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Nieuwsbrief 
KBO Afdeling IJsselstein, Lopik e.o. 

 

Website: https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein 

Facebook: https://www.facebook.com/KBOIJsselstein  

Jaargang 31, nummer 2, maart 2022 

SENIOREN: LAAT JE HOREN! 

In België geldt nog altijd een opkomstplicht. Wie niet komt opdagen bij verkiezingen pleegt een misdrijf, maar 

wordt daarvoor zelden of nooit vervolgd. In Nederland gold tot 1970 een opkomstplicht – zoals de oudere senio-

ren zich nog wel zullen herinneren. Je moest verschijnen op het stembureau, maar je was niet verplicht een geldi-

ge stem uit te brengen.  

Sinds de afschaffing van de opkomstplicht is het opkomstpercentage bij verkiezingen gestaag gedaald, maar on-

der de ouderen nog altijd het hoogst. Wellicht omdat zij van huis uit nog hebben meegekregen dat het stemrecht 

ook een stemplicht is. Senioren zijn niet alleen trouwe kiezers. Van alle stemgerechtigden vormen de senioren de 

grootste groep: ca. 24% is 65 jaar of ouder. Nog een saillant gegeven uit diverse onderzoeken: de ontevreden-

heid onder de oudere kiezers is relatief groot en groeit.  

Je mag dus verwachten dat politieke partijen om het hardst vechten om de stem van de senioren. En dat verkie-

zingsprogramma’s bulken van plechtige beloften aan de oudere kiezer. Maar of dat ook werkelijk zo is?  

Alles wordt duurder, terwijl de koopkracht van senioren  fors omlaag gaat. Want de AOW stijgt niet helemaal mee 

met andere uitkeringen. En de pensioenen gaan niet omhoog – of misschien, eind dit jaar, toch een beetje. Ge-

meenten gaan niet over koopkrachtplaatjes, maar moeten mensen die in problemen komen, wel helpen. Daar is 

geld voor nodig, en de meeste gemeenten zitten krap bij kas. Toch proberen gemeenten de lokale lasten, waar-

onder de OZB, minder te laten stijgen – in IJsselstein gaan die lasten zelfs een klein beetje omlaag. 

In maart moeten wij de politieke partijen vooral afrekenen over zaken waar de gemeenten wél over gaan. Over 

de hoogte van de OZB en andere lokale lasten. Over een sluitende begroting. En verder, over zaken als wonen, 

zorg, welzijn, mobiliteit en veiligheid. Pak de verkiezingsprogramma’s er eens bij, en luister naar wat de lijsttrek-

kers daar over zeggen. Op onze jubileumbijeenkomst van 2 november hebben wij al vast een voorschot genomen 

– liever gezegd: de volgende waarschuwingsschoten gelost: 

Wonen:  

• meer woningen bouwen; 50% van die woningen moet 

levensloopbestendig zijn en 10% moet geschikt zijn 

om op efficiënte wijze zorg aan huis te verlenen. 

• Voorrang geven aan het bouwen van seniorenapparte-

menten. Als senioren daar naartoe verhuizen, kunnen 

starters, gezinnen en andere woningzoekenden door-

stromen. 

• Gevarieerde woon- en woon/zorgvoorzieningen, bij-

voorbeeld ook hofjes 

• Betaalbare woningen in de sociale sector naast een 

luxer aanbod voor wie dat kan en wil betalen 

• Verhuiscoaches die senioren informeren, adviseren en 

helpen bij verhuizen. 

Zorg: 

• Liefst aan huis, of in elk geval: in de directe omgeving 

en goed bereikbaar en toegankelijk. 

• Zorg naar menselijke maat; geen knellende regels 

voor vrijwilligers in de zorg  

• Ondersteuning van mantelzorgers. 

Welzijn: 

• Goed bereikbare en toegankelijke voorzieningen op 

sociaal-maatschappelijk, cultureel, educatief en spor-

tief gebied 

• Meer ontmoetingsplekken in de openbare ruimte 

 

Mobiliteit: 

• Goed bereikbaar en toegankelijk openbaar vervoer 

• Frequente verbindingen ook in de regio en ook in de 

avonduren  

• Brede fietspaden  

 

Veiligheid: 

• Een goed onderhouden, goed verlichte en overzichte-

lijke woonomgeving, waar je je veilig voelt als je ’s 

avonds de hond uitlaat. 

Aan vage beloften hebben we niets. Het gaat om concrete beloften, waar we de politiek over vier jaar weer op 

kunnen afrekenen. Dus kijk en vergelijk. En kleur dan het hokje van uw keuze rood. Gewoon met het vertrouw-

de rode potlood.  

Namens het bestuur van de KBO afdeling IJsselstein, Lopik e.o.,  

Kees Duijvelaar, voorzitter.  

 

Wat u stemt is uw keuze. Als u uw stem maar niet verlo-

ren laat gaan. Dus, senioren: laat u horen! 
 

https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
https://www.facebook.com/KBOIJsselstein
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Verslag spellenmiddag 

De gezellige spellenmiddag van  

1 februari werd bezocht door 49 deel-

nemers. Annie van Jaarsveld behaal-

de de hoogste punten bij het Klaver-

jassen.  

Mien Vergouw won het Rummikub.  

Bij het Mahjong was Susan Seure de 

beste. De volgende spellenmiddag is 

op dinsdagmiddag 1 maart. 

Vrijdagmiddagborrel in het thea-

tercafé van het Fulco op de twee-

de vrijdag van de maand van 

15.30—17.00 uur. 

Dit is niet alleen voor onze leden 

maar ook voor introducees. Dus 

neemt u gerust uw familie, vrienden 

of buren mee. Uw consumpties be-

taalt u zelf. De middag wordt muzi-

kaal opgeluisterd door onze pianist 

Paul en gitarist Wim. 

 

Hapje eten na afloop van de vrij-

dagmiddagborrel? 

Menu Vrijdag 11 maart:  

Stokbrood en kruiden boter, Rauwe 

ham, Rauwkost salade, Runderrollade 

(koud), Gegrilde kip in bospadden-

stoelen roomsaus, Groenten melange

(haricotverts , ui, champignon, papri-

ka, etc), Aardappel gratin (aardappels 

gegaard in room en in de oven afge-

bakken met kaas) en als dessert 

Chocolade mousse van witte en don-

kere chocolade.  

Aanmelding en betaling uiterlijk 

maandag 7 maart. 

Een etentje kost € 16,— p.p. 

Aanmelden: per e-mail bij:  

Mary Jutte: majuba@caiway.nl.  

Voor informatie kunt u haar bellen:  

06-2222 3088. Reservering vooraf is 

echt nodig en is pas definitief wan-

neer wij uw overschrijving hebben 

ontvangen op rekeningnummer 

NL94 RABO 0159 2718 78 t.n.v. 

KBO afdeling IJsselstein o.v.v. de da-

tum van het etentje.  

Muzikale Notenmix 

Op 14 maart is het 

thema ‘Dansen met 

Bach”. Bach kan ook 

swingen! Vele dansen 

liggen ten grondslag 

aan zijn muziek en dat 

gaan we horen. Op 11 april is het 

thema ‘Muziek in de ruimte’. Mis-

schien lassen we nog een extra Muzi-

kale Notenmix in.  

Locatie: De Oase. Van 10.45-12.15 

uur. Entree: € 4,00. 

Aanmelding en informatie:  

Tineke van Merm, e-mail:  

communicatiekbo@kpnmail.nl  

of telefoon: 06-8112 8901. 

Vakantieweek van 20 tot en met 

27 augustus 2022 

Denkt u eraan om tijdig en nu spoe-

dig in te schrijven voor ons prachtig  

8-daags vakantie arrangement met 

de bus naar Odoorn in Drenthe.  

Er zijn nog kamers beschikbaar.  

Op en top verzorgd verblijft u op ba-

sis van volpension in het gastvrije 

familiehotel De Oringer Marke omge-

ven door een schitterende natuur van 

bossen, heide, vennen, zandverstui-

vingen en natuurlijk hunebedden.  

Elke dag kunt u mee uitgaan met ge-

varieerde uitstapjes en er is elke 

avond wel gezellig en gevarieerd 

avondvermaak om aan mee te doen 

en inbegrepen. Met nog veel extra’s. 

Dat alles voor een reissom vanaf  

€ 660,00 per persoon op basis van 

twee personen op een kamer.  

Vraag ook bekenden van u mee, want 

introducés zijn ook zeer welkom. 

 

Neem contact op met de Reiscommis-

sie voor uitgebreide vakantie informa-

tie of kijk op onze KBO-website en 

Facebookpagina. 

Digitaal aanmelden kan ook: 

www.formdesk.com/kboijsselstein/

vakantieweek  

Zorgeloos, ver-

trouwd, ontspan-

nen, samen, super-

gezellig van vakan-

tie genieten. Dat 

wilt u toch ook.  

Reiscommissie: 

Cok en Bep: tel. 030 688 3826,  

e-mail:bvannorde@caiway.nl 

Eucharistieviering KBO 

Op de derde woensdag van de 

maand in de Basiliek te IJsselstein, 

aanvang 09.30 uur. 

 

KBO-activiteiten in de OASE 

 

Spellenmiddag  

Op de eerste dinsdag van de 

maand 

Spelonderdelen: 

Klaverjassen, Mahjong, Rummikub 

en bij voldoende belangstelling ook 

Rikken.  

Er is voldoende plaats voor nieuwe 

Rikkers. 

Aanvang:  

13.30 uur, zaal open 13.00 uur.  

Kosten: € 2,00 inclusief kopje koffie/

thee.  

Informatie: 

Piet en Sonja Tammer 

telefoon: 030-688 11 73 

e-mail: piettammer@caiway.nl 

Bingo 

Dinsdagen 17 mei, 16 augustus 

en 15 november 2022 

Aanvang: 13.30 uur, zaal open 

13.00 uur.  

Kosten: € 4,00 p.p. 

Aanmelding (verplicht) kan tot 

een week voorafgaand bij: 

Tanja Goezinne  

telefoon: 030-688 26 67 

e-mail: t.goezinne@caiway.net (en 

Sonja Tammer, zie spellenmiddag). 

 

Fietsmiddagen 2022 

Donderdagen 

14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli,  

11 augustus 8 september 

Vertrek 13.00 vanaf De Oase. 

Afstand ongeveer 30 tot 35 km. 

Deelname: volledig op eigen risico. 

Informatie: tel. 06-1448 9845 of 

per e-mail: 

theotebraake@hotmail.com 

 

Dagtochten met thema zijn in voor-

bereiding.  

 

Gezien de grote belangstelling in 

2021 is een uitbreiding van de Fiets-

commissie bijzonder welkom.  

Met name bij het begeleiden van de 

fietsers onderweg. 

 

Wij zoeken bezorgers  

Voor ons magazine van KBO-PCOB 

dat 10x per jaar verschijnt.  

U kunt zich ook opgeven als reserve. 

Voor informatie of aanmelding kunt u 

contact opnemen met onze secretaris 

mailto:majuba@caiway.nl
mailto:communicatiekbo@kpnmail.nl
http://www.formdesk.com/kboijsselstein/vakantieweek
http://www.formdesk.com/kboijsselstein/vakantieweek
mailto:bvannorde@caiway.nl
mailto:piettammer@caiway.nl
mailto:t.goezinne@caiway.net
mailto:theotebraake@hotmail.com
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Rijbewijskeuring 

75+ 

Op de website van de 

(uw) gemeente staat 

beschreven wat u alle-

maal moet doen.  

U kunt ook een account aanmaken 

bij het CBR: www.cbr.nl  

Belangrijk is dat u ten minste 6 

maanden voor het verlopen 

van het rijbewijs begint met re-

gelen. Afhankelijk van uw polis-

voorwaarden kunt u de kosten van 

de medische keuring tot een maxi-

mum bedrag declareren bij uw 

zorgverzekeraar.  

Uw HAP kan u adviseren over de 

keuring. U kunt ook bellen met 

onze servicelijn 06-8112 8901. 

Koffieochtend in het theaterca-

fé van het Fulco op de laatste 

woensdag van de maand. 

Daar waar de vrijdagmiddagborrel 

zich in een grote belangstelling 

mag verheugen, blijft die achter bij 

de koffieochtend, al is die wel heel 

gezellig. We stoppen er mee. 

Filmmiddag 

i.s.m. met de 

KBO. Meestal op 

de derde don-

derdag van de 

maand. Aanvang voortaan om 

14.00 uur.  

Ook voor niet leden van de KBO. 

Het ‘Fulco’ biedt u een gratis kopje 

koffie of thee aan met wat lekkers. 

Informatie over exacte data en 

reservering: www.fulcotheater.nl 

 

Vooraankondigingen:  

 

Algemene Ledenvergaderingen 

2022: 

voorjaarsvergadering 24 mei 

najaarsvergadering 11 oktober 

Modeshow Van der Klooster 

te Boskoop 

Donderdag 10 november 2022 

Adventviering 

Dinsdag 13 december 2022 

E-mailadres 

Hebben wij uw e-mailadres?  

Dit is altijd handig voor u en voor 

ons bij het doorgeven van actuele 

informatie, bv. over activiteiten in 

Coronatijd.  

U kunt uw e-mailadres doorgeven 

aan de ledenadministratie  

Marie Schras: 
secretariskboijs@kpnmail.nl 

Belastinghulp aangifte IB 2021 

Om je behulpzaam te zijn bij het invul-

len van de aangifte Inkomstenbelasting 

over 2021 heeft de KBO IJsselstein-

Lopik een team van deskundige belas-

tinginvullers (HUBA’s).  

Leden die al eerder zijn geholpen door 

de HUBA krijgen van de Belastingdienst 

automatisch een machtigingscode thuis 

gestuurd.  

De invulhulp is een ledenservice van 

uw lokale KBO voor en door leden van 

de KBO en PCOB.  

 

Als u al gebruik maakt van de invulhulp 

dan wacht u de machtingsbrief af.  

Een HUBA neemt eind februari/

begin maart contact met u op.  

Ter bestrijding van de onkosten van de 

vrijwilliger wordt een bijdrage van  

€ 12,00 per adres gevraagd. 

 

Voor nieuwe hulpvragers moet een 

starttraject worden ingezet. Daarvoor 

neemt u contact op met coördinator 

Piet Tammer: telefoon 030-6881173 of 

digitaal www.formdesk.com/

kboijsselstein/belastinghulp 

Belastinghulp of Ouderenadviseur 

worden, iets voor u?  

Helpt u wel eens anderen met hun aan-

gifte of toeslagen, en vindt u dat leuk? 

Heeft u dan misschien interesse om 

voor onze afdeling vrijwillige belasting-

hulp (Huba) te worden?  

Belt u dan met onze servicetelefoon 

06 – 8112 8901 dan brengen wij u in 

contact met onze coördinator belasting-

zaken.  

 

Wilt u meer weten over wat een ou-

derenadviseur doet dan brengen wij u 

geheel vrijblijvend in contact met een 

van onze Ouderenadviseurs.  

Daarvoor kunt u ook onze service-

telefoon bellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heeft u al eens op onze nieuwe 

website gekeken 

De foto’s van onze Jubileumviering van 

2 november 2021 staan er op en ook 

de door Tineke van Merm gemaakte 

film kunt u er zien, waarin 30 jaar KBO 

in IJsselstein, Lopik e.o. in beeld wordt 

gebracht. 

Zie: https://kboprovincieutrecht.nl/

afdelingen/ijsselstein  

Is het u opgevallen dat we een nieuw 

logo hebben? Op de website, op onze 

Facebookpagina en ook op de cover 

van onze Nieuwsbrief. 

Het logo is symbolisch voor “Omzien 

naar elkaar”, twee senioren die elkaar 

aankijken en omarmen. 

 

Servicelijn van de KBO 

afdeling IJsselstein, 

Lopik e.o. 

06-8112 8901  

 

Magazine van KBO—PCOB 

Ons Magazine is te mooi om na het le-

zen bij het oud papier te doen. Er is 

vast wel iemand aan wie u het blad 

kunt doorgeven en daarmee in contact 

brengt met de KBO. En dat geldt na-

tuurlijk ook voor onze nieuwbrief. 
  

Statiegeldactie 

De statiegeldactie van januari 2022 bij 

Jumbo Achterveld heeft het mooie be-

drag van € 371,95 opgeleverd.  

 

  

https://www.cbr.nl
http://www.fulcotheater.nl
mailto:secretariskboijs@kpnmail.nl
http://www.formdesk.com/kboijsselstein/belastinghulp
http://www.formdesk.com/kboijsselstein/belastinghulp
https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
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COLOFON 

Bestuur 

Voorzitter: Kees Duijvelaar 

tel. 06-5476 6745 

e-mail: kees.duijvelaar@gmail.com  

Secretaris: Marie Schras 

Ringoven 16, 3402 SB IJsselstein 

tel. 030-687 7772 / 06-2281 3702 

e-mail: secretariskboijs@kpnmail.nl 

Penningmeester: Joop van Ewijk 

tel. 06—5162 3150 

e-mail: joop.van.ewijk@gmail.com  

Bestuurslid: Mary Jutte 

tel. 030-688 1862 / 06-2222 3088 

e-mail: majuba@caiway.nl 

Bestuurslid: Els Hartog 

tel. 06-2936 0890 

e-mail: elshartog7@gmail.com 

 

Advisering/Communicatie en PR  

Redactie Nieuwsbrief/Webredactie/

beheerder Facebook:  

Tineke van Merm, tel. 0348-451671 

e-mail: communicatiekbo@kpnmail.nl  

 

Notulist: Ans Hazelager 

 

Ledenadministratie en verspreiding 

Magazine KBO-PCOB 

secretaris Marie Schras 

tel. 06-2281 3702 

e-mail: secretariskboijs@kpnmail.nl 

 

Ledenservice 

Coördinator Huba’s (hulp bij belas-

tingaangifte) 

Piet Tammer, tel. 030-688 1173 

e-mail: piettammer@caiway.nl 

Ouderenadviseurs 

Henry Vlasveld, tel. 030-688 2389  

e-mail: h.m.vlasveld@kabelfoon.nl  

en Heilke Jacobs  

tel. 030-687 0642/06-1536 8686  

e-mail: hgjacobs@hetnet.nl  

 

Computerhulp/tabletcursussen  

Bert Collewijn, tel. 06-1301 6680 

e-mail: lwcbak@kabelfoon.nl 

 
Commissies 
Activiteitencommissie 

informatie: Piet Tammer, 030-688 1173 

e-mail: piettammer@caiway.nl 

Reiscommissie  

Informatie: Bep en Cok van Norde 

tel. 030—688 3826 

E-mail: bvannorde@caiway.nl 

Fietscommissie 

informatie: Theo te Braake 

tel. 06-1448 9845 

e-mail: theotebraake@hotmail.com  

Denktank Nieuwe Activiteiten 

Coördinatie: Mary Jutte 

tel. 030-688 1862 / 06-2222 3088 

e-mail: majuba@caiway.nl 

 

Lief en Leed 

Coördinatie: Marie Schras 

tel. 030-687 7772 / 06-2281 3702 

e-mail: secretariskboijs@kpnmail.nl 

Kent u iemand die ziek is laat het ons 

even weten. Ook wanneer u iets te vie-

ren heeft en dat met ons wilt delen. 

Contributie, Collectiviteitkorting Zorgverzekeringen  

De contributie bedraagt per 1 januari 2022 € 30,00 per persoon per jaar.  

Collectiviteitskorting zorgverzekeringen 

Bij Zilveren Kruis Achmea krijgt u als lid van de KBO een collectiviteitkorting op 

uw premie en een éénmalige tegemoetkoming in het lidmaatschap, afhankelijk 

van de door u gekozen polis. Ook afhankelijk van uw polisvoorwaarden kunt u 

een deel van de kosten van een rijbewijskeuring declareren. Voor nadere infor-

matie of het aanvragen van een informatiepakket belt u 071-751 0056.  

Het is bovendien mogelijk voor KBO-leden om een collectieve zorgverzekering 

af te sluiten bij Pro Life, Interpolis en De Friesland. Wij maken u er op attent 

dat bij het opzeggen van uw lidmaatschap de KBO-collectiviteitkorting vervalt. 

Meer voordeel: 

www.kbo-pcob-voordeel.nl/ en www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/ 

Ledenadministratie 

In uw en ons belang houden wij graag uw gegevens in onze ledenadministratie 

actueel.  

Laat het ons tijdig weten wanneer u verhuist. 

Opzeggen van uw lidmaatschap schriftelijk en uiterlijk 1 december.  

Tip: zet de KBO in uw adresboekje!  

En stuurt u ons uw e-mailadres…ook wanneer dit wijzigt.  

Ons rekeningnummer is: NL94 RABO 0159 2718 78 t.n.v. KBO afdeling IJs-

selstein. 

_______________________________________________________________ 

Aanmeldingsformulier nieuwe leden 

Voorletters   ____________________________________________________  M/V 

Tussenvoegsel ______________Achternaam  _______________________________ 

Geboortedatum ____________________________________________  

Voorletters   ____________________________________________________  M/V 

Tussenvoegsel ______________Achternaam __________________________________  

Geboortedatum ____________________________________________  

Adres     ____________________________________________ huisnr. _____ 

Postcode   _______________ Woonplaats _____________________________ 

Telefoon    _________________________ Mobiel: _______________________ 

Huwelijksdatum (niet verplicht) _______________________________________________ 

E-mailadres (s.v.p. één letter per vakje  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

 

Ik ga akkoord met automatische afschrijving van het lidmaatschapsgeld van mijn bank-

rekeningnummer:  

NL |__|__| BANK |__|__|__|__| rekeningnummer |0|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Bent u elders ingeschreven als lid van de KBO? Zo ja onder welk nummer ……………………..… 

Datum: _________________ Handtekening: _____________________ 

 

Inleveren bij of opsturen in een envelop (met postzegel) naar: 

Marie Schras, secretaris 

Ringoven 16, 3402 SB  IJsselstein   

of digitaal aanmelden via:  

https://www.formdesk.com/kboijsselstein/inschrijfformulierkbo 

 

Uw gegevens worden verwerkt conform de AVG-regeling 2018 

mailto:kees.duijvelaar@gmail.com
mailto:secretariskboijs@kpnmail.nl
mailto:joop.van.ewijk@gmail.com
mailto:majuba@caiway.nl
KBO-erespeld%20voor%20Herman%20van%20Merm
mailto:communicatiekbo@kpnmail.nl
mailto:secretariskboijs@kpnmail.nl
mailto:piettammer@caiway.nl
mailto:h.m.vlasveld@kabelfoon.nl?subject=KBO
mailto:hgjacobs@hetnet.nl?subject=KBO/VOA
mailto:Lwcbak@kabelfoon.nl?subject=Ipad%20cursus
mailto:piettammer@caiway.nl
mailto:bvannorde@caiway.nl
mailto:theotebraake@hotmail.com
mailto:majuba@caiway.nl
mailto:secretariskboijs@kpnmail.nl
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
http://www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/
http://www.formdesk.com/kboijsselstein/inschrijfformulierkbo

