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STORM 
 

Heerlijk was het vorige 
week. Met een groep 
vrienden in Zeeland een 
aantal dagen uitwaaien 
aan het strand. Tegen de 

wind inlopend langs de schuimende zee, 
genoten we van alle elementen en elkaar.  
 
Een praatje met een zeevisser, die zijn 
zeebaars nauwkeurig mat, want hij mocht 
er van hogerhand maar een meenemen.  
In de luwte van de duinen en het bos 
konden we de mooiste paddenstoelen 
aanwijzen met onze paraplus, die gelukkig 
dicht bleven. Het is herfst. 
 
Een bezoek aan Deltapark Neeltje Jans 
leidde ons naar de Delta Experience. Het is 
een indrukwekkende 4D animatie, die je de 
allesverwoestende kracht van het water laat 
ervaren.  
 

Er zijn geen beelden van de stormramp in 
de nacht van 31 januari 1953. Wel van de 
gevolgen. Misschien heeft u nog het zwart 
witboek De Ramp in de kast staan? Het 
was zo overdonderend dat een klas pubers 
halverwege de spanning niet aankon.  
 
Overweldigend is te zien hoe wij 
Nederlanders een machtige blokkade 
hebben opgeworpen tegen het naderend 
onheil van wind en water.  
 
De Ramp mag ons niet meer overkomen. 
De Plompe Toren als enig restant van het 
verdwenen dorp Koudekerke moet 
geschiedenis blijven. 

De wind blies mijn gedachten naar de 
perikelen in KBO-land. Na een jaar 
stormachtige ontwikkelingen binnen en 
tussen de provincies hebben de vier 
grootste provincies hun macht kunnen 
verzilveren. Voor onze provincie Utrecht 
was het kwaad roeien tegen de wind en 
stroom in.  
 
Uiteindelijk is er geen scheuring ontstaan. 
KBO Utrecht zal haar stem laten horen. 
Zeker als het gaat om de zelfstandige 
positie van de afdelingen. We laten ons de 
wind niet uit de zeilen nemen. Jammer is 
het dat het landelijk bureau uitgekleed 
wordt. Hopelijk zal de belangenbehartiging 
van de grootste ouderenbond naar de 
landelijke politiek krachtig blijven en niet 
versplinterd over gelaten worden aan de 
provincies. 
 
Een storm van 
een andere 
orde, die van 
enthousiasme, 
was na afloop 
van ons 35-jarig jubileumfeest.  
 
Een vloedgolf van positieve reacties en 
complimenten kregen we over ons heen 
van de bijna 200 gasten, theatergroep de 
Weduwen en de medewerkers van het 
Veerhuis. Het was ook een echt feestelijke 
middag. Van koffie met taart tot aan 
polonaiselopen toe, met alle varianten 
daartussen.  
 
Dank voor het bestuur die de wind heeft 
gezaaid, zodat deze storm geoogst kon 
worden.                  Ad Driessen, voorzitter.
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Agenda laatste maanden 2019, om te onthouden: 
 

 Oktober 
 

wo 30 oktober - verschijning KBO-
PCOB Magazine + De Brug 

 

 November 
 

di 5 november - Dagtocht Modedag bij 
Vander Klooster in Boskoop 
 

za 9 november. 10:00 - zo 10 nov. 
17:00 Nationale Kunstdagen 

 

De Beursfabriek aan de Symfonielaan 5 
in Nieuwegein. Circa 200 kunstenaars 
tonen en verkopen daar hun werk.   
 

do 14 november - KBO Algemene 
Ledenvergadering (najaar) in De Rank 
 

vrij 29 november 10.00 - 16.00 uur 
Health check Centrale bibliotheek 
(Stadshuis) Laat je gezondheid checken 
door gezondheids-professionals.  
 

Hoe goed zie je in de verte en van dicht-
bij? Hoe is het met je gehoor gesteld? 
Doe mee met preventieve health checks 
rondom bewegen, laat je cholesterol en 
bloedsuikerwaarden bepalen en nog 
veel meer! En het is gratis!  
 

Aanmelden:  
 

actie@detweedeverdieping.nu.  

Bij aanmelden graag aangeven welk 
tijdstip (elk heel uur) uw voorkeur heeft. 
 

De health checks zijn geen vervanging 
van een huisartsbezoek. Mocht hier 
aanleiding voor zijn, dan vragen we je 
een afspraak te maken met je huisarts. 

 
 December  

 

wo 4 december - verschijning KBO-
PCOB Magazine + De Brug 
 

do 12 december - dagtocht kerstmarkt 
Antwerpen 
 

wo 18 december - Kerstlunch  
in De Rank 
 

vr 20 december - Kerst/Eucharistie-
viering in de Barbarakerk 

 
 

 Januari 2020 
 

Nieuwjaarsbijeenkomst op 
vrijdagmiddag 3 januari 2020 

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
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KBO-vakantie 2020 - Zeddam 
 

maandag 22 juni t/m zaterdag 27 juni 2020  
 

Hotel Ruimzicht*** Zeddam 
 

 
Hotel Ruimzicht te Zeddam, Montferland, Achterhoek 
 

Hotel Restaurant Ruimzicht is een familiehotel in de bosrijke omgeving van 
Zeddam, een Gelders dorpje op 7 km van Doetinchem. Het hotel wordt zeer 
professioneel geleid door het echtpaar Jos en Lynn Geerdink. 
 
Het hotel 
 
Hotel Ruimzicht is een ruim opgezet hotel met brede gangen, gerenoveerde 
kamers, royale zalen, 2 terrassen en restaurant. Verder nog een bibliotheek, bar, 
lounge en overdekte binnentuin. Er zijn in totaal 49 kamers. Alle kamers bevinden 
zich op de begane grond of op de 1e verdieping (lift aanwezig). Op de kamers staan 
o.a. een bureau met stoel, televisie, telefoon en er is voldoende kastruimte. De 
badkamer beschikt over douche, wastafel, toilet en haarföhn. 
 
Er is veel gelegenheid om buiten te verblijven en/of in de omgeving te wandelen. 
Het centrum van het dorp is op 10 minuten loopafstand. Er is een mogelijkheid 
om fietsen te huren. 
 
Natuurlijk is er in het gehele hotel draadloos internet (wifi). 
 
Het vriendelijke en gastvrije personeel en de uitstekende keuken staan garant 
voor een heerlijk onbezorgde vakantie. 
 
Wat gaan we doen? 
 
                                  
 
We hebben een leuk programma 
samengesteld, met o.a.:  

- Bezoek Kevelaer  
- Excursie Bolletje Museum 
- Bezoek Cactus Oase in Ruurlo 
- Rondvaart over de Rijn 
- Gezellige avonden met divers 

entertainment.
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De prijs voor het complete arrangement bij verblijf op een 
 

1-persoonskamer bedraagt € 520,-- per persoon. 
2-persoonskamer bedraagt € 520,-- per persoon. 
Het hotel vraagt geen toeslag bij gebruik van een 1-pers.kamer! 

 
Wat krijgt u hier allemaal voor? 
 
Inbegrepen zijn verblijf in het hotel met ontbijt/lunch/3-gangen diner. Elke 
ochtend en avond schenkt het hotel een gratis kopje koffie. Verder is inbegrepen 
alle touringcarvervoer, de genoemde excursies, entertainment ‘s avonds, div. 
fooien. Natuurlijk ontvangt u vooraf een verzorgd programmaboekje. 
 
Niet inbegrepen:  
 

Reis- en annuleringsverzekering, uitgaven van persoonlijke aard, extra drankjes.  
 
Inschrijven vóór 1 december 2019 
 
Wilt u er zeker van zijn dat u in 2020 met ons mee kunt? Schrijf dan snel in!  
 
De toewijzing van de kamers gebeurt op volgorde van binnenkomst van de 
inschrijfformulieren. VOL is VOL! 
 
Vul het inschrijfformulier in en stuur dit op naar de Reiscommissie KBO afd. 
Nieuwegein/Vianen.  
 
Vragen over deze reis? 
 

Voor meer informatie kunt u bellen met Harry Meerts,  
telefoon 030 - 605 67 78 of E-mail: harrymeerts@ziggo.nl. 

 

 

 

 

 

 

Van links 
naar rechts, 
Kevelaer, 
Cactus-oase 
en Bolletje 

mailto:harrymeerts@ziggo.nl


6      -      KBO - De Brug - nr. 5 - 2019    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plaats: kerkelijk centrum De Rank, Lupinestraat 11, 3434 HA  Nieuwegein  
(eindhalte tram Nieuwegein-Zuid; buslijn 74). 
 
Aanvang 14:00 uur. (De zaal is open vanaf 13:30 uur). 
 
 
Agenda 

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

2. Vaststellen van de agenda.  

3. Ingekomen stukken voor deze vergadering. 

4. Vaststellen van het verslag van de ALV.  

a. van 11 april 2019, zoals geplaatst in De Brug nummer 3-2019, pagina 10 

t/m 14 (TIP: Neem deze Nieuwsbrief mee naar de ALV).  

b. van de schriftelijke ALV van 28-augustus t/m 7 september 2019. De 

uitslag van deze speciale ALV staat op pagina 7 in deze uitgave van  

De Brug. 

5. Vaststellen van 

a. De begroting voor het jaar 2020. 

b. Het Beleidsplan 2020. De verkorte versie van het beleidsplan staat 

afgedrukt op pagina 8 en 9 van deze uitgave van De Brug. 

 

 

KBO afd. Nieuwegein/Vianen    
 

Het bestuur van de  

KBO-afdeling Nieuwgein/Vianen  

nodigt u van harte uit voor de 

 

ALGEMENE 

LEDENVERGADERING (ALV) op  

 

donderdag 14 november 2019 

 
 
ALV van 12 april 2018 
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6. Samenstelling kascommissie voor het boekjaar 2019.  

Mevr. Ziska van Gulijk gaat voor haar 2e termijn. Dhr. Herman van Arendonk 

gaat voor de eerste termijn. 

Kandidaten voor de kascommissie voor het boekjaar 2020 kunnen zich 

melden bij de secretaris. 

7. Mededelingen van het bestuur: 

a. Stand van zaken aanvraag ANBI-beschikking. 

b.  Stand van zaken landelijke ontwikkelingen KBO - PCOB. 

c.  Digitale communicatie: e-mailadressen, website. 

d.  ……. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting van de ALV door de voorzitter. 

 

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

UITSLAG SCHRIFTELIJKE ALV 

 

In de eerste week van september hebben leden van onze afdeling de 
gelegenheid gehad te reageren op een voorgenomen statutenwijziging. 
Daartoe heeft het Afdelingsbestuur een extra, schriftelijke Algemene 
ledenvergadering gehouden. 
 

Het resultaat van deze schriftelijke ledenraadpleging is als volgt.  
 

Er heeft niemand bezwaar aangetekend of een vraag of voorbehoud 
gesteld. Daarmee is de voorgestelde statutenwijziging vastgesteld. Tevens 
heeft men ingestemd met de benoeming van de secretaris, Henk Valkenet, 
om de akte van statutenwijziging bij de notaris te mogen ondertekenen. 
 

Intussen is de notaris doende om de officiële documenten in orde te 
maken. 

 

mailto:hlmvalkenet@gmail.com
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KBO afd. Nieuwegein/Vianen 

BELEIDSPLAN 2020 
Goedgekeurd, versie 20190920  

 
 

Verkort BELEIDSPLAN 2020 
 

Het Afdelingsbestuur heeft op 20 
september 2019 het Beleidsplan 2020 
goedgekeurd.  
 

Het Beleidsplan is een document waarin 
het Afdelingsbestuur uitlegt aan welke 
zaken het bestuur en de afdeling in 
2020 wil gaan werken, wat de 
speerpunten van het bestuursbeleid zijn.  
 

Dit beleidsplan wordt tijdens de 
Algemene ledenvergadering besproken 
en door de leden vastgesteld. Daarmee 
is het een officieel document voor onze 
vereniging.  
 

Na afloop van het beleidsjaar wordt in 
het jaarverslag verantwoording over het 
gevoerde beleid afgelegd. Ook dat 
jaarverslag wordt door de ALV vastge-
steld.  
 

Hierbij vindt u een verkorte uitgave van 
het Beleidsplan 2020 van de KBO-
afdeling Nieuwegein/Vianen. Het gehele 
Beleidsplan 2020 wordt tijdens de 
Algemene Ledenvergadering van 14 
november 2019 ter vaststelling 
voorgelegd. 

Wilt u nu al het gehele conceptplan 
ontvangen, meldt dit dan bij de 
secretaris. U kunt het ook inzien op de 
website kbonieuwegeinvianen.nl > anbi 
> beleid. 

 
Het beleidsplan 2020 bevat 9 
hoofdstukken.  

 
1 Samenwerking: Binnen de provincie 
Utrecht hebben we contact met andere 
Afdelingen. Door het uitwisselen van de 
nieuwsbrieven blijven we ook op de 
hoogte van elkaars activiteiten en 
kunnen we nieuwe ideeën opdoen. 

 
Ontwikkelingen over de (samen-
werking) KBO-PCOB in den lande en bij 
andere provinciale Bondsbesturen 
volgen we op de voet. 

 
2 Communicatie: contact met de leden 
wordt onderhouden door nieuwbrief De 
Brug en door middel van de website.  

 
Die wordt zo actueel mogelijk 
gehouden. Verder breiden we de 
communicatie uit door het versturen van 
e-mails. 
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3 Activiteiten: de activiteiten die van de 
voormalige UVV zijn overgenomen, zijn 
nu opgenomen in het activiteitenplan 
van de KBO-afdeling. Er wordt een 
apart programmaboekje gemaakt. 
 
In dit jaar wordt een actieplan beheer 
nalatenschap opgesteld. Het bestuur zal 
voorstellen formuleren op welke manier 
het geld van de nalatenschap wordt 
beheerd en welke activiteiten eruit 
bekostigd zullen worden. 
 

4 Belangenbehartiging: We zetten de 
samenwerking met andere (senioren)-
organisaties binnen Nieuwegein voort; 
zulks onder de paraplu van het 
Vrijwilligershuis.  
 
Daarnaast is in 2019 een begin gemaakt 
met overleg met de gemeente 
Nieuwegein. Dat overleg willen we 
uitbreiden en verdiepen. Ook zullen we 
contact leggen met de gemeente 
Vijfheerenlanden om te zien of ook daar 
een structureel overleg kan ontstaan.  
 
Mogelijke concrete acties die hier uit 
voortvloeien worden uitgewerkt in 
overleg en samen met de eerder-
genoemde andere (senioren-
organisaties). 
 

5 Jubileum (40-; 50-jarig bestaan): We 
beginnen alvast met het verzamelen van 
ideeën voor deze festiviteiten in 2024/25 
en 2034/2035) 

6 Financieel: Naast de gewone 
financiële zaken (begroting, 
jaarrekening en maandelijkse 
budgetoverzichten) wordt in 2021 ook 
gewerkt aan een financiële paragraaf 
betreffende de nalatenschap die wij dan 
zullen hebben ontvangen. Die paragraaf 
is gekoppeld aan het actieplan. 
 
7 Bestuurszaken: Het Huishoudelijk 
reglement zal worden aangepast aan de 
anbi-bepalingen. Het bestuurs- 
draaiboek van A tot Z (verzameling 
documenten t.b.v. bestuur) wordt 
actueel gehouden.  
 
De bestuursleden A.E.J. [Angela] Kok 
en A. [Ad] Vos gaan op voor hun tweede  
termijn als bestuurslid van onze 
afdeling. 
 

Bestuursleden en leden van werk-
groepen nemen naar eigen inzicht deel 
aan bijeenkomsten om kennis en 
vaardigheden bij te houden dan wel te 
vergroten. 
 

8 AVG (privacyregelgeving): Wij zien toe 
op naleving van de wet- en regelgeving. 
 
 
 
 
 
9 Beleidsplan 2021: Vanaf de 
zomervakantie 2020 beginnen we met 
opstellen van concept. 
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EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

 

Op 17 oktober 2019 is een extra ALV belegd. Hierbij waren naast de secretaris vijf leden 
aanwezig. De reden van deze extra ALV is de volgende: de notaris vond de schriftelijke ALV 
(die gehouden werd in september) niet rechtsgeldig genoeg. Zij adviseerde een ALV met 
fysiek aanwezige leden te beleggen. De statuten schrijven niet voor uit hoeveel leden een 
ALV moet bestaan; vandaar dat deze extra bijeenkomst met een klein gezelschap is 
gehouden. 
 

Het verslag, dat na afloop van de vergadering door ondertekening van de aanwezigen is 
vastgesteld, treft u hierbij aan.                  
                         De secretaris. 

 
 
 

VERSLAG VAN DE INGELASTE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING  
van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen 
gehouden op donderdag 17 oktober 2019, aanvang 11:30 uur  
 

Aanwezig zijn de volgende leden: 
 

Mw. Th.J. Meerbeek-Smeulders; Hr. M.M. van Usen; Mw. M.M.A. van Usen-
Beers; Mw. J.P.M.  Wempe- van der Ploeg; Hr. A.C. Witkamp.  
 

Namens het Afdelingsbestuur is aanwezig het KBO-lid Hr. H.L.M. Valkenet (secr. 
van de afdeling, tevens notulant van deze Algemene Ledenvergadering). 
 
1. Opening van deze ALV.  

Dhr. H.L.M. Valkenet, secretaris van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen 
opent deze ALV en heet de aanwezigen welkom. 

 

2. Uitleg van de reden van deze bijeenkomst en tekenen van de presentielijst.  
De reden van deze ingelaste ALV is tweeledig: 
A. In verband met de aanvraag ANBI-beschikking stelt de Belastingdienst – 
waar de aanvraag wordt ingediend – eisen aan de formuleringen in de 
statuten. De statuten van onze KBO-afdeling voldoen niet aan de eisen. Een 
statutenwijziging is derhalve noodzakelijk, waarbij artikel 17 van de huidige 
statuten van toepassing is.  
Tijdens een schriftelijke Algemene Ledenvergadering, gehouden in september 
jongstleden, hebben de leden unaniem ingestemd met het voorliggende 
voorstel statutenwijziging. 

 

 



   KBO - De Brug - nr. 5 - 2019      -      11 
  

 

Tevens hebben de leden unaniem ingestemd met de machtiging van dhr. 
H.L.M. Valkenet als bestuurslid van de KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen om 
namens hen op te treden als ondertekenaar bij het passeren van de akte van 
statutenwijziging. 
B. De uitslag van deze schriftelijke Algemene Ledenvergadering heeft geen/te 
weinig (statutaire) rechtsgeldigheid, waarop de notaris het Afdelingsbestuur 
dringend heeft geadviseerd deze extra Algemene Ledenvergadering te 
beleggen. Het Afdelingsbestuur heeft dit advies overgenomen. 

 

3. Stemming over de voorgenomen statutenwijziging, zoals goedgekeurd door 
het Bondsbestuur. 
Dhr. Valkenet neemt de voorgestelde wijziging van ter zake doende artikelen 
van de statuten door. De vergadering stemt unaniem in met het 
wijzigingsvoorstel, waarmee deze is vastgesteld.  

 

4. Stemming inzake machtiging van de secretaris tot het laten passeren van de 
akte van statutenwijziging. 
De vergadering machtigt Dhr. Valkenet om namens de vereniging op te 
treden als ondertekenaar bij het passeren van de akte van statutenwijziging. 
 
De vergadering geeft dhr. Valkenet, op grond van de twee besluiten hiervoor 
genoemd, de opdracht om zo spoedig mogelijk de akte van statutenwijziging 
te laten opmaken en te laten passeren. 

 

5. Rondvraag. 
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

6. Sluiting. 
Dhr. Valkenet dankt de aanwezige leden voor hun inbreng, wenst hen een 
aangename dag en sluit de vergadering. 

 
Dit verslag is tijdens de Algemene Ledenvergadering opgesteld door dhr. H.L.M. 
Valkenet en na afloop van de vergadering aan de aanwezige leden ter 
vaststelling voorgelegd.  

 
De ondergetekenden, allen bij de Algemene Ledenvergadering van 17 oktober 
2019 aanwezige KBO-leden, verklaren hierbij in te stemmen met de inhoud van 
dit verslag.  

 
Het bedoelde verslag van de ALV van 17 oktober 2019 is hierbij vastgesteld. 
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Een blond kapstertje wil haar oude auto 
verkopen, maar het wil haar maar niet 
lukken.  
 

Iedereen die komt kijken vindt de 250.000 
km op de teller wel wat erg veel.  
 

Op een dag in de kapperszaak vertelt ze 
dit aan een collegaatje.  
 

Die zei haar: ‘Er is wel een mogelijkheid 
om je auto te verkopen.  
 

Het is wel niet helemaal legaal maar het 
werkt wel.’  
 

Een week later komen de twee  
elkaar weer tegen.  

‘En? Heb je je auto al verkocht?’  
 

‘OK’ zei het collegaatje, ‘hier heb ik het 
adres van een vriend van mij.  
 

Die heeft een garage en kan de teller wel 
terugdraaien tot 50.000 km, dan ben je 
hem zo kwijt.’ 
 

‘Dat maakt me niet uit, als ik hem maar 
kan verkopen.’  
 
‘Waarom  
zou ik,  
er staan 
pas  
50.000 km op 
de teller.’
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Heeft u al eens een kijkje genomen bij het Plus-café? Moet u echt eens doen, het 
is de moeite waard!  
 
Bijv. maandag 4 november, 14.30 - 16.00 uur Centrale bibliotheek (Stadshuis) 
 
Ontmoet andere senioren uit Nieuwegein. 
 
Het PLUS-café is het lifestyle-café voor 55-plussers uit Nieuwegein en omgeving.  
 
Iedere maandagmiddag (14.30 tot 16.00 uur) ontmoet u op het gezondheidsplein 
in de bibliotheek andere Nieuwegeiners.   
 
De thema’s van de bijeenkomsten kiest u zelf, samen met de andere deelnemers. 
Elke derde maandag van de maand is er een uitgebreide workshop om het nieuwe 
thema van de maand in te leiden. 
 
Deelname aan het PLUS-café is gratis. Meedoen? Stuur dan een mail 
naar actie@detweedeverdieping.nu o.v.v.  PLUS-café en de datum.   

mailto:actie@detweedeverdieping.nu
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Technologische hulpmiddelen 
voor ouderen om met de tijd 
mee te gaan 

 
Vaak zijn senioren afwachtend als het 
gaat om moderne technologie. Dat is 
meer bestemd voor jongeren en vaak 
‘speelgoed’.  
 
Ouderen hebben het tot dusverre ook 
wel zonder kunnen doen en dat 
houden ze liever zo. In sommige 
gevallen is dat niet onlogisch en zelfs 
voor de jongere generaties is het vaak 
niet mogelijk om alle nieuwe snufjes op 
technologisch gebied te blijven volgen.  
 
Maar er is veel elektronica in het 
dagelijkse leven die zo duidelijk 
voordeel biedt dat iedere oudere daar 
eens over na zou moeten denken. 

 
1. De senioren mobiel 

 

Veel ouderen moeten niets hebben van 
de moderne 
smartphone.  
 
Die is veel te 
ingewikkeld en daar 
denken ze niet mee 
om te kunnen gaan.  
 
Dat is bijzonder 
jammer, omdat de 

smartphone zo enorm veel voordelen 
biedt, zeker voor ouderen.  

De senioren mobiel heeft de belang-
rijkste functies van de smartphone en 
is extra gebruikersvriendelijk.  
 
Een hulpmiddel waardoor u altijd 
bereikbaar bent, die u de weg kan 
wijzen en nog veel meer.  
 
Praat er eens over met een familielid of 
kennis die u meer kan vertellen over de 
mogelijkheden van de moderne  
senioren telefoon. 
 
2. De senioren tablet 

 

Ook dit handige hulpmiddel wordt 
door senioren vaak ten onrechte niet 
op waarde geschat.  
 
Een senioren tablet kunt u zowel thuis 
als elders gebruiken om informatie op 
te vragen.  
 
Ook kunt u er heel eenvoudig 
berichten mee ontvangen en 
verzenden.  
 

U blijft daardoor goed bereikbaar en 
kunt ook contact opnemen met 
anderen als u dat wilt.  
 
Eigenlijk biedt een tablet u alle 
voordelen die een computer of laptop 
ook heeft.  
 
Maar daarbij is een tablet ook nog 
goed draagbaar en kunt u die ook 
onderweg gebruiken. 

https://www.ouderenwegwijs.nl/elektronica-dagelijkse-leven-uitkomst-voor-ouderen/
https://www.ouderenwegwijs.nl/elektronica-dagelijkse-leven-uitkomst-voor-ouderen/
https://www.fysic.nl/senioren-telefoon/
https://www.ouderenwegwijs.nl/senioren-tablet-wat-zijn-de-voordelen-en-welke-tablet-voor-ouderen-kiest-u/
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3. Scootmobiel en elektrische rolstoel 
 

Mobiliteit is een groot goed. Het zorgt 
ervoor dat u ook als oudere middenin 

de maat-
schappij 
kunt 
blijven 
staan.  
Maar op 
latere 
leeftijd 
kunnen er 

natuurlijk problemen ontstaan, 
waardoor u zelf geen grotere 
afstanden meer kunt lopen.  
 

Blijf dan niet bij de pakken neerzitten 
en ga op zoek naar de moderne 
technologieën op het gebied van 
mobiliteit.  

 
Een scootmobiel kan voor u de uit-
komst zijn om zelf weer boodschappen 
te gaan doen en grotere afstanden af 
te leggen. In sommige gevallen kan een 
elektrische rolstoel een oplossing zijn.  

 
Ook deze zijn tegenwoordig door de 
moderne accu’s geschikt gemaakt om 

buiten te gebruiken.  
 
Het zal een verrijking 
voor uw leven zijn om 
weer zelfstandig 
bezoeken te kunnen 
afleggen die u al had 
opgegeven. 

4. Domotica 
 

Domotica klinkt ingewikkeld, maar 
eigenlijk hebben we het dan gewoon 
over robottechnologie die u thuis kunt 
gebruiken. Daarbij moet u nog niet 
denken aan een echte robot die het 
huishouden voor u doet, maar meer 
aan sensoren die op afstand kunnen 
waarschuwen als er onverhoopt bij u 
thuis iets misloopt.  
 

U kunt daarbij denken aan valdetectie. 
Als u in uw eigen woning komt te 
vallen, gaat er elders bij een hulpdienst 
een alarm af. Maar het kan ook gaan 
om toegangsdetectie. Als u binnen wilt 
komen, wordt op afstand voor u de 
deur geopend als u dat zelf moeilijk of 
niet meer kunt.  

 

Voor het melden van brand of onraad 
kunnen dergelijke systemen eveneens 
zeer goed werken en u een hoop 
zorgen besparen. 
 

Moderne technologie is er niet alleen 
voor jongeren maar zeker ook voor 
senioren. Ga eens op zoek en laat u 
niet afschrikken door het ‘nieuwe’. 
 

Bron: Ouderwegwijs 
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De Zwaanskuikenbrug 
 

Op mijn bezorgronde van onze 
nieuwsbrief ‘De Brug’/KBO-PCOB 
Magazine fiets ik er langs (en soms 
erover) en heb me al een aantal keren 
afgevraagd: waar komt die naam toch 
vandaan?  
 

Even zoeken naar afbeeldingen op 
internet geeft een grote hoeveelheid 
aan foto’s van zowel de huidige 
ophaalbrug als de oude draaibrug. 
 

De Zwaanskuikenbrug ligt over het 
Merwedekanaal tussen Hei- en 
Boeicop en Lexmond. Net als de 
Bolgarijensebrug (die in de vorige 
uitgave van ‘De Brug’ werd besproken) 
is de oude brug 
ook zo’n 
kolossale 
draaibrug 
geweest.  
 
Voormalig 
brugwachter 
Lucas Holl 
noemt het een 
‘slimme brug’, 
want langs beide kanten kunnen 
schepen passeren. Die oude brug werd 
op 24 juni 1869 geplaatst ter 
vervanging van een vlotbrug. De 
Schoonhovensche Courant meldt: ‘De 
brug munt uit door sierlijkheid zoowel 
als door doelmatige en gemakkelijke 
behandeling.’ 

Maar in 2001 is het afgelopen met 
deze, dan totaal versleten brug en 
wordt die vervangen door de huidige 
ophaalbrug. Die behoudt de naam 
Zwaanskuikenbrug. 
 

Op 8 oktober 2001 wordt het brugdek 
van de nieuwe brug erin getakeld. 
 

Maar waar komt die naam vandaan? 
De speurtocht naar het antwoord op 
deze vraag vergt meer inspanningen.   
 

Er is in elk geval sprake van een buurt-
schap Zwaanskuiken. De buurtschap 
bestaat uit de huizen die nu nog bij de 
brug aan weerszijden van het kanaal 
staan. Geboren Hei- en Boeicopper 
Henk Westerhoud (1938-) beschouwt 

het als zijn 
lievelingsplaats 
met de mooiste 
herinneringen.  
 

De brug 
vervulde net na 
WO II een 
belangrijke 
functie voor het 
maatschappelijk 

leven aldaar. Het was het centrum van 
de buurt, waar de laatste nieuwtjes 
werden uitgewisseld. 
 

In een boek over uithangtekens vond ik 
een mogelijke verklaring:  
‘[Uithangteeken] Het Zwaanskuiken 
hing uit tusschen Gorkum en Vianen 
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aan 't Zederikskanaal, waar de 
Zwaanskuikenbrug den naam van 
ontleend heeft.’  
 

Het lijkt er dus op dat er halverwege de 
19e eeuw in de buurtschap een herberg 
met die naam was. 
 

 

Er zijn meer verklaringen waarom 
zoveel herbergen De Zwaan 
(Swaan/Swaentje enz.) heten.  
 
Een eerste verklaring is dat het een 
zinnebeeldig symbool is van de 
Lutheranen ten tijde van de 
hervorming. Daar wordt tegenin 
gebracht dat er ook al ver voor de 
hervorming herbergen waren die de 
naam De Zwaan droegen.  
 

Een tweede verklaring is het feit dat 
zwanen met hun kop in het water gaan 
om voedsel te zoeken. ‘Met je kop in 
het nat’ als manier om aan te geven 
dat je gaat drinken; zeer toepasselijk 
voor een herberg.  
 
Een derde verklaring is dat de zwaan in 
het verleden voorkwam in het wapen 
van een waterschap.  

De zwaan van dat wapen zou dan 
gebruikt worden op uithangborden bij 
herbergen in de dorpen behorend tot 
dat waterschap.  
 

Een vierde uitleg wordt vaker 
gehanteerd. Zwaantje is een veel 
gebruikte liefkozende meisjesnaam, 
een aanduiding voor een mooi meisje.  
 

Als de herbergierster Zwaantje heette 
en er bevallig uit zag… wat een mooie 
aanbeveling voor de herberg was zij.  
En mocht de herbergierster er zelf niet 
zo aantrekkelijk uitzien, dan waren er 
vast wel meisjes die dat wel waren.  
 

Mannelijke bezoekers van de herberg, 
zeker als die ‘met de kop in het nat 
waren’, wilden nog wel eens met zo’n 
mooie meid naar een ander vertrek in 
de herberg gaan...  
 

Daarmee werd het uithangbord met 
een zwaan erop een aanduiding voor 
een oord waar men meisjes van plezier 
kon aantreffen. En zou een zwaans-
kuiken dan een heel jong meisje 
kunnen zijn? Ik heb geen idee. 
 

Misschien is die naam ooit ingegeven 
door...  inderdaad het kuiken van een 
zwaan dat 
daar in de 
buurt was 
aangetroffen. 
 

Door Henk 
Valkenet. 
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Kerstlunch in De Rank  
 

woensdag 18 december 2019 
 
 

 

ehalve de eucharistieviering in de Barbarakerk organiseert de KBO afdeling   
Nieuwegein/Vianen tevens een sfeervolle kerstlunch.  

 
Deze wordt gehouden op woensdag 18 december in het Kerkelijk Centrum  
De Rank aan de Lupinestraat 11 te Nieuwegein Zuid. 
 
U bent van harte welkom vanaf 11.00 uur. 
De lunch begint om 12.00 uur en eindigt om ca. 15.00 uur. 
 
- Deze sfeervolle viering zal worden geopend door de voorzitter van de KBO, de 

heer Ad Driessen. 
 
- Speciale gasten zijn de pastoor of dominee en de burgemeester of wethouder.  
 
- Het koor ‘De Lekzangers’ treden op en zingen stemmige kerstliederen.  
 
De prijs voor de lunch bedraagt € 10,-- p.p. inclusief koffie/thee.  
 
Ook niet-leden zijn natuurlijk van harte welkom! 
 

Aanmelden vóór woensdag 11 december.  
 
In verband met te verwachten drukte, raden wij u aan 
om vooraf een plaats te reserveren.  
 
Dat kunt u doen bij mevrouw Feedie von Bannisseht, 
telefoon 030 - 603 95 70. 
 

Mocht u problemen hebben met vervoer, dan kunt u ook 
dat aan Feedie doorgeven, want speciaal voor deze dag 
rijden er vrijwilligers van de Lions Club.  
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Kersteucharistieviering KBO Nieuwegein/Vianen 

vrijdag 20 december 2019 

in de Barbarakerk 
 
 

et KBO bestuur nodigt hierbij al haar leden van harte uit om de jaarlijkse 
KBO kersteucharistie bij te wonen.  
 

Deze wordt gehouden op vrijdag 20 december in de Barbarakerk aan de 
Koninginnenlaan 1 in Nieuwegein Zuid (Vreeswijk). 

 
Aanvang 15.00 uur. 
 

- Pastoor Van der Vegt zal ons voorgaan in de Eucharistieviering.  
 
- Het St. Caecilia Herenkoor van de Barbarakerk verzorgt de muzikale omlijsting.  
 

- Na afloop is er zoals gebruikelijk een gezellig samenzijn achter in de kerk.  
 

De koffiedames 
van de 
Barbarakerk 
schenken een 
heerlijk kopje 
koffie/thee en uw 
KBO-afdeling 
serveert daarbij 
smakelijke, met 
liefde en 
roomboter 
besmeerde 
sneetjes kerststol. 

 
Ook niet-leden 
zijn van harte 
welkom! 
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Beste leden, we 
zijn op zoek naar 
iemand welke de 
coördinatie van de 
bezorging van onze 
bladen op zich wil 
nemen. Het is een 
leuke ‘baan’. 
 

Voor info belt u 
Angela Kok, 
 

030 - 606 39 65. 
 

 

 
 
 
 

  
  
   
 
 
    
 
 
   

Beste leden, hou vast een plekje open in uw agenda voor de 
Nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdagmiddag 3 januari 2020! 

 

Meer info volgt in De Brug van december.  
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Echtpaar Van Eck-Van Vulpen zestig jaar getrouwd. 
 
Burgemeester Jan Pieter Lokker kwam op de koffie aan de Tienhovenseweg in 
Hagestein en feliciteerde het echtpaar namens het college van de gemeente 
Vijfheerenlanden. 
 
De cadeaus, een prachtig stuk Leerdams glaswerk met bijpassend boeket 
bloemen, vielen zeer in de smaak bij het echtpaar. 
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Verschijningsdata Magazine/De Brug - 2019

Deze ‘Brug’ is gedrukt door: Graphotech Copy Center Utrecht 
 

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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Telefoontjes aannemen op 
Windows 10-pc 

 
Als een test van Microsoft 
goed verloopt, kunnen 
mensen met een 
Android-telefoon straks 
bellen via de Windows 
10-pc. 

 
Die functie zit namelijk in een 
testversie van Windows 10. Android-
gebruikers koppelen hun telefoon aan 
de app ‘Jouw telefoon’ in  
Windows 10.  

Vervolgens kunnen ze telefoontjes van 
hun mobiele telefoon aannemen op de 
computer.  
 

De computer moet natuurlijk wel 
verbonden zijn met luidsprekers en 
een microfoon anders kunnen de 
gesprekspartners elkaar niet horen. 
 

Een kleine groep mensen probeert de 
testversie nu nog uit.  
 

Als alles goed werkt, wordt de nieuwe 
functie opgenomen in een update van 
Windows 10. 
 

Bron: Seniorweb
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KBO-vakantiereis van 24 t/m 29 juni 2019 naar Oldenzaal (deel 2) 

 
Donderdag 27 juni / Muldershuis Mallum / 
Berkelland 
 

We rijden naar het Muldershuis in Eibergen. In 
de fraaie van oorsprong Saksische boerderij 
staan de tafels al gedekt voor onze lunch. Dan 

stapt een gids in voor een smokkeltocht. De smokkelaars verzonnen telkens 
nieuwe trucs om de grenswachters om de tuin te leiden, maar die waren ook niet 
op het achterhoofd gevallen en hadden de trucs snel door. Dat levert veel 
spannende verhalen en grappige anekdotes op. 
 

We vervolgen onze weg via Duitsland. Hier bekijken we het prachtige 300 jaar 
oude barokke kerkje, gewijd aan Franciscus van Assisi.  
 
Het interieur van de kerk 
staat in schril contrast met 
de sobere reformatorische 
kerken aan de Nederlandse 
zijde van de grens. Het 
altaar, de preekstoel en 
tabernakel zijn de meest 
verfraaide kunstwerken 
uitgevoerd in de mooiste 
materialen. De communiebank is in ahorn en essen fineer met tin ingelegd. 
Bijzonder fraai vakwerk!  Onze gids kreeg hiervoor ieders aandacht. Na wederom 

een heerlijk diner werd er een 
bingo georganiseerd waarbij u 
zomaar een leuk prijsje kon 
winnen.  
 

En wat vooral voor de dames zo 
fijn was, dat ze niet hoefden te 
koken, hadden zij ook eens echt 
vakantie!  
 

We konden allen zo aanschuiven 
aan… het banket!  
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Vrijdag 28 juni We beginnen de nieuwe dag met het bekende ontbijt. Een 12-tal 
leden (foto links) hebben de wandelschoenen aangetrokken en gaan eropuit met 
Ad Boot, welke eerder die week al 
een mooie route had uitgestip-
peld. We moesten hier en daar wat 
eikenprocessierupsen ontwijken 
maar buiten dat kleine ongemak, 
was het een interessante route 
o.m. door het prachtige Landgoed 
Kalheupink waarvan bijg. foto. Let op de ‘zwevende’ handen aan het ‘kleed’ van 
deze bank.  
 
Vanmiddag kunnen we kiezen uit o.m.: 
 

Rondleiding Plechelmusbasiliek. Voor de bouw van de kerk is Bentheimer zand-
steen gebruikt. Gids Benno Smidt ▼ kreeg alle aandacht bij zijn uitleg. 

 
Winkelen. U kon uw hart 
ophalen in de smalle winkel-
straatjes óf in een van de 
overdekte winkelcentra.  
 
Om 18.00 uur treffen we 
elkaar in het restaurant en 
zoeken een gezellig plekje 

waar alweer voor de laatste keer een heerlijk 3-
gangen diner wordt geserveerd. 
 
Ad mocht even op de kansel staan en kon zo zijn  
beminde gelovigen toespreken.  
 
We sluiten de week af met een mooie cabaret-

voorstelling door Jan 
Mulder.  
 
Hij is al jarenlang de 
entertainer van ‘Het 
Landhuis’.  
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 Jan Mulder tijdens zijn optreden. 
 

 
 
 
De 3  
Adje’s 
en… 
 
 
 

… de 4 Joke’s 
 
Zaterdag 29 juni  
 

Helaas, dan is het echt zover. We 
moeten alweer afscheid nemen van 
de fantastische en gastvrije mede-
werkers van het hotel en zoeken 
onze plaats in de bus weer op voor 

de allerlaatste rit en rijden richting Nieuwegein. 
 

Als we na anderhalf uur aankomen in Nieuwegein moeten we tot onze spijt ook 
afscheid nemen van ‘onze’ chauffeur Tom, van de reisleiding en van elkaar. 
 

Tot ziens en graag tot volgend jaar!  
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Heeft ú de goede oplossing, dan maakt u kans op € 25,--!  
 
 

 
HORIZONTAAL: 2 noodzakelijk 7 koolhydraat 13 vishaakje 15 bevroren neerslag 
16 gevederd dier 19 verwonding 20 omvangrijk 21 wintersport 23 herkennings-
melodie 24 plezier 25 op welke manier 26 bezoldiging 28 sliert 30 waterhoudend 
31 kleur 33 verdediging 34 idee 36 terechtwijzen 38 opgetaste hoop 40 kleine kip 
41 anno Christi 42 spoedig 44 oosterlengte 45 manwijf 47 tegenover 48 opsporen 
49 telegraaf restant 50 ordinair 53 hoc tempore 54 Bijbelse vrouw 55 idem 56 
knaagdier 58 openbare instelling 61 kleur 64 beurs 65 benadelen 68 mestvocht 70 
Frans lidwoord 72 vat 74 Europese rivier 75 modegek 76 persoonlijk voornaam-
woord 78 periode van droefheid 80 Waddeneiland 81 wending 82 heilwens 83 
vent 85 artistieke leiding 86 strafwerktuig 87 ruziën 88 oneffen. 
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VERTICAAL: 1 in het jaar 2 boerderijdieren 3 oude lengtemaat 4 Ierland 5 laten 
zien 6 mond (informeel) 7 rangtelwoord 8 iedereen 9 insect 10 en volgende 11 
levensbestemming 12 vergiffenis 13 deel van een kachel 14 dierengeluid 17 
toestaan 18 Europese taal 20 vogel 22 op het kantje 25 welzijn 27 fladderend 
vallen 29 weekdier 32 kwetsen 33 rivier in Utrecht 35 onzin 36 dagelijks voedsel 
37 huur 38 wintervoertuig 39 klassieke taal 40 kleurentelevisie 42 duinvallei 43 
uitroep van verrassing 44 doorsmeren 46 aarden vaas 51 sterkedrank 52 pasvorm 
56 kist van open latwerk 57 ordelijk 59 hoon 60 senior 61 zaniken 62 vogel 63 
gewaad 66 land in Europa 67 draadloze omroep 69 tweegevecht 71 middaguur 73 
reukorgaan 75 nep 77 deel van een fornuis 79 rechtsregels 82 rivier in Nederland 
84 let wel 86 ge. 
 

 

45 3 85 52 80 38 72 60 39 

 

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 ‘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 15 november 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 4-2019 is: ‘Leden voor leden’, en is 
gewonnen door Mw. C.M. Bontenbal-de Zoete. Wij feliciteren u van harte. De prijs 
wordt naar u overgemaakt. 

 
Het leven 
 

Lach al is het door je tranen heen  
 

Dans al is er geen muziek  
 

Droom want alles kan nog zijn  
 

Geniet van alles wat je tegenkomt  
 

Leef omdat het ook zó mooi is 
 

         Ingezonden door: Eric Jochems 
 

mailto:advos@casema.nl
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Uitgaanstip: Kerstmarkt in Maastricht 
 

Uiteraard mag de kerstmarkt in 
Maastricht niet ontbreken.  
 
De Limburgse hoofdstad pakt elk jaar 
weer flink uit en het belooft ook deze 
kerst weer een feest van jewelste te 
worden.  
 
Bereid je alvast maar voor op de 
gezelligste activiteiten zoals het 
genieten van het uitzicht in een 
immens hoog reuzenrad en daarna 
heerlijk schaatsen in een overdekte 
schaatsbaan of het naar beneden 
sjezen van de reuzeglijbaan. 
 
Deze zijn, naast de vele 
kerstkraampjes waar je oliebollen,  
 

 
Glühwein en de leukste cadeautjes 
kunt kopen, te vinden op Het Vrijthof.  
 
De vertrouwde kerstchalets met rode 
daken, versierd met sprankelende 
guirlandes, geven het dagje 
kerstmarkt daarbij echt de verwachte 
nostalgische uitstraling en dat 
gelukzalige kerstgevoel. 

https://www.kerstmarkten.net/magisch-maastricht-vrijthof/
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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. 

mailto:advos@casema.nl


 



 


