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2 KBO-bestuursleden van onze afdeling zijn nu Lid in de Orde van Oranje
Nassau en daar zijn we best trots
op!
Mevrouw (Angela) Kok-Luijsterburg
Mevrouw A.E.J. Kok (72 jaar) is inmiddels 15
jaar als vrijwilliger actief bij de Katholieke Bond
voor Ouderen (afdeling Nieuwegein/Vianen).
Zij is lid van diverse commissies, organisator
van allerlei activiteiten en zet zich in voor de
Servicelijn waar leden met vragen terecht
kunnen. Mevrouw Kok is sinds 2016 ook
bestuurslid van de KBO-afdeling.
Daarnaast is zij patiëntvervoerder bij het Antonius Ziekenhuis en vrijwilliger bij de
Stichting Gein Express in Nieuwegein. Bij deze stichting verzorgt mevrouw Kok het
programma en de begeleiding van diverse uitjes en is zij lid van de stuurgroep.
De heer (Ad) Driessen
Sinds 1981 is de heer A.M. Driessen (68 jaar) als vrijwilliger actief bij de Drieeenheid Parochie. Eerst als bestuurslid van de parochie, later als voorzitter van de
kerkcommissie en als lid van de parochieraad. Hij zet zich ook voor de parochie in
als lid van diverse commissies.
Daarnaast is hij voorzitter van het adviesorgaan
van het parochiebestuur, organiseert hij activiteiten en stuurt hij de vrijwilligers aan.
Ook op andere gebieden is de heer Driessen
zeer actief. Zo is hij vrijwilliger bij zeemanskoor
De Brulboei, waarvan hij medebestuurder en
secretaris is. Hij zet zich bovendien vrijwillig in
als voorzitter van de KBO, de Katholieke Bond
voor Ouderen (afdeling Nieuwegein/Vianen).
2
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De Brug

Het zal u niet ontgaan zijn dat deze
Nieuwsbrief een nieuwe naam heeft.
In de laatste Algemene Leden Vergadering
kwam deze naam als winnaar uit de strijd.
De winnaar verzocht het bestuur niet over
zijn inbreng te komen en doneerde het
prijzengeld.

gevallen is misschien een Erasmusbrug nog
te klein.
De KBO in het land en in de provincies
hebben nog wel een paar bruggenbouwers
nodig om de ontstane problemen te
overkomen.

Het ziet ernaar uit dat het een strijd wordt
tussen wat een aantal provincies voorstaan,
de bestuurlijke nadruk bij de provinciale
bonden, en die van het proces KBO PCOB
Vernieuwt, waarbij de macht en kracht
verdeeld wordt over de afdelingen, bonden
Inmiddels prijkt de Brug in woord en beeld
op de voorpagina. Ook de website is met de en de landelijk Unie.
brug(gen) getooid.
Wat een heikel punt blijft is het ontbreken
Een brug brengt je naar de kant, daar waar van toenadering en het communiceren met
je wilt zijn. Je kunt het de overkant noemen. de afdelingen bij vele bonden. Gelukkig
wordt er nog steeds aan gewerkt. Een
Drs. P had daar een visie op in zijn heenen weerlied. Als je aan de overkant bent, is belangrijk adviseur heeft zijn visie op het
proces op de kar geladen en naar beide
het de overkant niet meer en moet je weer
kanten gestuurd. ‘Men moet geen hei
terug om aan de andere kant te komen.
roepen, eer men over de brug is’, vond ik.
De moeilijkheden zijn lang nog niet
De brug helpt je iets te overbruggen. Een
overwonnen, dus nog maar niet juichen.
snelstromende rivier en een diep dal zijn
geen beletsel meer.

Overdrachtelijk mooi om je Nieuwsbrief die
titel mee te geven. Op directe wijze wordt
informatie naar u, de lezer, gebracht. En u
kunt de weg terugnemen en hierop
reageren.

Waar we als bestuur aan blijven werken is
het slaan van bruggen in de breedste zin
van het woord. Naar onze leden, naar
instanties en naar andere georganiseerde
groepen binnen onze gemeentes, die zich
inzetten voor senioren. We stoppen daar
veel energie in.

In het spreekwoord ‘Hij heeft een brug
gelegd,’ schept de brug een mogelijkheid
om tot elkaar te komen. De ander
ontmoeten, met elkaar spreken is van groot
belang. Soms heb je daar maar een plank
over een slootje voor nodig, in andere

Laten we hopen dat al de activiteiten van
onze KBO afdeling en de wijze waarop we
deze met u communiceren in deze nieuwsbrief en ook de website, nooit een brug te
ver wordt.
Ad Driessen, voorzitter.
KBO - De Brug - nr. 3 - 2019
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Agenda komende maanden 2019, om te onthouden:
 Mei 2019
wo 29 mei - Verschijning KBO-PCOB
Magazine + De Brug
 Juni 2019
zo 16 juni Crooning Café bij Driessen
SmaakVermaak zie pag. 15 (zie link ▼)
https://www.driessensmaakvermaak.nl/
agenda/geniet-avond/crooningcafe-16juni
di 18 juni - Ontspanningsactiviteit met
bingo + verloting in De Rank
ma 24 t/m za 29 juni - KBO vakantie
naar Oldenzaal Hotel Het Landhuis
wo 26 juni - Verschijning KBO-PCOB
Magazine
 Augustus
wo 28 augustus - Verschijning KBOPCOB Magazine + De Brug

4
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 September
wo 25 september - Verschijning KBOPCOB Magazine
zo 29 september - Jubileumviering 35
jaar KBO, afdeling Nieuwegein/Vianen
 Oktober
wo 30 okt - verschijning KBO-PCOB
Magazine + De Brug
 November
di 5 november - Dagtocht Modedag bij
Vander Klooster in Boskoop
do 14 november - Algemene
Ledenvergadering (najaar) in De Rank
 December
wo 4 dec - verschijning KBO-PCOB
Magazine + De Brug
do 12 december - dagtocht kerstmarkt
Antwerpen
wo 18 december - Kerstviering/lunch
in De Rank
vr 20 december - KerstEucharistievering in de Barbarakerk

KBO - De Brug - nr. 3 - 2019
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35 jaar KBO-afdeling
Nieuwegein/Vianen,
deel-3: de activiteiten:
vakantiereizen
Leden die een
vereniging oprichten hebben een doel
voor ogen. Voor een sportvereniging,
een vereniging van eigenaren van een
wooncomplex of een filatelistische
vereniging (die verzamelen postzegels)
is dat doel vaak wel duidelijk.
Maar waaraan moet je nu denken bij
‘het behartigen van belangen voor het
welzijn van ouderen’… Elke maand
hierover praten kan best passen bij dat
doel, maar of daar nu veel leden op af
komen; ik verwacht het niet.
We zien het nu ook.
Met enige regelmaat organiseert onze
afdeling een optreden van een artiest.
De opkomst is niet zodanig dat we
hiervoor de grootste zaal van het
Nieuwegeinse Businesscentrum
moeten afhuren. Maar… als het
optreden wordt gecombineerd met
bingo, dan is het aantal aanmeldingen
beduidend hoger. Blijkbaar moet er
dus iets leuks en actiefs zijn, het liefst
gecombineerd met ‘iets te winnen’. En,
ook belangrijk: ergens naar toe gaan.
Het is dus niet verwonderlijk dat al vrij
snel na de oprichting van onze KBOafdeling een reis- en activiteitencommissie wordt ingesteld. Die wordt
6
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verantwoordelijk voor het gezellige
deel van de belangenbehartiging.
Speurend in de archieven van onze
afdeling kom ik in nieuwsbrieven
aankondigingen en verslagen tegen
van dagtrips en meerdaagse reizen,
later vakantiereizen genoemd.
In deze aflevering worden de
vakantiereizen eens nader bekeken.
De eerste meerdaagse reis wordt in
1993 ondernomen, en is het begin van
een traditie tot nu toe. Slechts één
keer (in 2015) wordt er niets
georganiseerd. Het jaar daarop staat
een reis naar Winterberg in Duitsland
op de planning, maar die gaat niet
door wegens te weinig belangstelling.
Maar in principe wordt er eens per jaar
een meerdaagse reis georganiseerd.
Dat vergt nogal wat geregel van de
commissieleden.






Het zoeken naar een geschikte
bestemming: Ligt het hotel
gunstig? Zijn er voldoende
kamers? Zijn die kamers beschikbaar in de gewenste periode?
Er worden zelfs werkbezoeken
afgelegd!
Het samenstellen van een
gevarieerd programma.
Het maken van de nodige
reserveringen.
De aankondiging in de
Nieuwsbrief, de inschrijvingen.




De financiën, het administreren
van deelnemers en betalingen.
En natuurlijk de begeleiding ter
plaatse.

Gelukkig zie je dat de mensen die dat
doen, dat ook jaren achtereen doen.
De ervaring gaat dan een rol spelen. En
men leert van de gemaakte reizen.
Evaluatie van de gemaakte reizen is
dan ook van belang.
Gezien de reacties die her en der te
lezen zijn, doet de reiscommissie haar
werk uitstekend. Mijn moeder
(zaliger), die ook ervaringen heeft
gehad met KBO-reizen, zei altijd (als
haar werd gevraagd hoe het was):
‘Het was goed van eten en drinken.’
Natuurlijk vertelde ze ook wat ze
allemaal hadden gedaan en waar ze
geweest waren.
En waar hebben die reiscommissies
hun KBO-leden zoal naar toe gebracht?
Als je alle bestemmingen bekijkt, dan
worden bijna alle reizen in ons eigen
land doorgebracht. Wel zijn er soms
uitstapjes net over de grens, als
onderdeel van het dagprogramma.
Slechts één keer wordt het buitenland
bezocht: in
2010 rijdt de
bus naar
Sauerland in
Duitsland.

Een tweede trip naar hetzelfde gebied
gaat, zoals eerder gemeld, niet door.
Alle andere locaties bevinden zich in
Nederland. In 1993 reisde men af naar
Valkenburg
aan de
Geul. Die
plaats
blijkt zeer
geliefd,
want in 1995, 2008, 2013 en 2018 is de
Zuid-Limburgse plaats de bestemming.
Niet verwonderlijk overigens, want van
daaruit is een uitstapje naar België of
Duitsland snel gemaakt. Wat opvalt is
dat het westen van ons land er maar
bekaaid vanaf komt: in 1999 wordt
Noordwijk met een bezoek vereerd, in
2009 Wemeldinge in Zeeland en in
2014 Egmond aan Zee.
De provincie Gelderland is duidelijk
favoriet (24 %), gevolgd door Limburg
(20%), Overijssel (12 %) en Friesland,
Drenthe en Noord-Brabant met 8%.
Op de locatie wordt natuurlijk gegeten
en gedronken, is er vaak een muzikaal
optreden en altijd wel tijd voor een
spelletje kaart of bingo.
Overdag wordt vaak een museum
bezocht of reist men naar een
bezienswaardigheid in de omgeving.
Veel interesse gaat uit naar bedrijven
waar iets speciaals wordt vervaardigd
KBO - De Brug - nr. 3 - 2019
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of een (oud) beroep wordt uitgeoefend: een glasblazerij, aardewerkfabriek of een klompenmaker.
Vanzelfsprekend zijn er ook momenten
om zelf door een dorp of stad te
wandelen en inkopen te doen.

De 27e editie van de KBO-vakantiereis
gaat dit jaar naar Oldenzaal in Overijssel, waar ‘Hotel Het Landhuis’ de uitvalsbasis wordt voor een aangename
vakantieweek, eind juni. Alle deelnemers, heel veel genoegen gewenst.

Het aantal deelnemers per reis varieert
tussen de 30 en de 60. Vaak bepaalt de
grootte van de accommodatie de
omvang van de groep. Hoeveel kamers
zijn beschikbaar en – niet onbelangrijk,
zo blijkt in de praktijk – zijn leden die
alleen reizen bereid om met een ander
een kamer te delen.

Vanaf deze plaats: HEEL VEEL HULDE
VOOR DE LEDEN VAN DE
REISCOMMISSIE.

Elk jaar weer weet de reis- en activiteitencommissie hiervoor een
oplossing te vinden.

8
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Want het is niet niks om alles in goede
banen te leiden, soms ter plekke te
improviseren als zaken niet gaan zoals
had gemoeten… en iedereen weer
zonder kleerscheuren veilig thuis af te
leveren.
Henk Valkenet, secretaris.

‘KOMopDinsdagmiddag’
Bent u theaterliefhebber maar gaat u ’s avonds
liever niet meer op pad, of vind u het fijn het
theater een keer overdag te bezoeken?
Dan is onze nieuwe dinsdagmiddagserie ‘KOMopDinsdagmiddag’ iets voor u!
Op vijf dinsdagmiddagen, verspreid over het theaterseizoen 2019/2020, staan in
de kleine zaal voorstellingen geprogrammeerd.
De matineevoorstellingen op dinsdagmiddag zijn geselecteerd door een groep
enthousiaste bezoekers van het PLUS-café van bibliotheek de tweede verdieping,
in samenspraak met de programmeurs van DE KOM.
Muziek, cabaret, toneel: er is voor elk wat wils. Heeft u ook zin in en tijd voor een
theateruitje overdag?
Wees welkom bij de serie ‘KOMopDinsdagmiddag’!
Het programma staat in de theatergids van DE KOM. ‘Kaarten voor deze middagvoorstellingen kosten € 15,--.

Alleen regelmatige (minimaal 6 x) bezoekers van het
PLUS-Café kunnen in aanmerking komen
voor een korting.
De kortingkaarten van slechts € 5,-- p.p. per voorstelling, zijn uitsluitend te
verkrijgen via het PLUS-café, iedere maandag open van 14.30 - 16.00 uur op
de 2e verdieping van de bibliotheek, Stadsplein 1c, 3431 LZ Nieuwegein.)
Wilt u gebruik maken van die korting, neem dan per inschrijfformulier één 55plusser mee die niet zo snel naar het theater gaat, iemand die een leuk uitje
kan gebruiken en neem die ook eens mee naar het PLUS-café voor een
kennismaking. Het is de moeite waard!
KBO - De Brug - nr. 3 - 2019
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KBO afd. Nieuwegein/Vianen
VERSLAG van de
Algemene Leden
Vergadering
op
donderdag 11/04/2019

Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen
De voorzitter heet alle 40 aanwezigen (incl. bestuursleden) van harte welkom.
Het gaat goed met onze afdeling: het ledenaantal stijgt, activiteiten worden
goed bezocht, de communicatie verloopt via een uitstekend verzorgde
Nieuwsbrief en actuele website. Op initiatief van onze KBO-afdeling zijn, in
samenwerking met het VrijwilligersHuis organisaties die werken voor senioren
met elkaar in contact gebracht. Dit initiatief moet leiden tot meer onderlinge
samenwerking.
Provinciaal en landelijk zijn er talrijke ontwikkelingen die het voortbestaan van
een landelijke samenwerking tussen KBO en PCOB zeer zwaar onder druk
zetten.
De afdelingen binnen de provincie Utrecht hebben een dringend beroep
gedaan op de overige provinciebesturen om toch vooral energie te richten op
het voornaamste doel: belangenbehartiging voor senioren.
1. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen aanvullingen, zodat de agenda wordt vastgesteld
2. Ingekomen stukken voor deze vergadering
Er zijn geen ingekomen stukken. Afmeldingen zijn binnengekomen van Ris van
Veenendaal, Jan Veenendaal, Bets Veenendaal, Mia van den Camp en Ziska van
Gulijk.
10 - KBO - De Brug - nr. 3 - 2019

4. Vaststellen van het verslag van de ALV van 15 november 2018
(zie hiervoor de KBO Nieuwsbrief nummer 1-2019, pagina 8 t/m 12). Dit verslag
wordt ongewijzigd vastgesteld.
5. Vaststellen van het jaarverslag 2018
(zie hiervoor de KBO Nieuwsbrief nummer 2-2019, pagina 10 t/m 16)
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.
6. Vaststellen van de jaarrekening 2018
(zie hiervoor de KBO Nieuwsbrief nummer 2-2019, pagina 16 en 17)
Dhr. Harry Meerts (vervanger van de afwezige penningmeester) geeft een
korte toelichting:
Staat van Baten en lasten: De ontspanningsactiviteiten zijn overgenomen van
UVV. Die heeft ook een schenking gedaan ter dekking van de kosten voor drie
jaren. Na het verstrijken van die jaren wordt bekeken op welke wijze deze
activiteiten worden voortgezet.
De verzekeringsmaatschappij die voor de KBO een aantrekkelijke collectieve
reisverzekering aanbood, heeft gedurende reeds geplande activiteiten
plotseling de korting ingetrokken. De 1000 euro meeruitgave is ten laste
gekomen van het resultaat. Het bestuur vond het niet wenselijk die meerkosten te verhalen op de leden die reeds hadden geboekt en betaald.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen. Geen vragen over de balans.
7. Verslag van de kascommissie d.d. 21 februari 2019
Dhr. Ad Boot geeft aan dat alles in orde is bevonden en verzoekt de algemene
ledenvergadering het bestuur te dechargeren voor het gevoerde beleid. De
vergadering stemt hier unaniem mee in.
8. Samenstelling kascommissie voor het boekjaar 2019
Zoals door het bestuur is voorgesteld, stemt de ALV in met de benoeming tot
de leden van de kascommissie, als volgt: mw. F.T.E. [Ziska] van Gulijk voor de
tweede termijn en dhr. H.F.H. [Herman] van Arendonk voor de eerste termijn.
Beiden zullen de stukken van het boekjaar 2019 controleren.
KBO - De Brug - nr. 3 - 2019
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9.

Mededelingen van het bestuur:

a.

Bericht van notaris Van Heesen en de verdere afhandeling hiervan
Via deze notaris heeft het bestuur bericht ontvangen van een nalatenschap
(een bedrag van vijf cijfers voor de komma!) van een overleden KBO-lid. Deze
nalatenschap is beneficiair aanvaard. Om een aanslag erfbelasting te voorkomen is het hebben van een anbi-status gewenst. Die hebben wij niet, maar
het bestuur is gestart met voorbereiding voor het aanvragen hiervan.
De Belastingdienst stelt strenge eisen bij de aanvraag (onder meer duidelijke
statuten, het publiceren van een beleidsplan en jaarverslagen op de website).
Ten aanzien van de statuten is geconstateerd dat die van onze vereniging
momenteel niet voldoen aan die eisen. Het bestuur heeft een notaris
opdracht gegeven een ontwerp statutenwijziging op te stellen. Na goedkeuring door het afdelingsbestuur en het Bondsbestuur, moet een wijziging
aan de Algemene Ledenvergadering worden voorgelegd.
De volgende ALV is pas in november van dit jaar. Dat is te laat om de aanvraag
anbi-beschikking op tijd naar de Belastingdienst te zenden.
Het bestuur stelt daarom het volgende voor:
-Nadat het Bondsbestuur de statutenwijziging heeft goedgekeurd, ontvangen
de leden een brief waarin de tekst van de oude en de nieuwe artikelen staat
weergegeven. De leden krijgen één week de tijd om hierop schriftelijk te
reageren. Bij een aantal reacties van 10 % of meer van de leden (84 of meer),
wordt alsnog een buitengewone ALV over dit onderwerp georganiseerd. Is
het aantal reacties minder dan 84 dan wordt de statutenwijziging geacht te
zijn goedgekeurd door deze (schriftelijke) ALV.
De aanwezige leden van deze Algemene Leden Vergadering stemmen in met
deze procedure.
Het streven is om op 1 januari 2020 de anbibeschikking te hebben.
Om toch de erfbelasting te kunnen ontlopen,
heeft het bestuur een SBBI-beschikking aangevraagd. Als afdeling voldoen wij aan de vereisten,
zodat de verwachting is dat wij de SBBIbeschikking krijgen.

12
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De voorzitter deelt mee dat het provinciale KBO-bestuur heeft toegezegd te
zullen bijdragen in de kosten die gemoeid zijn met de anbi-aanvraag. De
overige afdelingen binnen de provincie (en daarbuiten) kunnen hun voordeel
doen met onze ervaringen en werkwijze.
b.

Bestuurlijk jaarplan 2018 (moet zijn 2019)
Dat verschilt niet veel van het jaarplan 2018. Belangrijk is het verder
uitwerken van het beleid ‘belangenbehartiging’. Dit wordt gedaan middels de
thema-middagen (zoals hierna over het thema wonen), samenwerking met
andere organisaties binnen Nieuwegein (in de opening van deze ALV reeds
genoemd), het actueel houden van de communicatie (Nieuwsbrief en
website).
Het bestuurlijk jaarplan zal nog dit jaar worden omgezet in een jaarbeleidsplan (overeenkomstig de vereisten van de anbi-aanvraag) en aan de ALV
worden voorgelegd.

c.

Jubileum
Onze KBO-afdeling bestaat 35 jaar. Op zondagmiddag 29 september vindt
een feestelijke middag in plaats ’t Veerhuis. Aanvang om 14:00 uur en einde
omstreeks 17:00 uur. In juni komt meer informatie en wordt aangegeven op
welke manier leden zich kunnen opgeven.

d.

Nieuwsbrief & website
Er zijn acht verschillende namen ingezonden door
zes personen. Het bestuur heeft de naam ‘De Brug’
uitgekozen, ingezonden door Ad Driessen. Hij
schenkt het prijsbedrag terug aan de onze afdeling;
de vergadering waardeert deze geste met applaus.
De website roept geen vragen of opmerkingen op.

e.

De voorzitter meldt:
De penningmeester is ziek maar wel actief. We zijn op zoek naar een 2e
penningmeester. Tevens is de vacature coördinator verspreiding nieuwsbrief
en magazine nog open. De voorzitter roept leden op om uit te zien naar
geschikte mensen voor deze taken of deze zelf op zich te nemen.
KBO - De Brug - nr. 3 - 2019
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10. Rondvraag
Mw. Pepers: naar aanleiding van de inleiding: Waarom liggen die vier bonden
dwars?
De voorzitter is kort met het antwoord: Macht. Bij hervorming van KBO en
PCOB tot één seniorenorganisatie zijn vier provinciale bonden bang dat aan
hun positie wordt geknaagd. Die vier bonden beschikken echter wel over 70
% van de stemmen.
Een ander probleem is dat veel plaatselijke afdelingen niet op de hoogte zijn
van wat er speelt; zij worden door hun eigen provinciale bond niet of
nauwelijks geïnformeerd.
Mw. Witkamp: Vindt dat men zich daar vooral druk moet maken over
waarvoor zij bestaan: zorgen voor goed ouderenbeleid! Daar zijn alle aanwezigen het van harte mee eens.
Elly ter Haar: De vakantiereis was tijdens de reünie na de laatste vakantiereis
al helemaal volgeboekt. Dan hebben andere leden geen kans om deel te
nemen. Angela Kok (reiscommissie): Bij de uitnodiging voor de reünie heeft
er wel gestaan dat andere leden welkom waren. Misschien was dit niet voor
iedereen duidelijk. Harry Meerts (reiscommissie): We nemen ons deze opmerking ter harte en bekijken hoe we in de toekomst een dergelijke situatie
kunnen voorkomen.
11. Sluiting van de ALV door de voorzitter
Onder dankzegging voor de aanwezigheid en de inbreng van de aanwezigen
sluit de voorzitter deze ALV.

14
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‘Crooning Café’ in het gezellige
‘Driessen SmaakVermaak’
Zondag 16 juni (Vaderdag tip!) wordt van
17.00 uur tot ca 20.00 uur in het gezellige
‘Driessen SmaakVermaak’ de 2e editie van
het ‘Crooning Café’ georganiseerd.
In een heerlijke en sfeervolle ‘crooning’
sfeer zult u genieten van de mooie
zangkunsten van Cees Wieman en Barbara
de la Motte van de formatie ‘2Voices’
(www.2voices.nl).

 Er zijn veel voorbeelden van

‘crooners’. De meest beroemde is
misschien wel Frank Sinatra. In de jaren
50 was hij het die samen met Sammy
Davis jr. en Dean Martin de ‘Rat Pack’
formeerde.
 En ook Tony Bennett, Perry Como en
Nat King Cole mogen zeker genoemd
worden en natuurlijk ook de zeer
aansprekende ‘lady-crooner’ Ella
Fitzgerald.
 En het bijzondere is dat de muziekstijl
‘crooning’ nu nog steeds populair is!
 Er zijn inmiddels nieuwe ‘crooners’
opgestaan. Voorbeelden zijn Michael
Bublé, Robbie Williams, Diana Crall,
Tom Jones, Engelbert Humperdinck,
Shirley Bassey en natuurlijk Charles
Aznavour als dé French Crooner. In
Nederland kennen we o.a. Peter
Douglas, Johnny Rosenberg, Sonny
Hoogwerf en de jonge Dennis van
Aarssen, winnaar van The Voice Kids.

Zij zullen tal van muziekstukken van
verschillende artiesten ten gehore brengen.
En dit alles onder het genot van een heerlijk Wij denken dat, mede geïnspireerd door het
diner wat in diverse gangen aan u wordt
uiterst succesvolle evenement van
geserveerd.
‘Crooning Nieuwegein’ rond Frank Sinatra in
mei vorig jaar, u opnieuw kunt gaan
Crooning...
genieten van deze fraaie muziek en unieke
 Crooning is een muziekstijl waarbij de
sfeer van ‘crooning’.
zanger of zangeres zingt in een
ontspannen sfeer zijn of haar verhaal
Kosten € 39,50 inclusief het diner, een
vertelt en emotioneert.
welkomstdrankje naar keuze en het
 De kern ligt in het overbrengen van het
entertainment.
verhaal wat gezongen wordt; meestal
Heeft u dieet wensen of allergieën, geeft u
triest, melancholiek maar ook spontaan deze aan bij reservering.
en jazzy. Timing is hierbij essentieel; je
kunt duidelijk stellen; crooning is niet
Komt u ook? Reserveren is noodzakelijk en
alleen a way of living maar a way of
wacht niet te lang want we kunnen
singing!
maximaal 50 gasten ontvangen.
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Sterke spieren: goed voor uw
gezondheid
Vanaf het 25ste levensjaar neemt de
spierkracht af. Jammer, want spierkracht helpt juist tegen veroudering. Uw
spieren gezond en sterk houden is dus
belangrijk. Hier leest u hoe u dat doet.
U staat er misschien niet altijd bij stil,
maar onze spieren zijn altijd aan het
werk. Spieren zijn nodig om te ademen,
om te bewegen en om niet te vallen.
Spieren zijn belangrijk voor uw weerstand en ze houden uw bloedsuikerspiegel op peil. Ook uw botten hebben
belang bij sterke spieren. Af en toe een
wandeling maken is goed, maar om uw
spieren sterk en in vorm te houden moet
u meer doen. Daar hoort conditietraining
bij, maar ook kracht- en lenigheidsoefeningen zijn belangrijk.

Probeer de minuten over de week te
verspreiden, maar train wel steeds
minstens 10 minuten zonder
onderbreking.
Goed voor de spierkracht

Om uw spieren sterk te houden, zijn
oefeningen met weerstand nodig. U kunt
hiervoor bijvoorbeeld gewichten gebruiken. Er zijn ook oefeningen waarbij u uw
lichaam als weerstand gebruikt, zoals
opdrukken en kniebuigingen. Start
voorzichtig. Als u langzaam opbouwt,
verkleint u de kans op blessures. De
gewichten mogen niet te zwaar zijn,
maar moeten wel zwaar genoeg zijn om
uw spieren na 8 tot 12 herhalingen te
voelen. Spierkrachtoefeningen doet u bij
voorkeur in 3 reeksen van 10
herhalingen. Tussen die reeksen rust u
30 seconden tot een minuut uit. Let er
verder op dat u de oefeningen langzaam
Goed voor de conditie
uitvoert en dat u blijft doorademen. Voor
Stevig wandelen, fietsen, zwemmen en voldoende resultaat moet u 2 tot 3 keer
joggen zijn allemaal geschikte manieren per week oefenen. Er moet steeds
om uw conditie te verbeteren. U kunt uw minimaal 1 rustdag tussen zitten.
conditie ook verbeteren in de sportschool, bijvoorbeeld op een crosstrainer, Goed voor de spierconditie
roeimachine of loopband. Of u doet mee Om de conditie van uw spieren te
met Nederland in beweging op tv.
oefenen, kunt u zonder uw armen te
Tijdens het bewegen moet uw hartslag gebruiken, opstaan uit en weer gaan
omhooggaan, maar u moet nog wel
zitten in een rechte stoel. Ook kunt u de
kunnen praten. 75 minuten per week
eerste trede van de trap gebruiken: op
bewegen is voldoende om in conditie te en af, op en af. Na 30 tot 35 herhalingen
blijven. Als u uw conditie wilt verbeteren, moet u deze oefening gaan voelen in uw
moet u per week 150 min. aanhouden. benen. Voelt u al eerder pijn of
16
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vermoeidheid, dan is de oefening (nog) leven inpast, zult u zien dat u sterker
te zwaar. Kies dan een lager opstapje.
wordt.
De oefeningen doet u in 2 reeksen van
30 herhalingen. Tussen die reeksen rust  Train uw balans door tijdens het
u 30 seconden tot een minuut uit. Doe
tandenpoetsen op één been te staan
ook deze oefening 2 tot 3 keer per week
zonder u ergens aan vast te houden.
met steeds minimaal één dag rust
Doe dat ’s morgens met het
ertussen.
linkerbeen, ’s avonds met het
rechterbeen. Probeer dat ook te
Goed voor de lenigheid
doen als u bijvoorbeeld kookt of
koffiezet.
Ook lenigheid is van
 Blijf voor u gaat zitten altijd even 5
belang. Yogaoefeningen zijn hier heel
centimeter boven de stoel of bank
geschikt voor. Op YouTube vindt u veel
‘hangen’. Uw beenspieren worden
filmpjes met oefeningen speciaal voor
daar sterker van.
beginners en/of ouderen.
 Maak er een gewoonte van om drie
kniebuigingen te doen elke keer als u
Bewegen: meten is weten
de koelkast opendoet.
Wilt u precies weten hoeveel u beweegt

Past u op (jonge) kleinkinderen?
per dag, dan kunt u een horloge met
Beweeg dan met ze mee. Dansen,
stappenteller kopen. Ook met uw
voetballen, huppelen, het is allemaal
smartphone kunt u bijhouden hoeveel u
goed voor sterke spieren en meer
beweegt, dankzij (gratis) apps. Nieuwe
balans.
Samsung-telefoons en iPhones hebben
al een stappenteller. Zoekt u een
Tot slot: vitamine D
speciale bewegingsapp, dan kunt
u Human gebruiken. Deze app houdt uw Vitamine D is nodig om spierkracht te
beweging bij en geeft u (in het
houden of (weer) op te bouwen. U kunt
Nederlands) een seintje als u te lang
uw vitamine D laten meten bij uw
stilzit. Een andere goede app is die
huisarts. Slik dagelijks een tabletje
van Runtastic, die ook stappen telt. In
vitamine D, zeker in de winter. Voor 50deze app kunt u ook doelen stellen.
plussers is de aanbevolen dosering 10
microgram, voor 70-plussers is dat 20
Kleine oefeningen, grote effecten
microgram. Vitamine D koopt u gewoon
bij de drogist.
Elke dag de sportschool in is echt niet
nodig om aan uw spierkracht te werken.
Bron: IkWoonLeefZorg, Rabo bank
Als u deze oefeningen in uw dagelijks
KBO - De Brug - nr. 3 - 2019
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Verschijningsdata Magazine/De Brug - 2019
Dag/maand

KBO-PCOB Magazine

30
27
27
1
29
26
28
25
30
4

januari
februari
maart
mei
juni
juli/augustus
september
oktober
november
december
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Uit de oude doos van 1962! (Ingezonden door Henk Valkenet)
De jeugd aan het twisten
In een stapel oude exemplaren van de
Katholieke Illustratie vond ik nevenstaande foto (met bijschrift).
Ik moest direct aan mijn eigen lagereschooltijd denken.
Overigens deden soms jongens ook
mee. Met schoenen aan is het
overigens lastiger, want dan kan het
elastiek achter de schoenveters blijven
haken en ben je dus eerder af.
Variaties waren ook: op de twee
gespannen stukken elastiekspringen,
en dan omhoog en in het midden
landen.

‘De jeugd aan het twisten’
‘De Nederlandse jeugd speelt een
nieuw spel: de elastiektwist. Met twee
kaartjes elastiek en een paar lenige
benen kan een meiske van de lagereschoolleeftijd het er ver in brengen.

Twee meisjes houden het stuk elastiek
om hun kuiten en een derde springt er,
liefst ongeschoeid, overheen en
Of: in het midden starten, opspringen
en met de voeten buiten de elastieken tussendoor zonder het aan te raken,
landen, halve slag draaien waarbij je de verwart zich dan opzettelijk in de
elastiek ‘meenam’, opspringen en dan elastische ring en tracht zich er al
springend weer van te bevrijden.
weer landen in het midden.
Bij elke goede beurt werd het elastiek
hoger geplaatst. Je begon op enkelhoogte, dan halverwege kuit, knieholte, half dijbeen, middel.
Maar dan mocht je het elastiek eerst
met je ene voet op de grond duwen,
vervolgens ook de andere voet en
dan… heel hoog springen om in het
midden te landen.

De jeugd is vindingrijk genoeg om
allerlei nieuwe twistfiguren te creëren.
We kennen dan ook al de ‘Engelse
twist’, de ‘Spaanse twist’ en de
‘Hollandse twist’.
Het is een rage die uit Amerika is
overgewaaid.’
Foto en tekst uit Katholieke Illustratie nummer
43 van 27 oktober 1962, pagina 49.
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Veel val ongelukken gebeuren in de badkamer
Dit komt vaak door een gladde tegelvloer. Vooral als u onder de douche vandaan
komt, wordt de tegelvloer nat en dan is hij extra glad waardoor u gevaar loopt uit
te glijden.
Gelukkig is daar wat aan te doen: u kunt de badkamervloer behandelen met een antislipspray.
De Secucare Antislip Tegelspray is daarvoor heel geschikt. Dit is een efficiënt middel dat na het opbrengen
onzichtbaar is en vervolgens lang en snel werkt. En dat
‘opbrengen’ gaat heel gemakkelijk.
Productbeschrijving Secucare Antislip Tegelspray
- Geschikt voor alle keramische tegels (dat wil zeggen alle tegels
behalve natuursteen).
- Eenvoudig aan te brengen, in enkele simpele stappen
- Direct beloopbaar en actief
- Tast uw tegels niet aan
- U kunt vervolgens de tegels gewoon schoonmaken
zoals u altijd doet
- De onzichtbare coating werkt ca. 5 jaar, afhankelijk van
gebruik. Daarna kunt u de vloer opnieuw behandelen
- Kan binnen én buiten toegepast worden
- Voor douche of toilet: 100 ml (1-2 m2)
- Voor badkamer: 500 ml (6-8 m2)
Prijs: Secucare Antislip Tegelspray 100 ml. is € 38,50
20
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Kippenbrugje, Vreeswijk (Zie foto voorpag.)
In de oude dorpskom van Vreeswijk zijn tussen de Dorpsstraat en de Oude Sluis
twee bruggen. Zij vormen een oeververbinding over de oude sluis. Die verbinding
bestaat al sinds de 17e eeuw. Op het kaartje hieronder is die te zien; het is de
dwarse bij de zwarte pijl, op de plattegrond van Vreeswijk omstreeks 1600.
Komend vanuit de richting van de Barbarakerk zien we eerst een witgeschilderde
ophaalbrug, in de volksmond ‘Kippenbrugje’
genoemd.
De naam kippenbrug is een aanduiding die
bewoners geven aan een voetgangersbrug. Er
zijn meer plaatsen in ons land die beschikken
over een kippenbrug.
De eigenlijke naam van het Vreeswijkse
Kippenbrugje is ‘Kleine brug’. Deze brug overspant de scheepvaartroute De Vaart (ook wel
Keulse Vaart genoemd), een verbinding vanaf
Utrecht naar de Lek.
Dat kanaal is gegraven nadat Floris V in 1285
de Hollandse IJssel heeft afgedamd. De stad
Utrecht blijft dan verstoken van ‘vers’ rivierwater. De stad besluit om vanaf Jutphaas (ter hoogte van de huidige Henkelfabriek
een kanaal naar Vreeswijk te graven. In Vreeswijk komt dan het sluizencomplex
van de Oude Sluis.
De stad Utrecht is eigenaar van de Oude Sluis en ook van de bruggen over die sluis.
Het is dan ook niet vreemd dat in 1981 de brug, die in die
tijd in slechte staat verkeerde, geheel is gerestaureerd
op de Stadstimmerwerf in Utrecht.
Evenzo is het te verklaren waarom het stadswapen
van Utrecht op de brug is geschilderd.
KBO - De Brug - nr. 3 - 2019
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100 jarige klant voor Duo kappers
Sinds 1970 komen meneer en mevrouw Oostdam
al bij de kapperszaak, die eerst door de ouders
van Cees den Hartog werd gerund. Kapper Den
Hartog noemt het ‘erg bijzonder’ om zijn oudste
en ook meteen trouwste klant weer te voorzien
van een mooie coupe. En meneer Oostdam was
weer erg content met het eindresultaat.
Overigens: zelf is Duo Kappers ook niet de jongste, de Viaanse kapsalon bestaat al
meer dan 100 jaar.

Meer dan miljoen Nederlanders voelen
zich eenzaam. Voor een toekomstig onderzoek
en een artikel komen we graag in contact met
mensen die te maken hebben gekregen met
eenzaamheid, of nog steeds gevoelens van
eenzaamheid hebben.
Welke (nieuwe) mogelijkheden zijn er in uw omgeving om u te helpen? Bent u er
weer uit gekomen? En wat werkte voor u? Laat het ons weten door een mail te
sturen naar redactie@plusmagazine.nl.

Mahatma Gandhi (Uitspraken)
Als je doet wat je leuk vindt, hoef je
nooit te werken. De aarde biedt
voldoende om ieders behoefte te
bevredigen maar niet ieders
hebzucht. Wees de verandering die
je in de wereld wil zien gebeuren.
Ingezonden door Eric Jochems
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De bevrijdingsoptocht / Door Ton Kok
De bevrijding moest gevierd worden met een
optocht. Zo had het bestuur van onze buurtvereniging besloten. Een optocht, en dan ook
nog verkleed. Degene met het mooiste pak
kon een prijs winnen.
Mijn broers waren wekenlang met hun
vrienden op ons plaatsje bezig geweest om
van jute zakken een slang van 10 meter lang
te naaien. Daar konden ze dan met zijn allen
onder. Ze gingen voor de eerste prijs…
Ik moest ook meelopen aan de hand van mijn
vader. Hij had de kleding van een melkmeisje
voor mij te pakken weten te krijgen. Compleet
met draagjuk en emmertjes. Toen heb ik van
mijn leven twee keer in een jurk gelopen; voor
de eerste en voor de laatste keer!
Zo opgelaten voelde ik me.

Ze hadden een handschoen met draadjes
aan een elektriseermachientje vastgemaakt.
Dat is zo’n apparaatje met magneten en zo
waarbij, wanneer je maar lang genoeg aan
het zwengeltje draait, er ergens wel een
elektrisch stroompje tevoorschijn komt. Dat
nog voelbaar is ook.

Laten ze nu inderdaad de eerste prijs winnen.
Mijn broer Theo stond bij de prijsuitreiking
vooraan onder de slang met de handschoen
Zodra de drukte van het opstellen van de
aan. Een vriend, ik geloof dat het Bill Meijer
optocht achter de rug was, konden we van was, activeerde draaiend aan het machientje
start. Achter de muziek aan, schuifelend
de stroom. Het was de bedoeling dat die
door de hele buurt, straat in straat uit. Langs onder stroom staande handschoen de hand
de LUBRO, waar het zo lekker rook naar
van de voorzitter zou ontmoeten wanneer de
koekjes en gebak, op naar het eindpunt.
prijs uitgereikt werd en er handen geschud
Mijn broers met letterlijk hun aanhang
moesten worden.
waren in hun slang het sluitstuk van de
optocht. Kleine kinderen langs de kant
Echter, er was kennelijk toch iets mis met de
werden er bang van. Mijn schouders deden constructie van het geheel. In plaats van bij
zeer van het juk en mijn vingers waren
de voorzitter kwam de stroom terecht in de
verkrampt door het vasthouden van de
hand van mijn broer die dansend en
emmers. Ik was blij dat het bijna afgelopen springend de eerste prijs in ontvangst nam.
was.
En Bill maar draaien aan het apparaatje. Die
hoorde en zag niets…
Mijn broers, en hun vrienden, waren er zó
van overtuigd dat ze de eerste prijs zouden
Uiteindelijk was ik blij toch maar als
winnen, dat ze het een en ander hadden
melkmeisje meegelopen te hebben. Zonder
geprepareerd.
geprepareerde handschoen…
KBO - De Brug - nr. 3 - 2019
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AutoMaatje Nieuwegein
Bent u zelf minder mobiel en voor uw
vervoer afhankelijk van anderen?
Rij mee met een ANWB AutoMaatje
Nieuwegein!
Een boodschap doen of naar een
afspraak bij de kapper of in het
ziekenhuis? De chauffeurs van
AutoMaatje Nieuwegein brengen u
graag naar uw bestemming. Zij komen
u ophalen op het gewenste tijdstip en
brengen u ook weer thuis. Als u het
prettig vindt gaat de chauffeur zelfs
mee naar de afspraak of haalt u weer
op wanneer u dat wilt.
U betaalt slechts een kleine onkostenvergoeding aan de chauffeur.

U hoeft geen
lid te zijn van
de ANWB. Het
is alleen voor
inwoners van
Nieuwegein.
Weet u dat u ook via AutoMaatje
gebruik kunt maken van de Batenbus?
Deze bus wordt beschikbaar gesteld
door Stichting de Baten voor een uitje
voor en door inwoners van
Nieuwegein. De bus is geschikt voor
het vervoeren van maximaal 8
personen. Wilt u meer informatie over
het reserveren van een persoonlijk
ritje of over de Batenbus? Neem dan
contact op met
automaatje@movactor.nl
of bel 030 - 603 37 48.
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Win € 25,-- als u de goede oplossing heeft en… uitgeloot wordt!

HORIZONTAAL 1 tot op dit ogenblik 4 harde beet 9 sul 13 deel van de mond 16
uit de weg gaan voor 18 Bijbelse profeet 19 titel 20 vrouwenverblijf 21 uiterste
grens 23 vloerbedekking 25 bovenal 28 op het kantje 29 aanbevelenswaardig 30
kort geluid 32 dwarsmast 34 waterlozing 36 Europees volk 37 ver (in samenstellingen) 38 hectare 39 ingenieur 41 Ierland 43 delfplaats 44 ploegsnede 45
bewonderaar 46 overeind zijn 48 houding 50 gordijnrail 51 marterachtig dier 53
ieder 54 holte onder de arm 55 harde buitenkant 56 draagzak 57 sluiting aan
kleding 59 lidwoord 61 duivenhok 62 snibbig meisje 64 Algemeen Nederlands
Persbureau 65 eruitzien 67 onwetend 69 voldoende gekookt 71 Engelse titel 72
persoonlijk voornaamwoord 73 schor 74 adellijk persoon 76 gewas 78 vogelproduct 79 gewoonte 80 levensgezel 81 onvervalst 83 beroemd 85 klasse 86
kledingstuk 88 stoffer 89 officieel bewijsstuk 91 honingbij 93 staatsiezetel 94
duinvallei 95 idee 96 ring van bloemen 97 ten gevolge van.
26
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VERTICAAL 1 rivier in Egypte 2 Noorse godheid 3 tekort 5 zojuist 6 reeds 7 onder
woorden brengen 8 met welk doel 9 snerpen 10 toestaan 11 onder andere 12 met
medewerking van 13 flauwekul 14 land in het Midden-Oosten 15 schil 17 kleine
slokjes nemen 20 draven 22 foedraal 24 Europese hoofdstad 26 verfstof 27
lisbloem 31 watervogel 33 ontvangdraad 35 Aziaat 37 bijbetaling 38 uiting van
verkoudheid 40 gang van een paard 42 vorderen 44 onmiddellijk voorafgaand 45
gril 47 tijdschriftenkiosk 49 kippenhok 50 bedorven 52 Griekse letter 57 wedstrijd
58 verpulverde stof 60 slagader 62 lichamelijke sterkte 63 daarbinnen 66 niet één
67 speels 68 geestelijke 70 god van de oorlog 73 afkeer 74 afgelopen! 75 naar
beneden 77 kledingstuk 79 eindoverwinning 82 voerbak 83 slaapplaats 84 op die
tijd 86 voorzetsel 87 ten opzichte van 90 kilovolt 92 mama.
2

15

13

54

85

34

95

36

76

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 2-2019 is: ‘Dat gaat het ene oor in en het
andere uit’, en is gewonnen door Mw. J. van Soest. Wij feliciteren u van harte. De prijs
wordt naar u overgemaakt.

De weg van de wijsheid

Van geest uit

Is lang en moeizaam

Komt rust en duidelijkheid,

Met vallen en opstaan

Een

Inspirerend doorgaan

Wereldse rijkdom

En dan…

Een

Straalt helderheid

Uitgesproken rust alom!
Gedicht ingestuurd door: Mw. Sylvia Nemmers
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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?
Voorletter(s)/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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