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Vakantieweek augustus 2022 

U kunt nog mee! 

Er zijn nog enkele 

kamers beschik-

baar. Blader snel 

naar pagina 2 voor 

informatie. 

 

Vooraankondigingen: 

Workshop Zilvermuseum 

Schoonhoven: 

Donderdag 1 september. 

Rondleiding FC Utrecht stadion 

Galgenwaard: 

Begin oktober. 

Met ontvangst in de Viproom. 

Algemene Ledenvergadering: 

Dinsdag 11 oktober met thema-

middag “Levenstestament”. 

Modeshow Van der Klooster 

te Boskoop:  

Donderdag 10 november. 

Adventviering of Kerstviering: 

Dinsdag 13 december. 

Workshop Kerststukjes: 

Vrijdag 16 december. 

Jaargang 31, nummer 4, mei 2022 

Uitnodiging Algemene Ledenverga-

dering dinsdag 24 mei 2022 
Plaats: De Oase, grote zaal,  

Benschopperweg 342, IJsselstein. 

Aanvang: 13.30 uur, Inloop: 13.00 uur.  

De agenda voor deze vergadering vindt u op 

pagina 3.  

Na afloop van de alv kunt u gaan genieten van een optreden van de 

 

Senioren Amusements Groep IJsselstein 
Het gezelschap bestaat uit ± 12 leden en zijn zelf ook 

senior. Zij brengen tijdens een optreden gezelligheid 

met muziek, zang en sketches.  

Het zangkoor staat 

onder leiding van pia-

nist Paul die op gitaar 

wordt begeleid door 

Wim. U heeft ze vast wel eens zien optreden 

tijdens onze vrijdagmiddagborrel. Het repertoire 

is zeer gevarieerd en de toneelspelers voeren 

diverse leuke sketches op. Zij treden twee keer 

een half uur voor u op. 

____________________________________________________________________________ 

Zwerven langs de Werven 
Op dinsdag 10 mei gaan wij naar 

Utrecht en vertrekken vanaf het Bus-

station Binnenstad IJsselstein om 

even over 10.00 uur met de bus 

(OV) naar Utrecht.  

In Utrecht gaan we “Zwerven langs 

de Werven” onder leiding van Stads-

gids Iris Dijkstra, auteur van het 

boekje “Stappen door m’n Stadsie”.  

De wandeling duurt anderhalf uur en 

is niet zo geschikt wanneer men af-

hankelijk is van een rollator. 

 

Het programma is als volgt: 

• Koffiedrinken om ongeveer 11.00 uur in de Winkel van Sinkel aan de  

Oudegracht. 

• Om 12.00 uur komt de gids ons ophalen op het koffie-adres. 

• Na de rondleiding gaan we rond 13.30 uur lunchen wederom bij de Winkel 

van Sinkel. 

Er kunnen niet meer dan 12 personen mee. Aanmelden graag vóór 5 mei bij Mary 

Jutte, tel. 06-2222 3088 of per e-mail majuba@caiway.nl of u mee gaat met de 

stadswandeling en of u ook mee gaat lunchen. Uiteraard bent u helemaal vrij om 

mee te gaan lunchen.  

De gids kost € 90,— en wordt hoofdelijk omgeslagen. Wij vragen u vriendelijk om 

contant tussen de € 7,50 en € 10,— mee te nemen.  

 

Deelname aan KBO-activiteiten is volledig op eigen risico. 

https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
https://www.facebook.com/KBOIJsselstein
mailto:majuba@caiway.nl
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Verslag spellenmiddag 5 april 

Op de gezellige spellenmiddag van  

5 april was Annie Rooze de winnaar 

bij het klaverjassen. Antje Verweij 

was de beste bij het Rummikub. Bij 

Mahjong behaalde Ieneke Marsidi het 

beste resultaat. De eerstvolgende 

spellenmiddag is op 3 mei. 

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 vrijdagmiddagborrel 

Buffet 13 mei 

Dun gesneden kalfs-lende 

met tonijn mayonaise. 

Italiaanse salade. 

Gemarineerde zalm met limoen may-

onaise en groene kruiden. 

Pasta carbonara (spek, ui, kip, krui-

den, knoflook, champignons).  

Groenten lasagne, aubergine, cour-

gette etc (zonder pasta vellen). 

Linguini met gamba`s. 

Brood, kruiden boter, pesto. 

Tiramisu . 

 

Aanmelding en betaling uiterlijk 

maandag 9 mei. 

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 ook uw overschrijving heb-

ben ontvangen op rekeningnummer 

NL94 RABO 0159 2718 78  

t.n.v. KBO afdeling IJsselstein o.v.v. 

de datum van het etentje en de na-

men van de deelnemers. 

Op vrijdag 10 juni gaan we barbecuen  

Muzikale Notenmix 

Op 11 april was het 

de laatste Muzikale 

Notenmix van het 

seizoen 2021/2022. 

De Muzikale Noten-

mixen die konden doorgaan verliepen 

succesvol, met aansprekende thema's 

en een uitstekende opkomst.  

Op maandag 12 september gaan we 

weer verder.  

Locatie: De Oase. Van 10.45-12.15 

uur. Entree: € 4,00. 

Informatie:  

Tineke van Merm, e-mail: 

communicatiekbo@kpnmail.nl  

of per telefoon: 06-8112 8901. 

Vakantieweek van 20 tot en met 

28 augustus 2022  

Schrijft u ook nog in voor deze mooie 

vakantieweek naar Odoorn/Drenthe? 

Al voor een reissom vanaf € 660,00 

p.p. reist u met de bus heen en terug. 

U krijgt 4 gevarieerde excursies, 2 

optionele uitstapjes 

en er is bijna elke 

avond iets leuks te 

doen. Incl. reis-/

bagageverzekering, 

fooien, diverse en-

trees 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 

Fiets 5-daagse vakantie 25 t/m 

29 mei 2022 in Vledder 

Deze vakantie is volgeboekt.  

Alle fietsers veel plezier gewenst. 

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 

12 mei, 9 juni, 14 juli,  

11 augustus 8 september 

Vertrek 13.00 vanaf De Oase. 

Afstand ongeveer 30 tot 35 km. 

Donderdag 23 juni 

Dagtocht naar de Botanische Tuinen 

in Utrecht. Vertrek om 10.30 uur 

vanaf De Oase.  

Deelname: volledig op eigen risico. 

Informatie: tel. 06-1448 9845 of  

e-mail: theotebraake@hotmail.com 

 

Uitbreiding van de Fietscommissie is 

bijzonder welkom bij het begeleiden 

van de fietsers onderweg. 

 

 

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 

 

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 

 

Wij zoeken bezorgers  

Voor ons magazine van KBO-PCOB 

dat 10x per jaar verschijnt.  

U kunt zich ook opgeven als reser-

ve. Voor informatie of aanmelding 

kunt u contact opnemen met onze 

secretaris Marie Schras. 

 

Agenda 

ALV DINSDAG 24 MEI 2022  

Locatie: De Oase, grote zaal 

Aanvang 13.30 uur, inloop vanaf 13.00 uur 
 

1. Opening door de voorzitter. 

2. Vaststelling van de agenda. 

3.  Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 19 oktober 2021*)  

4.  Ingekomen stukken en mededelingen. 

5.  Jaarverslag secretaris 2021*)  

6.  Financiële zaken:   

• Financieel jaarverslag 2021 **)  

• Verslag van de Financiële Controle Commissie over 2021**). 

• Reserve lid FCC 2022. 

7. Bestuurs– en commissiezaken. 

8. Activiteiten. 

9.  Samenwerkingsverbanden:   

• Landelijke samenwerking Unie KBO en PCOB. 

• KBO provincie Utrecht. 

• Gemeente. 

10. Wat verder ter tafel komt. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting 

 

*   Deze stukken kunt u vanaf 10 mei 2022 opvragen bij het secretariaat, bij 

voorkeur per mail secretariskboijs@kpnmail.nl of  

telefonisch 06–81 12 89 01.  

** Deze stukken zijn opgenomen in het jaarverslag 2021. 

________________________________________________________________ 

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 belastinghulp 

(Huba) te worden? Belt u dan met onze 

servicetelefoon 06 – 8112 8901 dan 

brengen wij u in contact met onze coördinator belastingzaken.  

Wilt u meer weten over wat een ouderenadviseur doet dan brengen wij u in con-

tact met een van onze Ouderenadviseurs. 

Daarvoor kunt u ook onze servicetelefoon bellen. 

  

Magazine van KBO—PCOB  

Ons Magazine is 

te mooi om na 

het lezen bij het 

oud papier te 

doen.  

Er is vast wel 

iemand aan wie 

u het blad kunt 

doorgeven en 

daarmee in con-

tact brengt met 

de KBO. 

En dat geldt natuurlijk ook voor onze 

nieuwsbrief. 

Paastraktatie Zorgcentra 

Evenals voor-

gaande jaren 

hebben wij ook 

deze Pasen een 

traktatie be-

zorgd bij de 

zorgcentra in 

IJsselstein en 

Lopik. 

Dit gebaar werd 

bijzonder op 

prijs gesteld. 

Onze KBO-Paashaas werd warm ont-

haald. 

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

