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 Lachen 
 

Drie heerlijke weken 
hebben we door-
gebracht op een 

seniorencamping in de 
Achterhoek. Louter ouderen vertoeven daar 
maanden met elkaar. 
 

Velen kennen elkaar en leven mee met 
ieders wel en wee. Boerin Joke zorgde 
ervoor dat iedereen het naar de zin had. 
Met koffie en eigengebakken kruidenkoek 
liet ze ons iedere woensdag genieten en 
ontmoeten. 
 

Daar raakte ik in gesprek met een man die 
heel moeilijk liep. ‘Waar kom jij vandaan?’ 
was zijn openingszin. ‘Uit Nieuwegein’ zei 
ik. ‘Daar kun je ook niks aan doen!’ sprak 
hij, waarna hij in lachen uitbarstte.  
 

Ik reageerde niet zo vrolijk, waarop hij 
nadrukkelijk aangaf dat ik mee moest 
lachen. Want lachen is het beste medicijn 
tegen alle kwalen.  
 

Ik vroeg hem waarom hij zo moeilijk liep.  
Hij noemde een paar van zijn makken, van 
onder naar boven: de zenuwen in zijn 
voeten waren aan het afsterven, de 
prostaatkanker was weer terug, darmkanker 
net ontdekt en zijn zicht ging zienderogen 
achteruit. Er was nog meer, maar zijn vrouw 
vond dat privé.  
 

Voor het laatst hadden zij een rondje 
gemaakt door Frankrijk. Wat er overbleef 
was lachen.  
 

Misschien berust er enige waarheid in het 
Duits gezegde: ‘Wie kan lachen, waar hij 

wel had willen huilen, krijgt weer plezier in 
het leven.’ 
 

Lachen heeft ook positieve effecten op je 
lichaam. Het is goed voor het 
immuunsysteem. Het vermindert stress.  
 

Door te lachen komen er stoffen in de 
hersenen vrij zoals het gelukshormoon 
endorfine. Het zorgt voor een verbetering 
van de conditie en betere ontspanning.  
Je wordt knapper door te lachen en zorgt 
voor verbinding met mensen om je heen.  
 

Misschien hierom wordt er in onze bestuurs-
vergaderingen veel gelachen. Dit betekent 
niet dat problemen worden weggelachen. 
Humor en geestigheid, de veroorzakers van 
de lach, moet je leren.  
 

‘Opa ik weet een grap!’ zei mijn kleinzoon 
van vier. ‘Er liggen twee bananen in bed. 
Zegt de een tegen de ander Ga eens recht 
liggen!’ Lachen geblazen. ‘Mats, weet jij 
waarom opa iedere ochtend uit het raam 
kijkt. Omdat hij niet door de muur kan 
kijken!’ Stilte. ‘Opa, waarom wil jij iedere 
ochtend uit het raam kijken? 
 

Mijn doodzieke zus nodigde ons uit voor 
een etentje in het hospice waar zij gast is. 
Met de familie hadden we een ouderwets 
gezellige middag. Zoals altijd lekker eten 
met de nodige afwisseling tussen ernst en 
humor.  
 

Ze genoot en ze lachte. ‘Dat het een paar 
dagen uitrusten zou worden was geen 
probleem,’ zei ze. ‘Dat lachen houdt je op 
de been.’ 

Ad Driessen, voorzitter.
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 Afdelingswebsite Nieuwegein/Vianen 

 
Bezoekt u onze eigen website wel 
regelmatig?  

 
Ga naar: www.kbonieuwegeinvianen.nl 
en u zult daar allerlei interessante 
artikelen en links ontdekken naar nuttige 
of leuke informatie  

 

 Augustus 

 
wo 28 augustus - Verschijning KBO-
PCOB Magazine + De Brug 
 

 September 
 
za 7 en zo 8 september - Werfweek-
end in de Museumwerf van 10.00 - 
16.00 uur. Gratis toegang. 
De Museumwerf is gevestigd aan de 
Wierselaan 113 in Vreeswijk 

 
za 14 september - Ontdek de sluis te 

land en te water tijdens de open dag.  
Beleef dit 
rijks-
monu-
ment en 
de gloed-
nieuwe 
3e sluis-

kolk vanaf plekken die anders niet 
toegankelijk zijn en maak een gratis 
rondvaart door de sluis  
 

Op het sluiscomplex worden tevens 

rondleidingen gegeven  

 
wo 25 september - Verschijning KBO-
PCOB Magazine 

 
zo 29 september - Jubileumviering 35 
jaar KBO, afdeling Nieuwegein/Vianen 
 

 Oktober 
 

 wo 30 oktober - 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 - Kerst-  
Eucharistievering in de Barbarakerk 
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35 jaar KBO-afdeling 
Nieuwegein/Vianen,  
Deel - 4: 
Wetenswaardigheden   
 

Deze keer heb ik in oude 
nieuwsbrieven, fotoalbums en notulen van 
talloze vergaderingen gekeken naar 
wetenswaardigheden.  
 

De naam zegt het al: feitjes die het weten 
waard zijn. Nu moet het woord ‘weten’ niet 
worden opgevat als ‘noodzakelijke kennis’ 
maar meer als een gegeven uit de historie, 
waardoor het huidige functioneren van onze 
afdeling duidelijker wordt. Tijdens het lezen 
kreeg ik overigens een heel groot – ‘Oh, dat 
was toen ook al’ – gevoel. Ik neem u mee 
op reis. 
 

De K van Katholiek was in het verleden veel 
nadrukkelijker in beeld dan tegenwoordig. 
Naast de gebruikelijke KBO-eucharistie-
viering op de derde dinsdag van iedere 
maand, opende de voorzitter de bestuurs-
vergadering met een overdenking/lezing uit 
de bijbel. Ook de Algemene Ledenvergade-
ring (ALV) begon met een H. Mis. 
 
Het is leuk om te zien hoe die ALV zich 
heeft ontwikkeld. Op 15 april 1993 moet je 
als KBO-lid daar een hele dag voor 
uittrekken: de dag begint om 10:00 uur met 
een Eucharistieviering, om 11:15 uur koffie; 
om 11:45 uur een gesprek met de pastor; 
om 12:45 uur een aperitief; om 13:00 uur 
lunch. Om 14:00 uur de ALV met 
verwelkoming van het 100e lid. Om 17:30 
uur sluiting. Naast stichtelijke woorden, 
vooral ook ruimte voor drankje en hapje.  

Dan de feitelijke ALV: die duurt 
tweeëneenhalf uur! En dan wordt door één 
van de leden de opmerking gemaakt over 
‘de haast waarmee de vergadering wordt 
afgewerkt.’ 
 
Neem dan de ALV van 30 maart 2004. Op 
die dag kan je ’s morgens nog iets anders 
doen, want pas om 12:30 uur gaat de zaal 
open; om 13:00 uur Eucharistieviering, 
14:00 uur koffie/thee/koekje; 14:20 uur 
jaarvergadering.  
 
De jaarvergadering duurt nu slechts 50 
minuten, of zouden ze om 15:10 uur (tijdens 
het hapje en drankje) nog doorvergaderen 
tot 15:20 uur. Dan begint een diavoorstelling 
die duurt tot 16:30 uur. Dan kan iedereen 
weer naar huis; nog wel even de € 2,50 
voor de kosten betalen! 
 
Dan de jubileumfeesten. Daarvoor is het wel 
belangrijk om te weten wanneer de KBO-
afdeling is gestart. In mei 1995, aan de 
vooravond van het 10-jarig bestaan, buigt 
het bestuur zich hierover.  
 
De eigenlijk oprichtingsvergadering is op 7 
november 1985 geweest. Daarvoor was al 
een eerste bijeenkomst op 14 december 
1984. Het bestuur heeft toen gekozen voor 
een datum die ongeveer in het midden ligt 
en is zo uitgekomen op 15 mei.  
 
Vraag van een lid, dat graag naar het feest 
wil: ‘Ik moet ’s morgens naar de dokter en 
kan niet naar de kerk, maar wil wel de rest 
van het feest meemaken, kan dat?’ 
Antwoord: ‘Ook dat kan, maar dan moet u 
zich wel opgeven.’  
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In 1997 lees ik dat de letters K en B uit de 
naam KBO toch een andere betekenis 
hebben gehad: ‘KBO, aanvankelijk opge-
richt om vooral ontspanning te brengen: de 
K van Keuvelen, kaarten en kienen; de B 
van breien, babbelen en bingo.’ Al vraag ik 
me wel af hoe ik dat ‘breien’ moet zien... 
 
Het bestuur houdt zich bezig met besturen 
en besluiten nemen. Om die besluiten 
kracht bij te zetten, beschikt de voorzitter 
over een voorzittershamer die in 1991 door 
A. Baars aan de KBO-afdeling is 
aangeboden. Er wordt natuurlijk gesproken 
over financiën. In 1993 was de grootste 
uitgavenpost op de jaarbegroting de 
afdracht aan de Unie KBO gevolgd door de 
jaarvergadering. (Dat snap ik wel met de 
uitgebreide hapjes en drankjes!) De balans 
31-12-2002 liet een bedrag van € 8.369, 31 
zien.  
 
De balans van 2018 was bijna vijf keer zo 
hoog: € 41.068,00. Tijden veranderen en 
ook de taak van de penningmeester.  
 
Hoewel… Al in juni 1993 roept de 
penningmeester op tot het betalen per 
automatische afschrijving. En een jaar of 
zeven later zegt de dan fungerende collega: 
‘Overigens de contributie is erg laag, maar 
wilt u iets meer overmaken dan kan dat 
altijd.’ 
 
Vanaf medio 2002 verschijnen de eerste 
advertenties in de Nieuwsbrief, die 
overigens nog op A-4 formaat wordt 
gestencild. Onder de redactie van Ton Kok 
(sinds 2004) is het formaat gewijzigd naar  
A-5, wat ook nu nog wordt gebruikt.  

Vanaf nummer 2 in 2017 verzorgt Ad Vos 
de nieuwsbrief met een fullcolour kaft. De 
advertentie-inkomsten zijn daar mede debet 
aan. 
 
In januari 2009 meldt de penningmeester 
dat, als er niet meer gelden binnen komen, 
de begroting voor het 25-jarig jubileumfeest 
(op 25 oktober) moet worden aangepast. In 
datzelfde jaar besluit het bestuur de 
jaarrekening en de begroting niet meer in 
nieuwsbrief af te drukken. ‘We willen niet 
dat onze financiën op straat komen te 
liggen.’ Openbaarheid van bestuur... 
 
Er wordt in de bestuursvergadering ook 
gesproken over de activiteiten. Met de 
vakantiereizen gaat het wel goed (zoals u in 
de vorige nummer van De Brug kon lezen).  
 
De dagtochten hebben een wisselende 
belangstelling. In het jaar 2003 zijn er – 
wegens gebrek aan belangstelling – 
helemaal geen dagtochten geweest. 
 
Ook belangenbehartiging is een terug-
kerend onderwerp op bestuursvergade-
ringen. Ontwikkelingen in de landelijke 
politiek worden nauwgezet gevolgd. In 
oktober 1993 steunt het bestuur een petitie 
tegen plannen van regering op ouderen-
zorg: verzorgingshuizen wegbezuinigen 
voordat er voldoende alternatieven 
beschikbaar zijn.  
 
In 1995 lees ik dat KBO-leden tegen een 
schappelijke prijs konden lunchen bij de 
opleiding voor de horeca van de Gildevaart. 
Is dit armoedebestrijding of een win-win-
situatie voor zowel de opleiding als KBO-
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leden? Over politiek gesproken: de secre-
taris werpt zich in 1994 op als ‘politiek 
commentator’ en plaatst daarbij een aantal 
‘kanttekeningen’ bij de vorming van het 
nieuwe kabinet. En in 1996: ‘(…)’ in 
Amerika is een republikeinse president 
gekozen: Zo’n figuur van: ‘Eerst Amerika’ 
(…).’  Klinkt bekend, nietwaar? 
 
Naast de georganiseerde hulp (adviseurs, 
belastinghulp) wordt ook met andere 
ouderenorganisaties samengewerkt in de 
Stichting COSBO Nieuwegein*. Gedoe rond 
de benoeming van een voorzitter en een 
gebrek aan vertrouwen doen het KBO-
bestuur besluiten om zich in 2011 uit 
COSBO terug te trekken.  
 
Op KBO-landelijk niveau gebeurt dat 
overigens ook. Het provinciebestuur van 
KBO Noord-Brabant trekt zich op 25 
november 2010 terug uit de Unie KBO. Als 
we dan de perikelen tussen de provinciale 
KBO-bonden van dit moment bezien… 
Herhaalt de geschiedenis zich dan weer? 
 
Dan kunnen ze op landelijk/provinciaal 
bestuurlijk niveau misschien een voorbeeld 
nemen aan de oud-voorzitter van onze 
afdeling, Theo Meuleman. Bij zijn afscheid 
op 15 juni 2000 wordt gememoreerd: ‘Hij 
heeft de KBO geleid in overleg en op basis 
van argumenten’ en ‘hij vermeed het 
conflictmodel.’ Zelf zei hij: ‘Laat mij maar 

door de achterdeur vertrekken, geen 
hosanna en dat soort dingen.’ 
 
Formele zaken moeten ook gedaan worden. 
Zo worden op 10 juli 2007 de eerste 
statuten van de KBO-afdeling Nieuwegein 
opgemaakt. Ook wordt de inschrijving bij de 
Kamer van koophandel per 1 augustus 
2007 geregeld. Een maand later is een 
Huishoudelijk Reglement van kracht. En in 
2008 zijn taak-functieomschrijvingen van 
bestuurs-/ en werkgroep leden 
gereedgekomen. Dat alles is er nog steeds, 
maar dan wel vernieuwd en aangepast aan 
de huidige situatie. Zo heten we pas sinds 
24 november 2009 officieel: KBO-afdeling 
Nieuwegein/Vianen. 
 
En wat hebben we geleerd in die 35 jaar dat 
onze KBO-afdeling bestaat? Dat laat zich 
het beste verwoorden door de zin uit 
september 1993: ‘Wij ouderen hebben 
namelijk de opdracht om ons cultuurgoed, 
onze levenservaring en noem maar op door 
te geven aan onze kinderen en klein-
kinderen.’ 
 
Al vraag ik met wel af wat de schrijver heeft 
bedoeld met ‘en noem maar op.’ 
 

Henk Valkenet, secretaris. 

 
 COSBO = Centraal Orgaan Samenwerkende Bonden    

van Ouderen 

 
 

Word ook lid van onze afdeling en ontdek wat de KBO 
u te bieden heeft. 

 

Voor info bel Angela Kok, servicelijn, 030 - 606 39 65. 
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Verschijningsdata KBO-PCOB Magazine/De Brug - 2019

Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO De Brug  

    30  januari  januari nr.     2 nr. 1 ☺ 

27  februari februari nr.     3   

27  maart maart nr.     4 nr. 2 ☺ 

  1  mei mei     nr.     5   

29  mei juni   nr.     6 nr. 3 ☺ 

26  juni juli/augustus nr.     7/8   

28  augustus september    nr.     9 nr. 4  ☺ 

25  september oktober nr.   10   

30  oktober november nr.   11 nr. 5  ☺ 

  4  december december nr.   12/1 nr. 6  ☺ 
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Van de Reiscommissie 
 

We hebben altijd onze ogen en oren wijd open. 
Gelukkig maar, want we willen u zo goed mogelijk van 

dienst zijn.  
En… eventuele misverstanden uit de weg ruimen. 

 

Teleurstelling 
 

Zo vernamen we dat enkele leden teleurgesteld waren dat onze KBO-vakantie 
2019 zo snel was volgeboekt. Men had ook wel meegewild! Jammer genoeg 
heeft de reiscommissie de aankondiging misschien niet duidelijk genoeg naar 
de leden gecommuniceerd. 
 

In onze Nieuwsbrief van oktober 2018 stond de aankondiging over de reünie 
van de vakantie van vorig jaar. Daarin werd vermeld dat alle belangstellenden 
welkom waren en dat men tevens al kon inschrijven voor de vakantie in 2019. 
 

Misschien heeft u die tekst niet gelezen omdat u dacht dat de reünie alleen 
voor de vakantiegangers naar Valkenburg bestemd was.  
 

Te klein 
 

Daarbij komt dat wij dit jaar een hotel op het oog hadden met 30 kamers. 
Meestal genoeg voor onze vakantiegangers. Maar als u bedenkt dat 20 gasten 
de voorkeur geven aan een eenpersoonskamer, dan snapt u dat we al snel vol 
waren. Achteraf bleek het hotel dus voor onze KBO-groep te klein en 
moesten we enkelen teleurstellen. We hebben duidelijk meer kamers nodig. 
Tenzij u uw kamer met uw vriendin wilt delen. 
 

Beloofd 
 

We zijn nu alweer bezig met onze zoektocht naar een fijn hotel voor onze 
vakantie in 2020. Dat moet een hotel zijn met minimaal 40 kamers, zodat ook 
ú mee kan. We willen helemaal geen wachtlijst of reserves! We willen graag 
dat iedereen gezellig mee kan op reis. 
 

De inschrijving voor de vakantie 2020 zal duidelijker worden gecommuni-
ceerd! 
 

Na enkele jaren met minder belangstelling voor onze jaarlijkse KBO-vakantie, 
leeft dit weer volop. En daar zijn we heel blij mee! 
 

De Reiscommissie, Harry, Angela en Ad. 
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Nieuws  
van de  

Reis-activiteitencommissie 
 

 
DAGTOCHT Modepresentatie bij Vander Klooster in Boskoop. 

 
Binnenkort wordt het weer tijd om uw winterkleding na te kijken.  

 
Heeft u nog aanvulling nodig?  

Of wilt u weten wat de nieuwe kleuren worden voor de komende winter? 
Onze dagtochten naar Modehuis Vander Klooster zijn  

steeds een groot succes.  
Daarom hebben we op dinsdag 5 november weer een gezellige modedag 

georganiseerd in Boskoop. 
 

De kosten voor leden zijn € 18,-- en voor niet-leden € 20,-- p.p. Dat is inclusief 
ontvangst met koffie en gebak, modeshow, broodjeslunch en natuurlijk 

vervoer per touringcar.  
 

*) Zie de speciale flyer bij deze Nieuwsbrief. 
 

DAGTOCHT kerstmarkt Antwerpen. 
 

Onze laatste excursie van dit jaar gaat op donderdag 12 december naar de 
sfeervolle kerstmarkt in Antwerpen. Hou deze datum maar alvast vrij in uw 
agenda. Informatie hierover ontvangt u bij uw volgende KBO-Magazine van 

eind september. 
 

Én, we zijn nu alweer druk bezig om gezellige dagtochten  
te bedenken voor 2020! 

 
Reis-activiteitencommissie, Ad, Angela en Harry. 
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Feest! - Heeft u zich al opgegeven? 
 

Op zondag 29 september 2019 vieren wij ons 35-jarig 
jubileum. Het wordt een feestelijke en gezellige middag in  

’t Veerhuis, Nijemonde 4 te Nieuwegein-Zuid. 

 
Het programma is als volgt:  
 

Vanaf 13.30 uur is de zaal open en wordt u ontvangen met een kopje koffie 
en iets lekkers  

 

Om 14.00 uur opent onze voorzitter de feestmiddag, waarna we zullen 
genieten van het muzikale optreden van de theaterzanggroep ‘De 
Weduwen’ 

 

Na afloop praten we nog na onder het genot van een drankje en lekker 
hapje 

 
We sluiten af rond 17.00 uur 
 

De entree is gratis, maar alleen toegankelijk voor leden van de KBO Afd. 
Nieuwegein/Vianen. 
 

‘t Veerhuis is met het OV goed te bereiken. Bus 74 stopt vrijwel voor de deur. De 
eindhalte van de tram naar Nieuwegein-Zuid is aan de overkant. Als u met de auto 
komt, dan is bij ‘t Veerhuis voldoende parkeergelegenheid. 
 

Wilt u weten of er nog plaatsen zijn? 
Bel dan met Angela op 030 - 606 39 65. 
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Beweegrecord in Nieuwegein, doet u ook mee? 
 
Wilt u deel uitmaken van het Nederlands record 55+ in beweging? Kom dan 24 
september naar Sport- en Evenementencomplex Merwestein! 
 
In mei is bekend gemaakt dat Nieuwegein, samen met de gemeente Den Haag, 
host city is van de Nationale sportweek. Deze sportieve week zal plaatsvinden van 
20 tot en met 29 september, waarbij elke dag een ander thema centraal staat. 
Dinsdag 24 september staat het Nederlands beweegrecord 55+ centraal.  
 
Om 10.00 uur komt Olga Commandeur, 
bekend van het tv-programma Nederland 
in Beweging, speciaal voor dit record naar 
Nieuwegein.  
 

Het Nederlands record staat momenteel 
op 240 deelnemers en dit willen we heel 
graag samen met u verbreken!  
 

Na een goede start met Olga is er de mogelijkheid om deel te nemen aan 
verschillende sport- en beweegactiviteiten waaronder tafeltennis, dansen, pilates, 
gezondheidstestjes, scootmobieltocht en nog veel meer. Hierbij is ook een 
informatiemarkt die bestaat uit verschillende organisaties uit Nieuwegein die zich 
presenteren.  
 

Dit alles zal tot 13.00 uur plaatsvinden in Sport- en Evenementencomplex 
Merwestein. 

 

Bent u 55 jaar of ouder en wilt u deelnemen aan 
deze leuke, gezellige en sportieve middag? Geef 
uw naam en geboortejaar dan door aan Caroline 
van der Helm via de mail  
c.vanderhelm@merwestein.nl of bel naar  
030 - 600 42 67. 
 

Vergeet niet uw partner, vrienden,  
buren of kennissen mee te nemen naar  

deze gezellige dag. 

mailto:c.vanderhelm@merwestein.nl
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KBO Tabletcursussen 2019 
 

De jaarlijkse tabletcursussen hebben een andere opzet ge-
kregen. Er wordt niet meer in een grote groep klassikaal les 
gegeven door een docent, maar in groepjes van maximaal 4 
personen onder begeleiding van een tabletcoach. 
 

De cursisten kunnen vooraf kiezen uit verschillende onderwerpen. Er wordt 
gewerkt met IPad en Android tablet. 
 

De basiscursus wordt in 2 dagdelen gegeven. De nieuwe cursussen zijn 1 dagdeel 
per onderwerp. Er dient voor twee onderwerpen gekozen te worden. De frequen-
tie is om de 14 dagen. Voor een cursus van 2 dagdelen betaalt men € 20 p.p. 
Men kan zich voor meerdere cursussen inschrijven.
 

 

De cursussen zijn:  
 

Basiscursus voor beginners 2 dagdelen 

•  Omgaan met de tablet 

•  Internetten 

•  E-mailen 

•  Notities maken 
 

Nieuwe cursussen    1 dagdeel per onderdeel 
1.  Internetbankieren (Amro, Rabo, ING SNS, van Lanschot) 
2.  Foto’s maken en bewerken 
3.  Boeken (binnenhalen, boekenbestand maken en rubriceren) 
4.  DigiD (aanmaken en ermee werken) 
5.  Muziek (Spotify, Podcast en You Tube) 
6.  Agenda (aanmaken en ermee werken) 
7.  WhatsApp (aanmaken en ermee werken) 
8.  Contactenlijst (aanmaken en inrichten) 

 

Locatie 
De Bron, Buizerdlaan 1, te Nieuwegein 

 

Onkosten 
 € 20 voor twee dagdelen 
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Data 
 Vrijdag 4 en 18 oktober 2019 
 Vrijdag 1 en 15 november 2019 
 

Inschrijven 
U kunt zich inschrijven bij Bert Baars. Het liefst per email: 
bert.baars@ziggo.nl. 
Vermeld uw naam, adres, telefoon en e-mailadres. Ook moet u aan-
geven welke cursussen u wilt volgen. U kunt eventueel gebruik maken 
van het inschrijfformulier op pag. 14. 

 

U kunt het inschrijfformulier ook per post sturen naar:  
Bert Baars,  
Houtwerf 67,  
3433 DJ  Nieuwegein. 

 

Na de inschrijvingen wordt gekeken of er voldoende aanmeldingen zijn, 
waarna groepjes gevormd en ingeroosterd kunnen worden. 

 

mailto:bert.baars@ziggo.nl
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Nieuwegein/Vianen  
 
 

 
 

Inschrijfformulier tabletcursussen 
 
Naam....................................................................................................................  
 
Adres  ...................................................................................................................  
  
Telefoon  ..............................................................................................................  
 
E-mail ...................................................................................................................   
 
Schrijft zich in voor de volgende cursussen (aankruisen a.u.b.) 
 
Basiscursus voor beginners 2 dagdelen 
 

 Omgaan met de tablet 

 Internetten 

 E-mailen 

 Notities maken 

 
Nieuwe cursussen    1 dagdeel per onderdeel 
 

 Internetbankieren (ABN-AMRO, RABO, ING, SNS, VAN LANSCHOT 

 Foto’s maken en bewerken 

 Boeken (binnenhalen, boekenbestand maken en rubriceren) 

 DigiD (aanmaken en ermee werken) 

 Muziek (Spotify, Podcast en You Tube) 

 Agenda (aanmaken en ermee werken) 

 WhatsApp (aanmaken en ermee werken) 

 Contactenlijst (aanmaken en inrichten) 
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Sonatelaan 12, 3438 TK  Nieuwegein - Tel. 030 - 605 01 97 - E-Mail: planning@elcare.nl 



16      -      KBO - De Brug - nr. 4 - 2019    
 
 

Komt u ook eens kijken bij onze Activiteitenmiddag in De Rank? 
 

De KBO afdeling Nieuwegein/Vianen 
heeft vanaf begin 2018 de activiteiten 
overgenomen van de voormalige UVV.  
 
Acht keer per jaar is er een gezellige 
middag met o.a. een bingo, verloting, 
entertainment en muziek. Daarnaast 
vindt er in december altijd een zeer 
succesvolle en sfeervolle kerstviering 
met lunch plaats. Alle senioren zijn van 
harte welkom bij onze gezellige 
middagen.  
 

Om de continuïteit van de activiteiten-
middag te waarborgen heeft Feedie 
von Bannisseht (coördinator) op 18 
juni, de laatste activiteitenmiddag van 
het eerste halfjaar, onderstaande 
speech gehouden. 
 

Lieve mensen, 
 

Van harte welkom bij deze laatste 
activiteitenmiddag van dit eerste 
seizoen. Zoals gebruikelijk zorgt Frans 
van Hees weer voor de muziek. Hij zal 
tijdens de pauze en na de laatste Bingo 
nog voor enkele minuten een toegift 
geven. Geef hem een groot applaus.  
 
U heeft deze middag een enquête-
formulier gekregen. Het bestuur wil 
graag weten waar uw voorkeur naar 
uitgaat. Het hangt van de uitslag af of 
we het programma moeten aanpassen.  
U mag van mij aannemen dat we altijd 

ons uiterste best doen om een zo’n 
gevarieerd mogelijk programma in 
elkaar te zetten.  
 

Het is bij ons bekend dat de meesten 
van u van Bingo & Verloting houden. 
Maar er zijn gelukkig ook gasten die 
van entertainment en muziek houden.  
 
Het moet mij even van het hart dat 
wanneer er een middag is met 
entertainment en/of muziek het aantal 
gasten minder is. En dat vinden wij erg 
jammer. Want we houden zoveel 
mogelijk rekening met hetgeen waar 
onze gasten van houden. En dat zijn 
vaak luisterliedjes, meezingers en ga zo 
maar door.  
 

Dit seizoen hadden wij o.a. in mei het 
trio De Juf, de Bakker en de Dominee. 

De gasten die er waren hebben echt 
genoten van hun optreden, maar ook 
van muzikanten die wij onlangs 
uitgenodigd hadden.  
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Deze gasten vragen zich ook vaak af 
waarom er zo weinig belangstelling is. 
En dat vinden zij maar ook wij erg 
jammer.  
 
En als er minder gasten komen is het 
voor de artiesten zo sneu en voor ons 
een dure grap.  
 
Wij houden bewust de prijzen laag dus 
betaalbaar. Het is niet de bedoeling 
dat wij winst maken, maar we moeten 
ook geen verlies lijden. 
 
U moet toch toegeven wanneer u naar 
theater gaat u veel meer moet betalen 
dan wij van u vragen. En wat ook 
prettig is het is overdag en niet ’s 
avonds.  

Wij hopen dat u ook entertainment en 
muziek belangrijk vindt. Want u wilt 
toch niet dat deze middag alleen een 
Bingo-middag wordt. Als dat zo is dan 
ontnemen wij de wensen van gasten 
die wel van entertainment en muziek 
houden en dat is toch niet de 
bedoeling.   
 
Namens alle vrijwilligers wens ik u een 
heel mooie zomer, geniet ervan. 
Maar geef ze een hartelijk applaus 
voor hun inzet, want zonder deze 
dames hadden wij geen activiteiten-
middagen.  
  
We zien u graag weer op dinsdag 17 
september 2019 om 14.00 uur in De 
Rank!

 
 

 

Bent u bekend met de site van 
https://artsandculture.google.com  
 

Hier vindt u werkelijk de meest fantastische zaken ter 
wereld. Hier een paar voorbeelden: Historische gebeur-
tenissen, musea van over de hele wereld, thema’s over 
voedsel, de maanlanding, de schilderkunst, belangrijke 
personen, het Guggenheim museum te Bilbao, het Nationaal Palace Museum van Korea, 
allerlei experimenten, vele kunstenaars als Paul Gauguin, Vermeer, Auguste Rodin, 
kunststromingen als constructivisme, de Parijse school, Cobra, Spaanse Renaissaince, 
historische figuren als Jozef Stalin, John F. Kennedy, Hô Chi Minh, Saddam Hoessein, Nikita 
Chroesjtsjov, en nog heel veel meer interessants. Neem er even de tijd voor en u zult 
versteld staan van de afwisseling aan onderwerpen. Ik spreek in superlatieven omdat het 
echt onbeschrijfelijk groots is wat er is te vinden op deze site. Ik wens u er veel lees-/kijk- 
en luisterplezier mee. Laat de site het, indien nodig voor u vertalen door Google naar 
Nederlands en zet bij instellingen de resolutie op hoog of automatisch voor een zo scherp 
mogelijk beeld.                                                   Ad Vos. 

https://artsandculture.google.com/
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Rondleiding bij Vendrig bedrijfskleding-wasserij IJsselstein 
 
KBO-lid Berry Disco, kon voor onze leden een excursie regelen naar de inmiddels 
bijna 60 jaar bestaande Vendrig bedrijfskleding-wasserij te IJsselstein. Bij aan-

komst werden we direct al verrast door een foto 
met ‘Welkom bij Vendrig’ KBO-PCOB op het presen-
tatiescherm te zien. Heel attent!  
 
Als 2e verrassing kregen we een heerlijke lunch 
aangeboden waarbij dhr. Rudolf Vendrig zelf ook 

aanwezig was. We hebben genoten van een zeer interessante rondleiding 
verzorgd door productieleider, Edwin van Rooij. ►  
 
Hij zorgt ervoor dat alles goed blijft draaien. Het is 
namelijk belangrijk dat de klant de juiste werkkleding 
krijgt en op tijd. ‘Daarnaast zorg ik ervoor dat de werk-
sfeer goed blijft en dat iedereen lekker in zijn vel zit. Dat 
is ook belangrijk, want dat komt de kwaliteit van onze 
service en producten alleen maar ten goede.’ 
 
Je hebt als leek werkelijk geen idee van de omvang en de werkzaamheden van 
zo’n bedrijf. Het bleek al snel om een familiebedrijf te gaan waar de werknemers 
het naar de zin hebben. Men wisselt op gezette tijden van arbeidsplaats zodat er 
geen continu repeterend werk voorkomt. We zagen louter vriendelijke gezichten.    

 
Wat productiecijfers 
 

Alle kleding wordt, afhankelijk van het 
contract met de klant, door Vendrig  
 

 

medewerkers zelf hersteld, per dag zijn 
dat ± 807 ▲ reparaties! 
Daarnaast verfrissen we 9.600 werk-
kledingstukken per dag! ► 
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In 2008 
wordt het 
volledig 
geauto-
matiseerde 
kleding 
sorteer-
systeem in gebruik ge-

nomen en in 2013 de nieuwe hangbaan en 
volautomatische vouwmachine ►  
 
Betsy de 
Keizer als 
volleerd 
machine 
operator. 
◄ 
Dhr. Rudolf 
Vendrig ► 

 

 

◄ Groepsfoto met de 
deelnemers en Edwin van 
Rooij voor een van de 
enorme wasmachines. 
 
Ga eens naar internet en 
kopieer deze link ▼ 

https://youtu.be/roX2IYDHRj0 

en zie o.m. hoe de nieuwe 
bedrijfskleur van Vendrig 
tot stand is gekomen.  
 

Het is de zeker moeite 
waard om te bekijken.  
 

Namens alle deelnemers welke hebben genoten van een interessante en leerzame 
rondleiding, met dank aan Berry Disco, dhr. Rudolf Vendrig, Edwin van Rooij en 
alle medewerkers van Vendrig.                   Ad Vos. 

https://youtu.be/roX2IYDHRj0
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Positieve gezondheid 
 

Machteld Huber 
introduceerde in 
2012 in 
Nederland het 
concept Positieve 
Gezondheid. 

 

‘Gezondheid is meer dan het ont-
breken van enigerlei ziekte’, zegt arts 
en onderzoeker Machteld Huber.  
 
Ze ontwikkelende het concept 
Positieve Gezondheid, dat er met 
name over gaat hoe iemand zelf kan 
bijdragen aan zijn of haar eigen 
gezondheid en welbevinden. 
 
Bij Positieve Gezondheid focust u op 
uw kracht in plaats van uw zwakte. U 
richt zich niet op uw aandoening, maar 
op een betekenisvol leven. Het belang-
rijkste is dat de regie bij u blijft. 
Uiteindelijk leidt dit concept tot een 
betere kwaliteit van leven en 
gebruiken mensen vaak minder 
medicijnen, legt ze uit. 
 
Behoefte 
 

Als jonge huisarts is Machteld Huber 
zelf vier keer ernstig ziek geweest. In 
die periode kwam ze erachter dat er 

méér van belang is dan medische 
kennis. Ze merkte aan zichzelf dat ze 
heel goed aanvoelde waar haar 
lichaam behoefte aan had. 
 

Wanneer zij moe was, kon ze goed 
naar haar lijf luisteren en voelen of ze 
moest gaan slapen of juist beter een 
stuk kon gaan wandelen. 
Ze merkte ook of het haar goed zou 
doen om onder de mensen te komen 
of juist even alleen te zijn. ‘Ik voelde 
steeds beter wat mijn lijf aangaf en 
leerde erop te vertrouwen’, legt ze uit. 
 

Breder kijken 
 

Dit was een bijzondere ervaring, 
omdat ze als arts juist was opgeleid om 
zich vooral te focussen op het oplossen 
van lichamelijke klachten. Door haar 
eigen ervaringen leerde zij breder te 
kijken. Ze wilde graag iets met deze 
bevindingen doen, maar ze was zich 
ervan bewust dat er een 
onderbouwing nodig was. 
 

Ze werd onderzoeker en uiteindelijk  
is zij tot een breed gezondheidsbegrip 
gekomen dat zij ‘Positieve Gezond-
heid” noemde. 
In dit concept wordt gezondheid niet 
meer gezien als de af- of aanwezigheid 
van ziekte, maar als het vermogen van  
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mensen om met de fysieke, emotio-
nele en sociale levensuitdagingen om 
te gaan en zoveel mogelijk eigen regie 
te voeren. 
 
In deze visie is gezondheid niet meer 
het domein van de zorgprofessionals, 
maar evenzeer van onszelf. Het gaat 
immers om het vermogen van de 
mensen zelf om met veranderende 
omstandigheden om te gaan. Daarmee 
biedt dit nieuwe gezondheidsconcept 
een alternatief voor de definitie van de 
World Health Organisation (WHO). 
 
Zes dimensies van gezondheid: 
 

Huber onderscheidt zes gezondheids-
dimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ 
te meten: 
 

 

• lichaamsfuncties 
• mentale functies en -beleving 
• spiritueel/existentiële dimensie 
• kwaliteit van leven 
• sociaal maatschappelijke 

participatie 

• dagelijks functioneren 

 
Kwaliteit 
 

Machteld promoveerde en inmiddels is 
haar concept breed geaccepteerd. In 
50 % van alle Nederlandse gemeenten 
maakt Positieve Gezondheid deel uit 
van het beleidsplan. ‘Ieder mens is 
anders’ legt onderzoekster Machteld 
uit.  

Zo kan het zijn dat iemand wiens 
onderbeen is afgezet helemaal geen 
behoefte heeft aan een revalidatie 
traject om met hulpmiddelen te leren 
lopen. Misschien wil die persoon 
alleen maar zelfstandig naar het toilet 
kunnen gaan. Het is in veel gevallen 
een kwestie van de juiste vragen 
stellen.  
 

Wat zou u graag willen?  
Wat is voor u belangrijk? Wat zou u 
willen veranderen aan uw situatie? 
 

Als u bepaalde dingen wilt veranderen 
in uw leven, kies dan voor bereikbare 
doelen. Kies voor kleine aanpassingen 
in uw leven, die vol te houden zijn. 
Juist de herhaling kan veel effect 
hebben. Met als doel? U ervaart dat u 
een autonoom persoon bent en niet 
alleen een voorwerp van zorg. ‘Merken 
dat u zelf invloed kunt hebben op uw 
welbevinden’, dat is namelijk Positieve 
Gezondheid, aldus Machteld Huber. 
 

Positieve Gezondheid is dus meer dan 
een gezondheidsconcept en werk-
methode. Het is uitgegroeid tot een 
beweging die prikkelt om in de zorg 
anders te denken, te doen en te 
organiseren. Tal van organisaties zijn 
bij dat omvormen van de zorg 
betrokken.  
 

Lees meer over 'Positieve Gezondheid 
gaat over Veerkracht' in dit 'Gesprek 
met Machteld Huber'. 

 

Bron: Vegro Magazine. 

https://www.zonmw.nl/nl/over-zonmw/positieve-gezondheid/nieuwe-definitie-van-gezondheid-nodig/
https://iph.nl/positieve-gezondheid-gaat-over-veerkracht-gesprek-met-machteld-huber-in-de-dokter/
https://iph.nl/positieve-gezondheid-gaat-over-veerkracht-gesprek-met-machteld-huber-in-de-dokter/
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KBO vakantiereis van 24 t/m 29 juni 2019 naar Oldenzaal (deel 1) 
 

Het door Angela altijd zo mooi gemaakte ‘vakantieboekje’ met alle relevante infor-
matie omtrent de vakantie, kregen we al ruim tevoren aangeleverd waardoor de 
voorpret direct al begon. De reis ging deze keer naar Oldenzaal naar hotel ‘Het 
Landhuis’. Het werd een warme vakantie met temperaturen boven de 30 graden. 
 

Maandag 24-6 / Om 9.00 uur werden de eerste gasten opgehaald bij resp. 
Nieuwegein zuid, midden en noord waarna de reis met chauffeur Tom kon 
beginnen. In ‘Het Landhuis’ aangekomen, konden we met een heerlijke kop 
koffie/thee even bijkomen, ons opfrissen, en de koffers uitpakken. ’s Middags ging 
er al een eerste groepje op uit om Oldenzaal te verkennen.  

 

En ja hoor, ook in Oldenzaal hebben ze 
‘ouderen-hangplekken’!!! 
 

En daar maakten Jan, Ineke, Joke, Harry  
en Bets dankbaar gebruik van ☺. 
 

Na het diner werden we vermaakt door 
‘Kleintje Revue’, een smartlappenkoor 
bestaande uit een 20-tal mannen. 

 

Dinsdag 25-6 / Na een eerste nacht in een vreemd bed is het altijd even wennen 
maar na het voortreffelijke ontbijtbuffet reden we om 11.00 uur weg voor een 
prachtige tocht via Denekamp naar Emsland bij onze oosterburen.  
 

Voor de lunch waren we te gast 
bij ‘Bauerenhofcafé In ’t Hürhus’ 
op de Mehringer heide. Daar was 
ook een zoutgrot en winkeltje 
met allerhande zoutproducten.  

 

Na de lunch reden we door naar het bij veel 
Nederlanders bekende Bad Bentheim, waar 
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we kasteel Bentheim konden bezoe-
ken. Hierna bracht Tom ons weer 
netjes naar het hotel voor het diner. 
’s Avonds trad beroepsmuzikant en 
trompettist Gert Ekkelboom, voor 
ons op met een muzikale reis door 
het verleden. Er werd door een aantal 
leden gezellig meegedanst. 
 

Woensdag 26-6 / Ook nu konden we 
heerlijk rustig ontbijten om daarna te gaan 
relaxen in de ‘wellneskelder’. Daar heeft 
een aantal leden lekker gebubbeld in de 
whirlpool en jacuzzi. We gingen in het-
zelfde rustige tempo door maar nu met 
een huifkartocht door de fraaie omgeving. 
‘En we schommelden en we keken naar de 
kont van het paard’, om Wim Sonneveld 
aan te halen.      Deel 2 volgt (i.v.m. de ruimte) in nr. 5 van ‘De Brug’ welke op 30 okt. uitkomt. 
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BOLGERIJENSEBRUG        Een vaarweg van Amsterdam naar de Rijn 

(Duitsland) is altijd al een dingetje geweest. 
Voorheen via de Vecht naar Utrecht, dan met 
de Keulse Vaart naar Vreeswijk en vervolgens 
via het Zederikkanaal van Vianen naar 
Gorinchem om dan via de Merwede en de 
Waal naar Duitsland te kunnen. ‘Je draaide 
hem met de hand.’ Tussen 1880 en 1892 is 
het Merwedekanaal gegraven, gebruik-
makend van Keulse Vaart/Vaartse Rijn en 
Zederikkanaal. 
 
De bruggen over dat kanaal waren toen in 

veel gevallen draaibruggen. Veel lezers onder ons zullen die (oude) draaibruggen 
nog wel herkennen, zoals de Muntbrug in Utrecht, de Liesboschbrug en de 
Rijnhuizerbrug in Jutphaas, de Bolgerijensebrug in Vianen, de Zwaanskuikenbrug 
bij Hei- en Boeicop en de Meerkerksebrug bij – hoe kan het ook anders – 
Meerkerk.  Die oude bruggen zijn in de jaren 1880 - 1890 gebouwd en aange-
bracht. De meeste van die juweeltjes van geklinknagelde ijzeren bruggen zijn aan 
de slopershamer ten prooi gevallen om plaats te maken voor op afstand bediende 
modernere bruggen. Maar enkele zijn nog steeds te bewonderen (hoewel ook op 
afstand bediend): de Muntbrug en de Bolgerijense brug. 
 
Hoe anders ging dat bedienen voorheen (tot 
eind jaren 1980). Een brugwachter, vaak 
woonachtig in een brugwachterswoning 
vlakbij de brug, ging eerst de slagbomen 
dichtdoen aan ene kant. Vervolgens over de 
brug naar de andere kant en daar de bomen 
dichtdoen. Dan teruglopen naar het midden 
van de brug en losdraaien.  
 
Daarvoor gebruikte hij ‘de sleutel’ (ook wel 
slinger genoemd, een draaistang om de brug 
open te draaien) die op het midden van de 
brug, aan de zijkant langs de reling, aan een 
haak hing. En met een nog kleinere haak 
erbij om het dekseltje open te maken.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bolgerijensebrug  
 

Foto: Henk Valkenet 23 nov. 2018 
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Met dat kleine haakje nam je het dekseltje van het potje op het wegdek midden 
op de brug weg. Dan de grote slinger eerst in een potje om de brug van de 

vergrendeling los te draaien en daarna in 
het andere potje om de brug te kunnen 
ronddraaien. In het begin moest de 
brugwachter even kracht zetten, daarna 
was het een kwestie van de vaart erin 
houden. Door de symmetrische vorm van 
de brug ging dat betrekkelijk vlot.                                                       
 
De Bolgerijensebrug bij Vianen is nog een 

van die oude bruggen die tot op de dag van vandaag volop in werking is (op 
afstand bediend, dat wel). Deze verbinding is vervaardigd in 1886 door L.I. 
Enthoven & Co. uit 's Gravenhage). De Bolgerijense brug en twee andere bruggen 
werden in 1945 door de Duitse bezetter gebombardeerd. Het duurde tot 1949 
voordat uit twee bruggen één nieuwe werd samengesteld, wat overigens niet in 
de constructiedetails van de brug is terug te vinden. De nieuwe Bolgerijense brug 
ligt iets noordelijker dan zijn voorganger en heeft sinds 1949 betonnen 
landhoofden. De draaiwerken zijn inmiddels al eens vervangen. Tot anno 2000 
geschiedde de bediening van de brug nog handmatig.  
 

Op deze twee kaartjes ▼ is te zien dat de brug is verplaatst: 
Links voor WO-II, rechts daarna.  

 

Voor lezers die de technische omschrijving willen weten: 
 

Een gelijkarmige, ijzeren draaibrug, draaiend om een stalen, op een betonnen 
draaipijler geplaatste spil in de rivierloop. De bovenbouw ligt op een stalen plaat, 
die is opgehangen aan het stalen spildeksel. De symmetrische brug is voorzien van 
dwars- en langsdragers, en vakwerk hoofdliggers, die in het midden volwandig zijn 
en tevens als brugleuning fungeren. De liggers zijn vakwerken van het gekruiste 
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Beste leden, we 
zijn op zoek naar 
iemand welke de 
bezorging van de 
bladen op zich wil 
nemen, tevens 
zoeken we nog een 
2e penningmeester. 
 
Voor meer info belt 
u naar Angela Kok, 
 
030 - 606 39 65. 
 

systeem en zijn samengesteld uit geklonken plaat- en hoekijzers. Beide brug-
helften overspannen een 14 meter brede doorvaartopening en zijn verbonden 
met landhoofden met vernieuwde vleugelwanden van beton, waarop buizen-
leuningen staan. De brug is voorzien van een houten brugdek. De brug is aan 
weerszijden voorzien van identieke, dubbele remmingswerken.  
 
Waardering: 
 

De draaibrug is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, 
architectuurhistorische en ensemblewaarde en vanwege de zeldzaamheid:  

 

-   als bijzondere uitdrukking van een geografische en infrastructurele 
ontwikkeling 

-   vanwege de typologische zeldzaamheid en als uitdrukking van een 
civieltechnische ontwikkeling  

-   als bijzonder, vrij gaaf bewaard onderdeel van een groter infrastructureel 
geheel  

-   als vertegenwoordiging van een verdwijnend type, waardoor het enige 
zeldzaamheidswaarde heeft. (Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)  

 
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:De_Bolgerijensebrug_in_het_Merwedeka
naal_bij_Vianen.jpg 

Samengesteld door Henk Valkenet. 
 
 
 

 
 
  
 
   
  
   
   
 
 
 
   
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:De_Bolgerijensebrug_in_het_Merwedekanaal_bij_Vianen.jpg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:De_Bolgerijensebrug_in_het_Merwedekanaal_bij_Vianen.jpg
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‘Oooh, what a lucky men he was’  
 

Een ode aan Vianees Toon Binneveld 
 

Toon 
Binneveld 
overleed 
eind maart 
dit jaar.  
Zijn vrouw 
Elfriede 
over haar 
Toon, de 
sluimeren-
de rouw en 
de impact 
van kleine 
lieve 
gebaren. 

 
Toen zijn rechteronderbeen begin vorig 
jaar werd afgezet, was één van de 
eerste dingen die hij zei na de operatie: 
'Oh, nu kan ik nooit meer fluiten'. Maar 
de volgende dag had hij zichzelf alweer 
opgepept. 'Er zijn scheidsrechters met 
een prothese, dat kan ik ook'.  
 
Toon Binneveld was ruim 40 jaar 
clubscheidsrechter bij vv Brederodes. 
Hij deed niets liever. ‘Hij was een 
goede scheidsrechter, ooit wilde hij 
professional worden’, herinnert zijn 
vrouw Elfriede Witkamp zich.  
 
Het is Toon nooit meer gelukt om met 
die prothese het veld op te komen. 
Maar de anekdote is wel tekenend 

voor de man die tot op het laatst bleef 
geloven in de goede afloop. Een ras-
optimist. ‘Hij dacht altijd: wat kan ik 
nog wel. Dat vind ik nog steeds heel 
moeilijk’, vertelt ze, ‘dat hij zo 
ontzettend heeft gevochten en het 
toch niet heeft gered.’ 
 

Elfriede en Toon ontmoetten elkaar op 
de Paardenmarkt, in café 't Fust. Liefde 
op het eerste gezicht. De dag na de 
ontmoeting zocht Toon haar al op in de 
V&D, waar ze als 26-jarige werkte. Met 
een witte, zijden roos.  
 
'Zo', zei hij tegen de ietwat verschrikte 
Elfriede, 'ik laat je nooit meer gaan'. Ze 
gingen al rap samenwonen en later ook 
trouwen.  
 

‘Toon tilde mij op, als het ware. Hij was 
ondanks alle tegenslagen die hij heeft 
gehad, altijd zo positief. Ik voel me in 
die zin ook bevoorrecht, omdat ik zo'n 
fijn huwelijk heb mogen hebben.’ 
 
Toon Binneveld kampte met een slecht 
vatenstelsel. Door slechte door-
bloeding, kreeg hij ongeneselijke 
plekjes op zijn voeten. De eerste 
amputatie begin vorig jaar was 
achteraf het begin van het einde. Niet 
lang daarna begon ook zijn linkervoet 
er slecht uit te zien. Dotteren hielp 
niet.  
 

Er werd nog een experimentele 
operatie gedaan, waarbij bloedvaten 
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werden omgeleid. Dat pakte niet goed 
uit. ‘Pijn, pijn, pijn. Hij had zo'n pijn.’ 
Op een gegeven moment zei hij zelf 
tegen de dokter: 'Haal die andere poot 
er ook maar af'. 
 

Op dat moment zat Elfriede in 
Lanzarote, waar ze van Toon koste wat 
kost heen moest om bij te tanken van 
alle ellende. Zelfs toen hij ondertussen 
in Nederland had besloten dat zijn 
andere been er ook af moest, mocht ze 
niet terugkomen. Ze belde hem 
dagelijks.  
 

Na de operatie zag het er aanvankelijk 
goed uit, tot hij plotseling koorts kreeg 
en op de intensive care werd opge-
nomen. Een paniekerig telefoontje 
volgde. ‘Ik heb tegen hem gezegd: 'Blijf 
bij me, hè Toon' en dat heeft hij 
beloofd.’ Ze pakte snel het vliegtuig 
naar Nederland.  
 

‘Toen ik terugkwam, had ik hem vijf 
dagen niet gezien. En dan zie je je man 
met twee van die stompjes; je hart 
breekt.  
 

Maar hij had zo'n smile op zijn gezicht, 
zo blij om me te zien.’ Vervolgens ging 
het op en neer.  
 

Steeds knokte Toon zich terug. 'Dit was 
het laatste obstakel', riep hij op een 
gegeven moment naar zijn vrouw. Vol 
vertrouwen dat hij weer thuis zou 
komen, dat ze volgend jaar weer 
samen op Lanzarote zouden zitten.  

Maar hij overleed op zondag 31 maart. 
Op zijn rouwkaart stond de tekst 'Toon, 
lucky man, yes he was', naar het 
nummer 'Lucky man' van Emerson, 
Lake & Palmer: het favoriete nummer 
van Toon, die in het verleden ook 
basgitarist was bij de Viaanse band The 
Steps. ‘Hij voelde zich tot op het einde 
een 'lucky man'.’ 
 
De rouw is nu nog vers bij Elfriede. ‘Ik 
word nog geleefd, er is nog zoveel te 
regelen.’ Wat haar heeft getroffen zijn 
de lieve dingen die mensen spontaan 
voor haar doen. Soms klein, soms 
groot.  
 

Tuincentrum Huijting die haar tuin en 
die van haar buurvrouw - die haar door 
dik en dun steunt - een opfrisbeurt 
geeft. Een medewerkster van de 
Kruidvat die na het overlijden van Toon 
met een bos bloemen op de stoep 
staat. Inkstation Vianen die kosteloos 
foto's voor haar afdrukt.  
 
De bakker die haar een gebakje 
toeschuift, om haar een hart onder de 
riem te steken. ‘Je komt veel mooie 
dingen tegen in je verdriet.’ Laatst 
dronk ze een glas rosé bij 't Fust, op 
Toon. ‘Ik zag gewoon voor me hoe hij 
naar me zat te grijnzen.  
 

Hij zou willen dat ik doorga.  
 

En ik ben een sterk wijf, ik ga het ook 
gewoon redden. Voor Toon.’  
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Wat een ontzettend aardige reactie van Truus en Gerard Mouton  
 

op de door mij gemaakte DVD over de Valkenburg vakantie 2018. Omdat Gerard niet op 
de reünie aanwezig kon zijn heb ik die voor hem gemaakt zodat hij en ook Truus nog eens 
(opnieuw) kunnen genieten van deze vakantie en vooral van de foto’s van hun 60-jarig 
huwelijk. Dat ze er blij mee zijn blijkt duidelijk uit deze reactie. 

 

Hartelijk dank voor jullie reactie lieve mensen!             Ad Vos. 
 

Auto's 
 

Ik keek naar oude foto's 
Van straten zonder auto's 
Waar je kon oversteken 
Zonder je been te breken, 
Waar kinderen konden tollen 
En knikkers lieten rollen 
En met hun springtouw sprongen 
En gekke liedjes zongen. 
 
Er zijn op straat geen kinderen meer,  
Alleen verkeer. 
Ik keek naar oude platen 
Van mooie lege straten: 
Geen rotzooi en geen troep nog, 
Geen auto's op de stoep nog, 

Geen toeter nog te horen 
Ik was nog niet geboren 
Daar op die oude foto's 
Van straten zonder auto's 
 

Er zijn op straat geen kinderen meer,  
Alleen nog verkeer.     

Willem Wilmink. 
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Als u deze puzzel goed oplost, wint u misschien € 25,-- 
 

 

HORIZONTAAL 1 groente 4 
koude drukte 9 repareren 13 ver-
vroegde uittreding 16 minteken 
18 deel van het hoofd 19 vette 
vloeistof 20 palen in de grond 
slaan 21 vloerkleed 23 stijl 25 
zachtjes op en neer gaan 28 
goedkeuring 29 aanvallen 30 
druiloor 32 Anonieme Alcoho-
listen 34 prijzen 36 inhoudsmaat 
37 lied 38 deel van het boven-
been 39 groente 41 uniek 43 
Engelse graanjenever 44 1000 
gram 45 kookgerei 46 houtsoort 
48 een en ander 50 halsdoek 51 
oude dans 53 met betrekking tot 
54 aangezien 55 jongeling 56 
onbeweeglijk 57 grote snelheid 

59 Algemene Ouderdoms Wet 61 woonboot 62 vuurwapen met een lange loop 64 binnenvaartuig 65 jeugd-
puistjes 67 vlug 69 hemellichaam 71 vrouwelijk dier 72 regerings reglement 73 deel van een boom 74 liefdevol 
76 tijdperk 78 senior 79 brok 80 kortademig 81 versje 83 onbepaald telwoord 85 graansoort 86 prikkend 
uitsteeksel 88 verwerven 89 van keurmerk voorzien 91 loopvogel 93 pakken 94 pul 95 verdriet 96 zuiver gewicht 
97 Noach. VERTICAAL 1 tongstreling 2 onvoltooid 3 helleveeg 5 oktober 6 en andere 7 neerslag 8 naargeestig 
9 dag na vandaag 10 voordat 11 kunstmatige inseminatie 12 gelofte 13 planeet 14 melkklier 15 voorzetsel 17 
verzamelen 20 vervolgens 22 voedsel 24 volk 26 domoor 27 vruchtbare plek in de woestijn 31 vrijwel 33 steeds 
35 geen mens 37 hengelvergunning 38 zonder huisvesting 40 rookgerei 42 drukte 44 sfeerverlichting 45 plat 
stuk hout 47 kunstwerk 49 Algemene Arbeidsongeschiktheidswet 50 erfelijke stof 52 familielid 57 Duits gebergte 
58 dralen 60 dichterbij 62 per kruiwagen vervoeren 63 bladader 66 schoudermantel 67 tijdelijk bestuurder 68 
met een heet strijkijzer strijken 70 verharde huid 73 ten noorden van 74 roofdier 75 cadans 77 zacht maken 79 
uitroep 82 demonstratieband 83 deel van een kledingstuk 84 kleefmiddel 86 stel 87 watering 90 bazige vrouw 
92 Oude Testament. 
 

1 34 25 46 24  37 54 19 72  36 91 38 41 93  

 

De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met een prijs 
van € 25,-. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende ‘De Brug’. 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 tot uiterlijk 1 oktober 2019 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
De oplossing van de puzzel uit De Brug 3-2019 is: ‘Oplossing’, en is gewonnen door Mw. 
M. van Leersum. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overgemaakt. 

mailto:advos@casema.nl
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INSCHRIJFFORMULIER  NIEUW  LIDMAATSCHAP KBO  
afd. Nieuwegein/Vianen  
 

 

Wilt u voor uw partner (indien van toepassing) s.v.p. een eigen formulier 
invullen? 
 

 
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 van Angela Kok, 030 - 606 39 65. 

mailto:advos@casema.nl


 



 


