaringen. Elke bijeenkomst
staat een ander thema centraal waarover
we met elkaar in gesprek gaan. Uiteraard
kunnen de deelnemers ook zelf onderwerpen inbrengen.

Info. en aanmelding: Arry Knobbe,
tel. 030 - 604 40 16 of via de website
www.rouwgroepnieuwegein.nl/aanmelden.
Als uw aanmelding binnen is, zal een van
de rouwbegeleiders contact met u opnemen
om een kennismakingsgesprek te plannen.
Dit gesprek zal bij u thuis plaatsvinden. In
dit gesprek krijgt u informatie over de groep
en er zal ook aandacht zijn voor uw
behoeften en verwachtingen.

Voor wie
Iedereen uit Nieuwegein en
regiogemeenten die te maken heeft, of heeft
gehad, met het overlijden van een dierbare
persoon (partner, kind, kleinkind, vader,
moeder, broer, zus, vriend of vriendin) kan
deelnemen. U kunt natuurlijk ook andere
De gespreksgroep wordt begeleid door twee mensen met een verlieservaring op ons
ervaren rouwbegeleiders van de
aanbod wijzen. Een kerkelijke
Rouwgroep Nieuwegein.
betrokkenheid is niet noodzakelijk, iedereen
is welkom.
Praktische informatie
Leden Rouwgroep Nieuwegein
Locatie: Emmauskerk, Merelplein 2, te
Op de website leest u wie de leden van de
Nieuwegein.
werkgroep zijn en wat hun achtergrond is.
Kosten: € 50,00 te voldoen bij de eerste
bijeenkomst.
Naast deze gespreksgroep organiseren we
Bijeenkomsten zijn op maandagochtend van
ook op de laatste vrijdag van de maand een
09.30 tot 12.00 uur.
wandelgroep.
Afhankelijk van de groepsgrootte zijn er 6
tot 8 bijeenkomsten.
Zie hiervoor de website ▼.
Opgeven liefst z.s.m. en tot uiterlijk 1
www.rouwgroepnieuwegein.nl/aanmelden.
februari 2019.
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Puzzel mee dan wint ú misschien wel die € 25,--

HORIZONTAAL: 1 zeer antiek 6 edel 10 bijten 15 glijvoertuig 16 drinkgerei 18 ontkenning
19 voorwaarde 20 zuidvrucht 22 jongelui 24 inwendig orgaan 26 tuingereedschap 28 grasland 29 deel van een molen 31 hartige snack 33 keuringsinstituut 34 algemene vergadering
36 in het begin 38 schrijfplankje 39 slipje 41 godsdienst 42 Iichaam 44 Noach 45 verwerven
47 watering 48 telwoord 49 flacon 51 niet hoog 53 dierenverblijf 56 vette vloeistof 57 Bijbelse
figuur 58 wasem 59 niet voltooid 60 in hechtenis nemen 63 plakband 64 plezier 65 bouwland
bij een dorp 66 van de 67 roosvormig versiersel 69 uitgelaten 71 zenuwtrekking 73 rijksgrens 74 niet mooi 76 ijzerhoudende grond 77 welzijn 79 kiem 80 kleur 81 het onderste
gedeelte van iets 84 smerig 86 rivier in Frankrijk 88 scherprechter 89 struisvogel 91 schop
93 stap 94 bergpas 95 vrouwelijk dier 97 griezelig 99 tafelgast 100 oorlogsschip 101 houding
102 dreinen.
VERTICAAL: 1 Spaanse uitroep 2 tijdperk 3 spelleiding 4 United Nations 5 waterkering 7
beëindiging van een betrekking 8 dierengeluid 9 respect 10 samentrekking van het midden26
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rif 11 middellijn 12 roofdier 13 Bijbelse profeet 14 woede 15 omslagdoek 17 glas bier 19
verharde huid 21 heks 23 Scandinavische taal 25 muzieknoot 27 dierengeluid 28 zwaarte
bepalen 30 omroep 32 mager 33 handigheid 35 nakomelingen 37 keukenkruid 40 evenals
41 onderlinge betrekking 43 stevig 46 gereedschap 46 later dan dat 48 daarstraks 50 lof 52
brandend 54 vruchtennat 55 raamscherm van gaas 57 welpenleidster 61 persoon van adel
62 ongelukkige bestemming 63 stuk grond 64 wolvlok 65 serieusheid 68 watervlakte 70
onder leiding van 72 appelwijn 74 loofboom 75 fris 77 wildebeest 78 weefpatroon 80 hijswerktuig 82 op dit ogenblik 83 in memoriam 85 vlees aan stokjes 87 boerenplaats 88 been
90 enzovoort 92 naaldboom 94 ongeveer 96 onder andere 98 persoonlijk voornaamwoord.
77

9

10

57

34

54

93

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs van € 25,Inzenden tot uiterlijk 1 maart 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 6-2018 is: ‘1)Leiden, 2)Monnikendam, 3)Bodegraven,
4)Goedereede, 5)Vogelenzang, 6)Houthem, 7)Bloemendaal, 8)Hattem, 9)Elspeet, 10)Zandvoort’, en
is gewonnen door Dhr. P. Daalhuizen. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt.
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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 telefoonnummer:
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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