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 LICHT 
 

De donkere 
dagen voor 
Kerst.  

 

Ik word heen en 
weer geslingerd 

tussen het vervelend vinden van al dat 
duister en het gezellig vinden van dat 
kaarsje aansteken voor wat licht en warmte. 
 

Al eeuwen heeft de mensheid geprobeerd 
die winterse duisternis te doorbreken. 
Voordat Kerst werd geïntroduceerd, werden 
er al feesten gevierd om de kilte te 
verdrijven. De heidenen vierden hun 
twaalfdagen durende Joelfeest ter ere van 
hun goden Saturnus en Mithras. Er werden 
groene takjes (kerstbomen) in huis gehaald 
en lichten werden er gebrand met de 
bedoeling de boze geesten te verdrijven. 
Deze traditie is overgenomen door 
Kerstvierders. 
 

Zo straalt licht je tijdens deze dagen op 
allerlei wijzen aan. In vele Kerstverhalen 
staat het centraal. Van meisje dat zich 
warmt aan de laatste zwavelstokjes tot aan 
de prachtig stralende ogen van de man aan 
deur tijdens het kerstdiner van Godfried 
Bomans, brengt licht ommekeer.  
 

Aangrijpend is het waargebeurde verhaal 
van het kaarsje dat de gedetineerden in 
Dachau een avond een beetje vrijheid 
bracht. Nu een toorts van vuur van 75 jaar 
vrijheid, wat we mogen koesteren. 
 

Wij weten op de dag van vandaag het licht 
te vinden. De grootste kerstboom schijnt 
ons vanuit IJsselstein tegemoet en 

Vreeswijk wordt traditioneel een avond in 
het kaarslicht gezet.  
 

De overvloedige huis- en tuinverlichting in 
de stad en daarbuiten doet een stevige 
aanslag op de energienota’s. Met oud en 
nieuw knallen we de duivel weg of onthalen 
we hem met Schevenings vuur juist weer. 
Het mag best wat kosten. 
 

Toevallig ben ik net begonnen aan een 
boek van een Nieuwegeinse schrijver, die 
verhaal doet van zijn zoektocht naar het 
licht in jezelf. Hij stelt dat zowel de christelijk 
traditie als de wetenschap ons op het 
verkeerde been heeft gezet met betrekking 
tot de werkelijkheid waarin wij leven. Het is 
een zoektocht naar het ‘goddelijke’ dat in 
ieder mens leeft als een bron van licht en 
liefde. 
 

In deze periode zijn er ook mensen 
waarvoor geen licht brandt. Zij leven 
ondanks onze nabijheid in beslotenheid.  
 

Eenzaamheid... Dit te onderkennen, in kaart 
te brengen een jaar aan te werken wordt 
misschien een opdracht voor onze KBO-
afdeling in 2020.  
 

Het bestuur wenst u fijne kerstdagen toe, 
waarin we voor elkaar licht en warmte 
mogen zijn. 
 

De duisternis zal afnemen en het zonlicht 
zal de tekst op de oude zonnewijzer 
oplichten, 
 

‘Lux umbra Dei’,  
 

Het licht is de 
schaduw van God. 
 

      Ad Driessen, voorzitter. 
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• December 2019 

 

do 12 december - dagtocht Kerstmarkt 
Antwerpen 
 

wo 18 december - Kerstlunch in De Rank 
 

vr 20 december - Kerst/Eucharistieviering 
in de Barbarakerk 
 

• Januari 2020 
 

vr 3 januari - Nieuwjaarsborrel in  
De Rank 14.00 - ca. 16.00 uur 
 

• Februari 
 

di 18 februari - ontspanningsactiviteit  
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• Maart  
 

do 12 maart - vrijwilligerslunch in De Rank 
12.00 - 15.00 uur 
 

ma 16 maart - modedag Vander Klooster 
Boskoop ca. 8.00 - 17.00 uur 
 

di 17 maart - ontspanningsactiviteit (liedjes 
+ 1/2 bingo + verloting) in De Rank 14.00 - 
ca. 16.00 uur 
 

• April 
 

di 2 april - dagtocht van Noppen 
Chocolade Atelier Ridderkerk 
 

do 9 april - ALV + thema middag in De 
Rank 14.00 - 17.00 uur 
 

di 21 april - ontspanningsactiviteit 
(Koningsdag + bingo + verloting 14.00 - ca. 
16.00 uur  
 

• Mei 
 

di 19 mei - ontspanningsactiviteit (terug in 
de tijd + verloting) 14.00 - ca. 16.00 uur 

 

• Juni 
 

di 16 juni - ontspanningsactiviteit (bingo + 
verloting + muziek) 14.00 - ca. 16.00 uur 
 

ma 22 t/m za 27 juni - vakantieweek Hotel 
Ruimzicht Zeddam 
 

• September 
 

di 15 september - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• Oktober 
 

di 20 oktober - ontspanningsactiviteit (1/2 
bingo + verloting + muziek) in De Rank 
14.00 - ca. 16.00 uur 
 

• November 
 

di 3 november - modedag Vander Klooster 
Boskoop ca. 8.00 - 17.00 uur 
 

di 12 november - ALV met o.m. 
beleidsplan 2021 + thema middag in De 
Rank 14.00 - 17.00 uur 
 

di 17 november - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• December 
 

wo 16 december - Kerstlunch in De Rank 
12.00 - ca. 15.00 uur 
 

do 17 december - Kerst/Eucharistieviering 
in de Nicolaaskerk 15.00 - 16.00 uur 
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KBO Nieuwjaarsborrel 
 

op vrijdag 3 januari 2020 
 

in De Rank, Nieuwegein-Zuid 
 

 
 

 

December is nog maar net begonnen, maar nu al nodigen wij u uit 
voor een van onze gezelligste bijeenkomsten nl. de KBO-Nieuwjaars-
borrel! 
 
U bent van harte welkom op vrijdag 3 januari 2020 in het Kerkelijk 
Centrum De Rank, Lupinestraat te Nieuwegein-Zuid. Aanvang is 
14.00 uur, maar de zaal is al om 13.30 uur open. De entree is gratis!  
 
We verwelkomen u graag met een heerlijk kopje koffie of thee, 
waarbij er natuurlijk gelegenheid is om elkaar een gelukkig en gezond 
Nieuwjaar te wensen. 
 
De voorzitter blikt terug op de gebeurtenissen van het afgelopen 
jubileumjaar. Maar bovenal kijkt hij vooruit naar de ontwikkelingen 
binnen de landelijke KBO en naar de plannen van uw eigen KBO-
afdeling. 
 

En dan? Tijdens de borrel verrassen onze voorzitter Ad en onze 
secretaris Henk u met een spannende quiz, die speciaal voor u is 
samengesteld. Uw kennis van de geschiedenis van onze afdelings-
regio wordt op de proef gesteld. 
 

U komt toch ook? 
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OPROEP – HOOFDBEZORGER KBO-MAGAZINE GEVRAAGD 
 

Zoals u weet krijgt u 10 x per jaar ons landelijke Magazine in uw brievenbus. Daar 
bijgevoegd wordt 6 x per jaar onze plaatselijke nieuwsbrief De Brug.  
 

Hoe werken wij precies?  
Wij hebben 2 hoofdbezorgers: Johan Regtien en Ton 
Vermeulen. 
 
Op een centraal adres in Houten haalt Johan de 
benodigde Magazines op voor de leden van onze 
KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen. 
 
Onder het genot van een kop koffie maken 
vervolgens Johan R., Ton V., Corrie P. en Angela K. 
de 32 pakketten klaar voor onze rayons.  

 

Johan en Ton stappen dan in hun auto om al die stapels bij onze fantastische 
bezorgers te brengen. En deze laatsten zorgen er dan weer voor dat het Magazine 
bij u in de bus valt. 
 

We boffen enorm met Johan en Ton, onze 2 hoofdbezorgers! Al jaren doen zij 
trouw dit werk achter de schermen.  
 

Maar helaas heeft Johan te kennen gegeven dat hij binnen- 
kort wil stoppen met dit mooie werk. Vandaar dat wij  
een beroep doen op ú! Wie wil er de taak van Johan  
overnemen?  
 

Het kost u slechts een paar uurtjes per keer. En dat  
10 x per jaar, bij voorkeur op woensdagochtend.  
 

Heeft u belangstelling? Wilt u ons helpen of  
wilt u informatie?  
 

Belt u dan s.v.p. met Johan (030 - 606 24 30) of  
met Angela (030 - 606 39 65).  
 

Wij zullen u zéér dankbaar zijn!   
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Nieuws van de 
Reis/Activiteitencommissie 

 

 
 

Herinnering Kerstvieringen en vakantie 2020 
 

Heeft u ons kerstuitje c.q. onze kerstvieringen genoteerd? 
 

• Op 12 december gaan we met een volle bus met 50 personen naar de 
Kerstmarkt in Antwerpen. Alle deelnemers hebben een bevestiging 
ontvangen. Daarin staan de vertrektijden van de bus. 
 

• Op woensdag 18 december 2019 vindt de jaarlijkse Kerstlunch plaats in De 
Rank. Zie ook pag. 18 van De Brug nr. 5 van eind oktober. 
Aanvang is 12.00 uur. Entree € 8,-- maar u moet zich wel vooraf opgeven. 
Voor informatie en opgave belt u met Feedie von Bannisseht,  
tel. 030 - 603 96 70. 

 

• Op vrijdag 20 december vieren we onze Kersteucharistie in de Barbarakerk. 
Aanvang is 15.00 uur. Voorganger is Pastoor Van der Vegt.  
Meer informatie leest u in De Brug nr. 5 van eind oktober op pag. 19. 
Of kijk op onze website www.kbonieuwegeinvianen.nl. 

 

 
 

Vakantie 2020 
 

• Na de aankondiging van onze KBO-vakantie 2020 naar Zeddam (zie De Brug nr. 
5 pag. 4 en 5) liep het storm met aanmeldingen. Dat betekent dat wij al snel 
helemaal volgeboekt zijn met 54 gasten. Wilt u nog mee, dan wordt u op de 
reservelijst geplaatst.  

 

• Informatie kunt u opvragen bij Harry Meerts, coördinator Reiscommissie, telefoon 
030 - 605 67 78, of bij onze servicelijn 030 - 606 39 65. 

 

• NB Wij verzoeken de vakantiegangers per direct een voorschot op de reissom 
ad € 250,-- per persoon over te maken op bankrek. NL69 INGB 0006 9313 68 
t.n.v. KBO afdeling Nieuwegein Reiscommissie, met vermelding van ‘Vakantie 
Zeddam 2020’. 

http://www.kbonieuwegeinvianen.nl/
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Deze ‘Brug’, is als proef in kleur gedrukt, door: 
Graphotech Copy Center Utrecht 

Noteert u alvast in uw nieuwe agenda 
 
De activiteitencommissie heeft de volgende uitjes al vastgelegd: 
 

• Maandag 16 maart 2020, voorjaarsdagtocht/Modedag naar Vander Klooster 
in Boskoop. 

 

• Donderdag 2 april 2020, dagtocht naar Van Noppen Chocolade Atelier. 
 

• Dinsdag 3 november 2020, najaarsdagtocht/Modedag naar Vander Klooster 
in Boskoop. 

 

• Nadere informatie volgt als bijlage bij uw Magazine/De Brug. 
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Beweegrecord 
 

In het kader van de Nationale 
Sportweek kwam op 24 
september jl.  
Olga Commandeur naar 
Merwestein in Nieuwegein.  
 

De bedoeling was om zoveel 
mogelijk 55-plussers tegelijk 
te laten bewegen.  
En dat is gelukt!  
 

Met 263 deelnemers hebben 
we die dag het beweegrecord 
verbroken.  
 

U heeft dat indertijd in de krant kunnen lezen. Of misschien heeft u zelf wel 
meegedaan! Op die ‘Dag voor de Ouderen’ stond uw bestuur met een kraam op 
de informatiemarkt en… deed mee met de recordpoging. 
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Verschijningsdata Magazine/De Brug - 2019/2020 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

HogeNood App in de Playstore 
 

Handige app voor mensen welke 
regelmatig moeten plassen en niet 

direct een toilet kunnen vinden. 
 

Hiermee vindt u gemakkelijk het 
dichtstbijzijnde toilet. 

Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO De Brug  

     30 januari  januari nr.  2 nr.  1 ☺ 

   2 februari februari nr.  3   

 27 maart maart nr.  4 nr.  2 ☺ 

   1 mei mei     nr.  5   

 29 mei juni   nr.  6 nr.  3 ☺ 

   6 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  ☺ 

 29 januari 2020 januari nr.  2 nr.  1 ☺ 
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Kerstdiner-tip 
 
Gekruide côte de boeuf met  
Vietnamese salsa 
 

Helemaal uitpakken deze Kerst?  
Met de klassieke côte de boeuf maak je 
zéker indruk. 

 

 
Ingrediënten voor 4 personen: 

 
 1 el Euroma Original spices 

by Jonnie Boer Chinese 5 

spice 

 1 robuust stokbrood wit 

 6 snoepkomkommers 

 1 rode ui 

 2 limoenen 

 2 cm verse gember 

 7½ verse koriander 

 7½ g verse munt 

 1 el vissaus 

 ½ tl kristalsuiker 

 

 Benodigde  

keukenspullen: 

 

 grote ovenschaal 

 vleesthermometer 

 
 

1. Verwarm de oven voor op 130 °C. Bestrooi de côte de boeuf rondom met de 5 
spicekruiden en wat zout. Verhit een grote koekenpan met antiaanbaklaag en 
bak het vlees in ca. 15 min. rondom goudbruin. Begin op de rand vet, zodat dit 
kan smelten in de pan en je het vlees erin kunt bakken. 

 
2. Neem het vlees uit de pan en leg het in de grote ovenschaal of op een met 

bakpapier beklede bakplaat. Steek de thermometer in het vlees, maar zorg 
ervoor dat je het bot niet raakt. Stel de thermometer in op 56 °C (medium rare). 
Braad het vlees in de oven ca. 40 min. of tot het de juiste temperatuur heeft 
bereikt. Neem het vlees uit de oven en laat afgedekt onder aluminiumfolie 15 
min. rusten. 

 

3. Verhoog ondertussen de oventemperatuur naar 220 °C en bak het stokbrood 
volgens de aanwijzingen op de verpakking af. 
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4. Maak de salsa. Halveer de komkommers in de lengte, verwijder met een 
theelepel de zaadlijsten en snijd het vruchtvlees fijn.  
 

5. Snipper de ui zo fijn mogelijk. Rasp de groene schil van 1 limoen (per 4 per-
sonen) en pers de vrucht uit. Schil en rasp de gember en snijd de koriander en 
muntblaadjes fijn. Meng de komkommer, ui, gember, het limoenrasp, 3 el 
limoensap (per 4 personen), de helft van de koriander en de helft van de munt 
met de vissaus en suiker tot een salsa. 

 
6. Snijd de rest van de limoen in partjes. Snijd het stokbrood en het vlees in 

plakjes. Bestrooi het vlees met de rest van de munt en koriander. Serveer de 
limoenpartjes en salsa apart erbij. 

 
Combinatietip: 
 
Lekker met taugé, sriracha (pittige chilisaus)  
en mayonaise. 
 

 
 

BELEIDSPLANNEN 2020 
 

Tijdens de laatste Algemene 
Ledenvergadering is het Beleidsplan 
2020 besproken.  
 

Dit beleidsplan is door de 
vergadering ongewijzigd vastgesteld.  
 

De verkorte versie stond in het 
vorige nummer van De Brug 
(nummer 5-2019, pagina 8 en 9).  
 

Bij punt 7 (Bestuurszaken) moet 
worden toegevoegd dat in de ALV 
van november 2020 Harry Meerts 
wordt voorgedragen als bestuurslid 
in 1e termijn. 

In de laatste ALV is ook aangekondigd 
dat het bestuur een plan opstelt over 
de besteding van de nalatenschap die 
wij hebben ontvangen.  
 
Onder de titel Activiteitenplan Kemp-
Fonds (genoemd naar de schenker van 
de erfenis) zal het bestuur voorstellen 
formuleren op welke wijze, binnen 
welke termijn en aan welke 
activiteiten het geld (een bedrag van 
44.000 euro!) denkt te besteden. 
 
In de ALV van 9 april 2020 wordt dit 
plan aan de leden ter vaststelling 
voorgelegd.  
 
Henk Valkenet, secretaris. 
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Rijnhuizerbrug / door Henk Valkenet 
 
De Rijnhuizerbrug (met een r, dus niet de Rijnhuizenbrug) ligt op de plaats waar al 
vanaf de 12e eeuw een brug over de waterverbinding tussen Utrecht en Het Gein.  
Daar mondt de waterweg uit in de Hollandsche IJssel, die op haar beurt bij ’t 
Klaphek’ uitmondt in de Lek 1. Deze waterweg wordt heel lang Vaartsche Rijn 
genoemd. 

 
Afbeelding 1 

Een dubbele ophaalbrug met een 
brughuis aan de westzijde, dat dienst 

doet als logement.  
De afbeelding van een aquarel 

dateert van circa 1880. 
 

Foto: Historische Kring Nieuwegein 
FJ0600 2   

 
De Rijnhuizerbrug vormt honderden jaren de verbinding tussen het Nedereind in 
het westen en het Overeind in het oosten. Deze kruising ligt al eeuwenlang op 
dezelfde plaats: ter hoogte van kasteel Rijnhuizen, aan de Herenstraat bij 
hotel/restaurant ’t Zwaantje’ en ’t Sluisje. 
 
Tijdens het verzet tegen de Spaanse troepen in 1585 wordt het lage gebied aan 
de Vaartsche Rijn onder water gezet. De Rijnhuizerbrug wordt afgebroken, om te 
voorkomen dat de Spaanse troepen via de hooggelegen Overeindseweg door-
stoten. 
 

In de 19e eeuw wordt in de landelijke politiek langdurig gesproken over een betere 
verbinding tussen Amsterdam en de Rijn. Uiteindelijk wordt in 1881 – tegen de zin 
van Amsterdam – gekozen voor verbreding van de Vaartsche Rijn en een nieuwe 
aftakking naar Vreeswijk. Daar sluit de verbinding aan op het Zederikkanaal 
(Vianen-Gorinchem). Deze vernieuwde verbinding wordt het Merwedekanaal 
genoemd. Het kanaal zal worden verbreed en voorzien van nieuwe bruggen, de 
bekende grote draaibruggen. De nog bestaande Bolgarijensebrug in Vianen is 
daarvan een voorbeeld 3.  
 

De oude dubbele ophaalbrug en het brughuis worden gesloopt. Op die plaats 
komt dus een grote ijzeren draaibrug. Aannemer J. de Haan neemt deze klus aan 
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op 30 mei 1883 voor een bedrag van 90.194 gulden. De brug wordt op 22 juni 
1885 opgeleverd. BRON 1 
De brugwachters wonen in woningen die aan de oostzijde nabij de brug worden 
gebouwd. De woningen staan daar nog steeds. 
Vanuit de slaapkamer op de eerste verdieping van onze tijdelijke woning naast het 
gemeentehuis van Jutphaas 4 heb ik regelmatig de brug zien opengedraaid. De 
brugwachter ontgrendelt de brug om hem vervolgens met een grote draaisleutel 
in het midden 90° te draaien. Talloze schepen, waaronder ook de open bakken 
met het stinkende huishoudelijk afval van Utrecht (op weg naar de stort in 
Mastwijk), kunnen de brug aan weerszijden passeren. 
 

De ijzeren dame zal het 100-jarig bestaan niet vieren. Al aan het eind van de 
jarigen ’70 van de vorige eeuw uit de net opgerichte Historische Kring Nieuwegein 
haar zorgen over het behoud van de brug. Maar in 1981 wordt de brug geveld 
door de slopershamer en moet menig Jutphanees / Nieuwegeiner met weemoed 
afscheid nemen van een beeldbepalend monument. De eeuwenoude verbinding 
Nedereindseweg – Overeindseweg is (opnieuw) onderbroken. Het verkeer moet 
nu via de Blauwe Brug, verder naar het noorden, over het Merwedekanaal. 
 

 

Afbeelding 2 
De Herenstraat vanuit 
richting Utrecht. Links 
op de foto is de 
Rijnhuizer draaibrug te 
zien. Rechts valt de 
toren van het 
gemeentehuis van 
Jutphaas op. De straat 
zelf is geasfalteerd, de 
tramrails zijn weg; de 
bus van De Twee 
Provinciën rijdt richting Vreeswijk.   
Foto: Het Utrechts Archief, beeldbank, catalogusnummer 837965. 

 

Het duurt jaren voordat de plaatselijke politiek zich realiseert dat deze oost-west 
verbinding toch wel waardevol is: er zal een nieuwe Rijnhuizerbrug komen. En dat 
wordt een moderne ophaalbrug met twee beweegbare brugdekdelen. Op de foto 
op de volgende pagina is te zien wat wel en wat niet is veranderd in vergelijking 
met afb. 2. 
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Afbeelding 3 
 
De Herenstraat anno 2019 met links 
de nieuwe Rijnhuizerbrug. 
 
Foto: Henk Valkenet d.d. 20190927. 
 
 
 
 

 

1) Historische Kring Nieuwegein, Cronyck de Geyn, 4e jrg. nr. 1, januari 1982 pagina 4, 5 
en 20. 

2) HKN, CdG, 34e jrg. nr. 4 oktober 2012, pagina 84 en 36e jrg. nr. 3, juli 2014, pagina 68. 
3) KBO-afd. Nieuwegein/Vianen, De Brug, nr. 4, 2019 pagina 1 omslag en 24 t/m 26. 
4) Deze woning heeft gestaan op de plaats waar nu een fiets- en voetpad naast het 

oude gemeentehuis van Jutphaas is gelegen. 
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Collectieve zorgverzekering 
2020 
 
 

In 2020 veranderen de collectieve zorg-
verzekeringen in Nederland. Het ministerie 
van Volksgezondheid heeft besloten dat de 
maximale wettelijke korting op de basis-
verzekering van 10 procent naar maximaal 
5 procent teruggaat. Voor de aanvullende 
verzekeringen mogen de verzekeraars zelf 
blijven bepalen hoeveel korting ze geven.  

 
Wat betekenen deze veranderingen voor de 
collectieve zorgverzekering van KBO-
PCOB? 
 
Vanwege de verlaging van de maximale 
wettelijke korting moeten alle 
zorgverzekeraars de collectieven opnieuw 
bekijken.  
 
Het KBO-PCOB-collectief bood een korting 
van 8 procent. Dat was bovengemiddeld 
hoog en slechts 2 procent onder het 
wettelijk maximum. Komend jaar bedraagt 
de korting 3 procent; in de collectieve 
verzekeringen voor senioren is dat niet 
alleen opnieuw boven het gemiddelde 
kortingspercentage maar ook ruim, zeker 
gezien de inhoud van het pakket en de 
extra vergoedingen.  
Het verlaagde kortingspercentage geldt 
alleen voor de basisverzekering.  
 
De korting op de aanvullende 
verzekeringen blijft 10 procent. Het Pakket 
Extra Aanvullend KBO-PCOB is ook in 
2020 gratis. En de korting op het Pakket 
Extra Vitaal blijft 25 procent. 

Over en weer garanderen KBO-PCOB en 
Zilveren Kruis elkaar exclusiviteit. Dat 
betekent dat Zilveren Kruis geen vergelijk-
baar pakket biedt aan andere senioren-
organisaties en KBO-PCOB gaat geen 
overeenkomst aan met een andere 
zorgverzekeraar. Dit leidt tot een sterk 
aanbod voor alle leden van KBO-PCOB.  
Alleen al vanwege de gratis extra 
fysiotherapiebehandelingen is onze 
collectieve verzekering uniek. 
 
Bij de onderhandelingen hebben we naast 
de hoogte van het kortingspercentage 
stevig ingezet op handhaving van de 6 
extra fysiotherapiebehandelingen (in ieder 
geval gerealiseerd voor 2020 en 2021) en 
handhaving van de vergoeding voor de 
rijbewijskeuring.  
 

We weten dat dit belangrijke onderdelen 
van de collectieve verzekering zijn voor 
onze leden. Met het oog op ledenwerving 
ontvangen nieuwe leden die zich aansluiten 
bij de collectieve verzekering een 
lidmaatschapsvergoeding. 
 
Voor leden die nu nog niet profiteren van de 
korting bij Zilveren Kruis is het belangrijk 
om nog eens te benadrukken dat Zilveren 
Kruis iedereen accepteert voor de basis- en 
aanvullende verzekeringen, ongeacht 
leeftijd en ziektegeschiedenis. (Alleen bij de 
tandartsverzekering met 3 en 4 sterren 
worden enkele acceptatievragen gesteld.) 
U kunt dus met een gerust gevoel 
overstappen.  
 
Een infopakket kan worden aangevraagd bij 
het verenigingsbureau van KBO-PCOB, 
info@kbo-pcob.nl, tel. 030 - 3 400 600. 

mailto:info@kbo-pcob.nl
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Hieronder leest u een verkorte versie van de lezing van dhr. Marcel Woudman 
van het Zilveren Kruis welke hij hield op de ALV van 14 nov. jl. 
 

Zorgverzekering wijzigingen 2020 
 

De premie van de Zorgverzekering 
 

Wettelijke maximale korting op de Basisverzekering gaat van maximaal 10% 
naar max 5%  
 

De KBO-PCOB collectiviteit blijft interessant! 
 

Verplicht Eigen Risico blijft gelijk op 385 Euro 
 

Zorgtoeslag 2020 stijgt  
 

• De maximale zorgtoeslag voor een alleenstaande stijgt met € 67 per jaar 

• De maximale zorgtoeslag voor partners stijgt € 95 per jaar 
 

• Inkomensafhankelijke bijdrage neemt af 
 

• Tot 6,7% van het brutoloon (afname van 0,25%) 

• Gepensioneerden betalen lagere bijdrage van 5,45%  

• (afname van 0,25%)  
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De wijzigingen in de Basisverzekering 
 

De inhoud van het Basispakket gaat wijzigen: wordt uitgebreider 
 

2020 de belangrijkste Pakketwijzigingen voor senioren 
 

• De regels worden versoepeld omtrent medicijnen die door een apotheker 
worden bereid (apotheekbereidingen). Onder bepaalde voorwaarden mogen 
die apotheekbereidingen worden vergoed, ook al valt het door fabrikanten 
gefabriceerd (nagenoeg) gelijkwaardige medicijn niet onder het Genees-
middelen Vergoedingssysteem (GVS). Dit kan bijvoorbeeld bij de situatie dat 
een apotheekbereiding al beschikbaar is voordat het geneesmiddel wordt 
geregistreerd maar er wel een aanvraagprocedure loopt. De tweede situatie is 
dat een geregistreerd geneesmiddel na prijsonderhandelingen niet wordt 
opgenomen in het GVS wegens een ongunstige kosteneffectiviteit of budget-
impact, maar er wel een (voordeliger) apotheekbereiding beschikbaar is 

 

• De dekking van de Zorgverzekeringswet wordt uitgebreid met een logeer-
voorziening. Dit geldt voor patiënten die voor langere tijd en over grotere 
afstand heen en weer moeten reizen voor zorg die geconcentreerd is op een 
beperkt aantal plaatsen. In een dergelijk geval kan het minder belastend zijn 
voor de patiënt om te logeren. Er is voor gekozen om logeren mogelijk te 
maken als sprake is van drie aaneengesloten dagen, waarop anders vervoer 
heen en weer nodig zou zijn 

 

• De eerstelijns artsenfunctie wordt per 2020 ‘versterkt’. Vanaf 2020 kan de 
specialist ouderengeneeskunde en de arts verstandelijk gehandicapten zelf-
standig de door hen geleverde zorg op grond van de Zorgverzekeringswet 
declareren. Deze zorg komt wel onder het verplichte eigen risico te vallen. De 
maatregel is een voorbereiding op de overheveling van ‘geneeskundige zorg 
voor specifieke groepen’ vanuit de Wet langdurige zorg naar de Zorg-
verzekeringswet per 2021 
 

Basispakket steeds uitgebreider 
 

2020 de belangrijkste Pakketwijzigingen voor senioren 
 

• Aanpassing eigen bijdragen. Voor verschillende hulpmiddelen en bepaalde 
verstrekkingen gelden eigen bijdragen. Bijvoorbeeld voor brillen en lenzen, 
haarwerken, orthopedische schoenen, kraamzorg en ziekenvervoer. Deze 
eigen bijdragen worden jaarlijks aangepast 
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• Stoppen met roken medicatie vrij van Eigen Risico 
 

• In de loop van 2019 zijn er verschillende nieuwe behandelmethoden en 
medicijnen toegevoegd aan het verzekeringspakket. Het gaat daarbij ook om 
medicijnen die gebruikt worden bij verschillende vormen van kanker en MS. 

 

De wijzigingen in de Aanvullende verzekeringen 
 

De meest belangrijke wijzigingen voor senioren in de Aanvullende verzekeringen 
van ZK (onder voorbehoud)  

 

Fysio: nazorg niet alleen bij PlusPraktijken 

Verblijf bezoek: 50 km grens laten vervallen 

Een gasthuis bepaalt (in overleg met het ziekenhuis) wie wel/niet kan over-
nachten 
 

Hulp aan huis vergoeding wijzigen 

Voorwaarde 24 uur ziekenhuisopname verandert in Medisch noodzakelijke 
ingreep in ZH, max 1000 euro per jaar 
 

Tandartsverzekering 4 sterren: premieverlaging 

 
 
 
 
 
Ruim 57.000  
senioren verenigd  
in 1 zorgcollectief  
bij 1 verzekeraar 
 
 
Ook korting bij Pro 
Life, Interpolis en  
De Friesland 
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Bovenop de Aanvullende verzekering bij de KBO-PCOB 
 

Meer vergoedingen omdat u collectief verzekerd bent. Heeft u Aanvullend 1, 2,3 
of 4 sterren afgesloten? Dan krijgt u, als lid van KBO of PCOB, binnen de 
collectiviteit KBO-PCOB, het pakket Extra Aanvullend KBO-PCOB. Niet meer bij 
Plus pakket 
 

Gratis het Extra Aanvullend KBO-PCOB Pakket 
 

• 6 extra behandelingen fysiotherapie en/of oefentherapie Cesar/Mensendieck 
• Rijbewijskeuring (max € 35,-) 
• € 250,- extra vergoeding bovenop de mantelzorgregeling 
• € 250,- hulp aan huis bij ADL (Dagelijkse Levensverrichtingen) na medische 

behandeling in ziekenhuis 
• Eenmalige bijdrage van € 20,- in lidmaatschap voor nieuwe KBO-PCOB leden, 

die instappen in het collectief van de KBO-PCOB 
 

Samengevat; Goede zorgverzekering - Altijd geaccepteerd 
  

Tot 31 dec gemakkelijk meedoen  
 

1 jaar lidmaatschapskosten retour voor deelnemers die in 2019 nieuw lid zijn 
geworden 
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Oproep voor nieuwe belasting invulhulpen, Huba's genaamd  
 

 
 

Net als voorgaande jaren zijn de voorbereidingen voor de 
Belastingservice IB 2019 weer van start gegaan. Een speerpunt 
van KBO-PCOB aan de leden. Ieder jaar blijkt dat vele leden 
dankbaar gebruik maken van de diensten van onze belasting-
invulhulpen, Huba's genaamd. 
 

Velen hebben een teruggave ontvangen en niet verwachtte 
Huur- en of Zorg-toeslag. 
 

Helaas zijn er ook Huba's die hun activiteiten hebben moeten 
staken en daarom een oproep voor het werven enthousiaste 
leden die hun kennis willen inzetten voor deze service. 
 

Zij worden uitgenodigd op de jaarlijkse Themadag en kunnen 
deelnemen aan een cursusdag. 
 

De Themadag wordt georganiseerd op dinsdag 7 januari 2020 
en cursusdagen staan gepland in week 7 en 8 februari 2020. 
 
Zij zijn inzetbaar in de periode 1 maart tot 1 mei 2020. Affiniteit 
met belastingaangiftes is wel gewenst. 
 

Kandidaten kunnen zich aanmelden via onze secretaris dhr. 
Henk Valkenet, Elandweide 109, 3437 CP  Nieuwegein of per 
mail: hlmvalkenet@gmail.com.  
 

Aanmelden kan vanaf heden tot 15 december 2019. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Henk Valkenet, secretaris. 
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Einde TAN-code bij ING & 
PSD2 richtlijn 
 

Misschien heeft u het al gelezen, de 
vertrouwde TAN-code welke u nodig heeft 
voor het doen van betalingen bij de ING 
Bank gaat verdwijnen maar ook zonder 
TAN-code kunt u straks uw opdrachten via 
Mijn ING gewoon blijven doen.  
 

Alleen bevestigt u dan met de Mobiel 
Bankieren App in plaats van met een TAN-
code, het werkt gelukkig heel eenvoudig. 
Al 4,5 miljoen klanten hebben de app en  

betalen reeds op deze manier, maar heeft u 
geen smartphone of kunt u om een andere 
reden de app niet gebruiken? Dan kunt u 
straks de ING Scanner aanvragen. Hierover 
krijg je vanzelf bericht in Mijn ING.  
 

Ook inloggen gaat veranderen 
 

Er komt een stap bij. Na het invullen van uw 
gebruikersnaam en wachtwoord bevestigt u 
het inloggen. Simpel, met de Mobiel 
Bankieren App of de ING Scanner. De extra 
stap is verplicht vanwege nieuwe Europese 
regels (PSD2) en geldt dus voor particulier 
én zakelijk inloggen. 
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De oorsprong van de 
Kerstman 
 
Er wordt wel eens beweerd dat Coca-
Cola de uitvinder zou zijn van de Kerstman 
in zijn fluweelrode pakje, maar dat klopt 
niet. Wel heeft Coca-Cola de look en 
persoonlijkheid van de Kerstman zoals we 
hem vandaag kennen mee vorm gegeven: 
een vriendelijk lachende man met lange 
witte baard, dikke buik, blozende wangetjes 
en een rood pak aan. 

 
Maar hoe is het nu allemaal begonnen? In 
1860 verzon een tekenaar in New York een 
personage die op bezoek ging bij kinderen 
thuis en hen cadeautjes gaf. Daarvoor 
baseerde hij zich op de legende van 
Sinterklaas. 
 
In de jaren 30 werden frisdranken als echte 
zomerdrankjes gezien en dronken maar 
weinig mensen frisdranken in de winter-
periode.  
 
Coca-Cola wilde daar verandering in 
brengen en verbond zich daarom in 1931 
aan een wereldwijd bekend personage: de 
Kerstman. Aanvankelijk werd de Kerstman 
in navolging van Sinterklaas afgebeeld als 
een slanke man met een strenge blik. 
Het was tekenaar Haddon Sundblom die in 
1931 een vriendelijke Kerstman met bolle 
buik en blozende wangen creëerde 
voor Coca-Cola.  
 
En zo ontstond de Coca-Cola Kerstman 
zoals we hem vandaag nog altijd kennen. 
De populariteit van de Kerstman hangt dus 
wel nauw samen met Coca-Cola. 

 
Haddon Sundblom maakte tot 1964 elk jaar 
reclametekeningen voor Coca-Cola tijdens 
de kerstperiode. De Kerstman die 
cadeautjes uitdeelde, plezier maakte met 
kinderen of een verfrissende Coca-Cola 
dronk, kwam daarin elk jaar opnieuw terug. 
 
Zo werd de Kerstman dus de winterse 
ambassadeur voor deze drank. Een rol die 
hij al 70 jaar met enthousiasme speelt! 
 
Het geheime leven van de Kerstman 
 

De eerste verschijning van de Coca-Cola-
Kerstman, in de VS Santa Claus genoemd, 
dateert van 1931. Coca-Cola plaatste toen 
een advertentie in de Saturday Evening 
Post. Het personage was meteen een 
succes.  
 
De Kerstman die door Sundblom is 
gecreëerd, gold tientallen jarenlang als de 
‘enige echte’ Kerstman. Tussen 1931 en 
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1964 was Santa in alle tijdschriften te 
vinden: The New Yorker, National Geo-
graphic, Ladies Home Journal. 
 

Op een gegeven moment reed hij zelfs op 
een raket om het begin van de Amerikaanse 
verovering van de ruimte te vieren.  
 

De sprookjesachtige figuur vond ook zijn 
weg naar Hollywood: denk maar aan de 
mooie film Miracle on 34th Street, waarin de 
kleine Susan niet langer in de Kerstman 
gelooft omdat haar vader er niet meer is.  
 
Wanneer hij dan wel degelijk verschijnt met 
zijn slee en zijn rode pak aan, weigert ze 
haar ogen te geloven. Ze daagt hem uit om 
een wonder te verrichten: hij moet een papa 
voor haar vinden. 
 

Miljoenen fans - en dat al jarenlang 
 

In 1931 las niet iedereen tijdschriften. Toch 
was de Kerstman van Coca-Cola bij 
iedereen bekend. Want om de Kerstman 
overal in huis te brengen, had Coca-Cola de 
dozen waarin de flessen verpakt werden, 
versierd met zijn foto op. De Kerstman wist 
zozeer te fascineren dat het bij Coca-
Cola brieven regende zodra er maar iets 
aan zijn verschijning veranderde: de fans 
wilden weten waarom!  
 
Je zou kunnen denken dat de magie van de 
Kerstman vandaag de dag niet meer zo 
sterk is. Maar het tegendeel is waar. In 
2006 maakte hij zijn comeback in de 
reclame en sindsdien is hij niet meer weg te 
denken. 
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Misschien wint ú deze keer de prijs van € 25,--! 
 
  

 
HORIZONTAAL: 1 elastisch, 6 verhaal, 12 mestvocht, 14 Griekse letter, 15 leer-

middel, 17 uithoek, 19 niet doen, 21 licht breekbaar, 22 bouwstijl, 24 speelgoed, 

25 tocht, 26 bladgroente, 28 herkauwer, 29 Evangelische Omroep, 30 tropische 

boom, 31 signaal, 33 laatstgenoemde (afk.), 34 onbeduidend iemand, 36 viezig-
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heid, 38 nobel, 40 naaigerei, 43 duur van eb en vloed, 45 kledingstuk, 46 stuk 

grond, 48 vaartuig van Noach, 49 onjuist begrip, 51 frisdrank, 52 wedstrijd, 53 

terras op een dak, 57 ledikant, 59 Europeaan, 60 projectiel, 62 eenmaal, 64 

rondte, 65 Bijbelse figuur, 66 naslagwerk, 68 schildergerei, 70 idem (afk.), 72 

verwonding, 74 houvast, 75 tegenwoordig, 76 stakker 78 bekwaam, 80 vreemde 

titel, 81 de Mounties bestonden uit René van Vooren en ... Bambergen, 83 

slechtaard, 84 lnd. winkel, 85 plotselinge overval, 87 bedorven, 88 smekend 

verzoek, 89 uitgang, 91 schaamte, 92 soort aap, 93 periode van vijf jaar.   
 

VERTICAAL: 1 zij werd beroemd met het programma Stuif es In, 2 priestermutsje, 

3 hoofd v.e. afdeling, 4 mits, 5 Amsterdamse tijd, 7 laagtij, 8 straatruzie, 9 ruimte 

voor vee, 10 in de toekomst, 11 plezierig, 13 ongevoelig, 16 drietal, 17 klankweer-

kaatsing, 18 opgooi, 20 stekelhuidig dier, 22 voor arbeid betalen, 23 kletsnat, 26 

voorzetsel, 27 voorkomen, 30 plant met wortels en aarde, 32 scherpe kant v.e. 

mes, 34 lichaamsdeel, 35 wedloop, 37 papegaai, 39 godsdienstleraar, 41 scheids-

rechter, 42 metalen samensmelten, 44 landbouwvoertuig, 46 Ind. Marktplaats, 47 

zeebocht, 49 doorwaadbare plaats, 50 niet lang geleden, 54 grote neus, 55 

vreemde titel, 56 besturen, 57 vermaning, 58 De Nederlandsche Bank, 60 

danspartij, 61 hier staat een model van de voormalige AVRO-studio, 63 alarmsein, 

65 september (afk.), 67 een zekere, 69 begeerte, 71 zandheuvel, 73 wild zwijn, 74 

spelonk, 75 godin v.d. overwinning, 77 inwendig orgaan, 79 liefdesgod, 80 een-

voudig, 82 vervoermiddel, 84 tijdelijk verblijf, 86 gestold vleesnat, 88 verlaagde 

toon, 90 lichtgevende buis, 91 gasunie (afk.). 
 

 

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 1 januari 2020 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 

De oplossing van de puzzel uit De Brug 5-2019 is: ‘Kerststol’, en is gewonnen door 
Dhr. K.G. van Kalsbeek. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u overge-
maakt. 

mailto:advos@casema.nl
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Sonatelaan 12, 3438 TK  Nieuwegein - Tel. 030 - 605 01 97 - E-Mail: planning@elcare.nl 
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Een van onze leden, mevrouw Langelaan uit Vianen, belde ons en vertelde 
dat zij een heel leuk gedichtje van vroeger heeft dat zij altijd voordraagt. 
Uit haar hoofd! Ze heeft het niet op papier, maar we vonden het natuurlijk 
op internet. Het gaat als volgt: 
 

 
Snoepwinkeltje   
                         
In de donkere straat  
Waar-et belletje gaat,  
Kletst-et deurtje al rinkelend 
open:  
Komen in ’t kamertje klein  
Bij-et lampegeschijn  
De kleutertjes binnengeslopen.  
 
En ’n dappere vent  
In z’n knuistje ’n cent,  
Stapt naar vóór en blijft grinnikend 
zwijgen 
Tot de koopvrouw geleerd 
Zijn fortuin inspecteert,  
En vertelt wat-ie daarvoor kan 
krijgen.  
 
’t Is ’n reep zwarte drop,  
Koek met suiker er op,  
’n Kleurbal, ’n zuurbal, ’n wafel,  
Zoethouten stok  
Of een kleurige brok,  
’t ligt alles bijeen op tafel.  
 
Als de kapitalist  
Zich wat dikwijls vergist,  
 

 
De koek en de suiker beduimelt,  
Scheldt de juffrouw verwoed,  
Dat ie ‘t kost’lijke goed 
Met z’n smerige vingers 
verkruimelt! 
 
De kleuter verbaasd 
Dat de juffrouw zo raast  
Smoest stiekem wat met zijn 
kornuiten  
De keus wordt bepaald,  
De kleurbal betaald,  
Dan schooien ze slent’rend  
naar buiten  
 
In de donkere straat  
Waar-et troepje nu gaat  
Wordt hevig gewikt en gewogen  
Dan zuigen ze om beurt  
Tot de bal is verkleurd  
En hun rijkdom- illusie vervlogen.  
 
 
M.A. de Wijs-Mouton.  
(uit bundel ‘Nederlandsche 
Gedichten’ eind 19e - begin 20e 
eeuw). 
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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


 



 


