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Nieuwsbrief 
KBO Afdeling IJsselstein, Lopik e.o. 

 

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

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

PASEN 2022  

De winter was lang, een-

zaam en koud – dat zong 

Willeke Alberti in 1964. 

Koud was de winter van 

2021/22 niet. Maar lang en 

eenzaam des te meer, 

door de coronapandemie. 

De lente werd dan ook met 

een uitbundig carnaval begroet. De succesvolle Olympische winterspelen brachten 

ons in een collectieve juichstemming. Dat alles met een bevrijd gevoel: alles mag 

weer, alles kan weer.   

Normaal gesproken is Pasen het feest van de hoop, van een nieuw begin. Dat 

voert terug op de Bijbel: “Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus 

Christus: in zijn grote barmhartigheid heeft Hij ons door de opstanding van Jezus 

Christus uit de dood opnieuw geboren doen worden en ons zo levende hoop gege-

ven” (1 Petrus 1:3). Maar dit jaar is dat anders. Op 24 februari vielen Russische 

troepen Oekraïne binnen.  

Sindsdien is vrede ver weg en oorlog dichtbij. Dat besef overschaduwt de idylle 

van Pasen als een vredig familiefeest. Een feest met rijke tradities. Zoals het be-

schilderen en verstoppen van eieren. Paasbrood bakken. Het huis versieren met 

paastakken. En chocoladen paashazen kopen voor de (klein)kinderen.  

Paaseieren staan symbool voor vruchtbaarheid en nieuw leven, dat immers begint 

met het bevruchten van een ei. De uit Duitsland overgewaaide traditie wil, dat de 

eieren worden gebracht en verstopt door de Paashaas. Wat die verder met Pasen 

te maken heeft, is onduidelijk. Zou de haas vooral met Pasen gegeten worden, 

zoals de kalkoen met de Kerst?  

Laten we toch proberen Pasen te vieren in het teken van hoop en vrede. Al zien 

wij dit jaar allereerst om naar de mensen die leven in angst en vrees van oorlog 

en geweld. Dan ontrafelen wij volgend jaar de mysteries van de Paastradities. 

Het bestuur wenst u hoopvolle Paasdagen. 

Kees Duijvelaar, voorzitter 

In deze uitgave 

Voorwoord voorzitter    1 

Oekraïne        1 

Activiteiten        2/3 

Wij zoeken bezorgers    2 

Nieuwe website      3 

Nieuw logo en betekenis   3 

Huba of Ouderenadviseur 

worden        3 

Ons Magazine      3 

Rijbewijskeuring     3 

Filmmiddagen i.s.m. KBO   3 

Vooraankondigingen    3 

Hebben wij uw e-mailadres?  3 

Contributie, zorgverzekering 

en ledenadministratie    4 

Colofon        4 

 

Servicelijn KBO 

afdeling IJsselstein, 

Lopik e.o. 

06-8112 8901  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij maken ons sterk voor een  

samenleving waarin senioren  

volwaardig kunnen meedoen en 

mensen omzien naar elkaar. 

 

 

Jaargang 31, nummer 3, april  2022 

KBO IJsselstein/Lopik ziet om 
naar Oekraïense vluchtelingen 

Wij zullen doen wat in ons vermogen 

ligt om de nood van de vluchtelingen 

te verlichten. Tijdens de nationale 

inzamelingsactie van 7 maart heb-

ben wij al € 500 overgemaakt op 

giro 555.  

Zoals u kunt volgen op de website 

van de gemeente IJsselstein 

www.ijsselstein.nl worden op korte 

termijn 50 tot 100 vluchtelingen op-

genomen in IJsselstein. De gemeen-

te kan ook op de KBO een beroep 

doen om daarbij te helpen.  

Wat u voor de vluchtelingen kunt 

doen vindt u op:  
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/oekrainers-helpen 

https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
https://www.facebook.com/KBOIJsselstein
https://dailyverses.net/nl/1-petrus/1/3
http://www.ijsselstein.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/oekrainers-helpen
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Verslag spellenmiddag 1 maart 

Onder leiding van Annie en Gerard 

Peek waren er 38 deelnemers in de 

grote zaal van de Oase.  

Bij het klaverjassen was Greet van de 

Heuvel de overwinnaar. Mien Vergouw 

was de beste Rummikub speler.  

Hanny Tiller behaalde het beste resul-

taat bij het Mahjong.  

Verslag Bingomiddag 15 februari 

De eerste bingomiddag na de lock-

down telde 31 enthousiaste deelne-

mers die stonden te trappelen om 

weer te beginnen. Als vanouds was 

het een supergezellige middag met 

tot slot een loterij met mooie prijsjes. 

Het extra aangeboden drankje werd 

met gejuich ontvangen. 

Vrijdagmiddagborrel in het thea-

tercafé van het Fulco op de twee-

de vrijdag van de maand van 

16.00 —17.30 uur. 

Dit is niet alleen voor onze leden, 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 

vrijdagmiddag-

borrel? 

Buffet 8 april 

Griekse salade,  

gekruide aardap-

peltjes uit de 

oven, gemengde groenten, gegrilde 

kip dijen met roomsaus, vispotje 

(diverse soorten vis in kreeftensaus) 

en brood en boter en fruitsalade. 

Aanmelding en betaling uiterlijk 

maandag 4 april. 

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 11 april is het 

thema “Muziek in de 

ruimte”. Wij gaan 

luisteren naar het 

muziekstuk “De Pla-

neten” van Holst en naar klassieke 

werken die met de Voyager zijn mee-

gestuurd de ruimte in met als bood-

schap aan buitenaardse beschavin-

gen.  

Locatie: De Oase. Van 10.45-12.15 

uur. Entree: € 4,00. 

Aanmelding en informatie:  

Tineke van Merm, e-mail: 

communicatiekbo@kpnmail.nl  

of per telefoon: 06-8112 8901. 

Vakantieweek 20 

t/m 28 augustus 

2022  

Schrijft u ook nog in 

voor deze mooie va-

kantieweek naar 

Odoorn/Drenthe? Al voor een reissom 

vanaf € 660,00 p.p. reist u met de 

bus heen en terug. U krijgt 4 gevari-

eerde excursies, 2 optionele uitstap-

jes en er is bijna elke avond iets leuks 

te doen. Incl. reis-/

bagageverzekering, fooien, diverse 

entrees en diverse consumpties.  

U beleeft en geniet van een op en top 

verzorgd 8-daags arrangement met 

een verblijf op basis van volpension in 

het gastvrije familiehotel De Oringer 

Marke. Met name 2 persoonskamers 

zijn nog beschikbaar. Neem contact 

op met ons als u nog vragen heeft of 

voor meer vakantie informatie.  

Kijk ook op onze website of facebook, 

ook voor digitaal inschrijven. Zorge-

loos, vertrouwd, ontspannen, met een 

supergezellig gezelschap van vakantie 

genieten. Dat wilt u toch ook ! 

Reiscommissie, KBO IJsselstein, Lopik 

e.o., 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 

Marie Schras. 

mailto:majuba@caiway.nl
mailto:communicatiekbo@kpnmail.nl
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 allemaal 

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 polisvoorwaar-

den kunt u de kosten van de medi-

sche keuring tot een maximum 

bedrag declareren bij uw zorgver-

zekeraar.  

Uw HAP kan u adviseren over de 

keuring. U kunt ook bellen met 

onze servicelijn 06-8112 8901. 

 

Filmmiddag 

i.s.m. met de 

KBO.  

Meestal op de 

derde donderdag 

van de maand.  

Aanvang 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 2022:  

Algemene Ledenvergaderingen 

(op dinsdagmiddagen) 

voorjaarsvergadering 24 mei 

najaarsvergadering 11 oktober 

Modeshow Van der Klooster 

te Boskoop:  

Donderdag 10 november 

Adventviering 

Dinsdag 13 december 

Workshop Kerststukjes 

Vrijdag 16 december 

E-mailadres 

Hebben wij uw e-mailadres?  

Dit is altijd handig voor u en voor 

ons bij het doorgeven van actuele 

informatie.  

U kunt uw e-mailadres doorgeven 

aan de ledenadministratie Marie 

Schras: 

secretariskboijs@kpnmail.nl 

Fiets 5-daagse vakantie van 25 t/m 

29 mei 2022 in Vledder 

Er zijn nog enkele kamers voor een en 

twee personen beschikbaar voor onze 

KBO-fietsvakantie.  

Bent U in goede conditie, fiets dan eens 

5 dagen mee in dat prachtige Drenthe 

met zijn natuurrijke nationale parken. 

Met een verblijf in Hotel Brinkzicht op 

basis van halfpension.  

Gezamenlijk, gezellig fietsend met  

E-bike is genieten. Aanmelden kan nog 

tot we zijn volgeboekt.  

Voor volledige informatie zie onze web-

site of facebook of bel 030-688 38 26 

of mail: bvannorde@caiway.nl 

Reiscommissie, KBO IJsselstein, Lopik 

e.o./Cok en Bep van Norde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 

 

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 con-

tact met onze coördinator belastingza-

ken.  

 

Wilt u meer weten over wat een ou-

derenadviseur doet dan brengen wij u 

in contact met een van onze Ouderen-

adviseurs. 

Daarvoor kunt u ook onze service-

telefoon bellen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 natuurlijk ook voor onze 

nieuwbrief. 

  

https://www.cbr.nl
http://www.fulcotheater.nl
mailto:secretariskboijs@kpnmail.nl
mailto:bvannorde@caiway.nl
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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

