
 

Nieuwsbrief KBO Afdeling IJsselstein, Lopik e.o.  1 

Nieuwsbrief 
KBO Afdeling IJsselstein, Lopik e.o. 
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Servicelijn KBO 

afdeling IJsselstein, 

Lopik e.o. 

06-8112 8901  

 

Vooraankondigingen: 

Rondleiding FC Utrecht stadion 

Galgenwaard:  

donderdag 6 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. 

De volgende nieuwsbrief verschijnt 

eind augustus. 

 

Wij wensen u een mooie zomer. 

Jaargang 31, nummer 6, juli/augustus 2022 

Zomerfestijn+ komt 

naar je toe! 

Nu corona achter ons ligt, gaat 

Nederland weer massaal op 

vakantie. Vakantieparken zijn 

al volgeboekt.  

Er staan straks weer lange files 

naar het zonnige zuiden. Som-

mige luchthavens zijn nu al 

overbelast.  

Hoe meer mensen met vakan-

tie gaan, des te meer andere 

mensen blijven er alleen ach-

ter. Maar zij hoeven zich niet te 

vervelen of zich eenzaam te voelen, want Zomerfestijn+ komt naar je toe! 

Van 18 juli tot en met 12 augustus worden maar liefst meer dan 45 activiteiten 

georganiseerd. Verschillende organisaties – waaronder de KBO – zetten hun beste 

beentje voor en bieden voor elk wat wils.  

KBO-leden krijgen korting op de activiteiten die door de KBO worden georgani-

seerd. In de Zomerfestijn-krant, die huis-aan-huis wordt bezorgd tegelijk met Het 

Kontakt, leest u daar alles over*.  

Alle informatie vindt u op www.zomerfestijn-ijsselstein.nl Daar kunt u zich vanaf 

20 juni aanmelden voor de activiteiten van uw keuze. 

 

Hulp bij aanmelden 

Heeft u geen internet, of moeite met digitaal invullen? Geen nood! Vanaf 26 juni 

kunt u 06-58070644 bellen voor Hulp bij Aanmelden. Dit nummer is op werkda-

gen bereikbaar van 8:30 uur tot 17:00 uur. Of kom vanaf 28 juni op dinsdag- of 

donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur naar de bibliotheek in IJsselstein.  

 

En tenslotte helpt Team Zomerfestijn+ u graag: 

op maandag 27 juni en 11 juli in de Oase van 14.00 tot 16.00 uur. 

op maandag 4 juli en 18 juli in Ewoud van 14.00 tot 16.00 uur. 

 

Overigens is aanmelden voor de spellenmiddag van 2 augustus niet nodig! 

Zo hoeft niemand eenzaam achter te blijven. Er is genoeg te doen!  

Namens het bestuur wens ik iedereen, ook de thuisblijvers, een hele fijne vakan-

tie! 

Kees Duijvelaar, voorzitter 

 

*) Geen krantje ontvangen? Bel ons op de KBO servicelijn 06-81 12 89 01.  

Nog meer uitjes … 

De Denktank heeft er een paar voor u.  

Ga gezellig met ons mee. 

Zie pagina 3 en let op onze website en  

Facebookpagina voor actuele informatie! 

https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
https://www.facebook.com/KBOIJsselstein
http://www.zomerfestijn-ijsselstein.nl
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Verslag spellen-

middag 7 juni 

Met 46 deelnemers 

was de zaal weer 

goed gevuld.  

Greet van de Heuvel 

behaalde de meeste punten bij het 

klaverjassen. Nel Gericke was de bes-

te bij Rummikub. Bij Mahjong behaal-

de Nettie Dirar het hoogste aantal 

punten. De volgende speelronde is 

dinsdag 5 juli 2022. 

Verslag fietsmiddag 9 juni 

De opkomst was geweldig, totaal 23 

personen en het weer zat ons ook 

mee na al de regen van de voorgaan-

de dagen. Om 13.00 uur startten we 

vanaf de OASE richting Montfoort via 

Blokland, daarna richting Linschoten 

en via een grote lus weer richting 

Montfoort. Daar aangekomen na 20 

km. hebben we op het terras van “Het 

Oude Stadhuis” een heerlijk drankje 

genomen en wat met elkaar kunnen 

bijpraten. Na een klein uurtje zijn we 

via Benschop weer naar onze thuisba-

sis IJsselstein gefietst. Daar aangeko-

men met totaal 32 km. op de teller 

hebben we bij de tennisbaan afscheid 

van elkaar genomen na een mooie 

zonnige fietsmiddag. 

Vrijdagmiddag-

borrel in het the-

atercafé van het 

Fulco. 

Op de tweede 

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 af-

loop van de vrij-

dagmiddagborrel 

Menu vrijdag 8 juli: 

Nasi, mihoen, saté, 

balletjes in zoet zure 

saus, mini loempi-

aatjes, kroepoek, atjar, komkommer 

salade. 

Aanmelding en betaling uiterlijk 

maandag 4 juli. 

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. 

Attentie: Vrijdag 12 augustus is er 

geen etentje na de vrijdagmiddagbor-

rel. De borrel gaat wel gewoon door. 

Muzikale Notenmix 

Maandagen 12/9, 

10/10, 14/11 en 

12/12. In 2023 op 

9/1, 13/2, 13/3 en 

nog enkele in te plannen data. 

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 20 

t/m 27 augustus 

2022 in Odoorn, 

Drenthe. 

Heeft u nog interes-

se, neemt u dan snel 

contact op met onze Reiscommissie 

Bep en Cok. 

Reiscommissie, KBO IJsselstein, Lopik 

e.o., Cok en Bep: tel.: 030-688 3826, 

e-mail: bvannorde@caiway.nl 

Fietsvakantie Drenthe 

Met in totaal 210 kilometer op de tel-

ler zijn onze fietsers enthousiast weer 

thuis gekeerd na een heerlijke 5daag-

se fietsvakantie in Drenthe. Zie ver-

der het fotoverslag op onze website. 

 

 

 

 

 

 

Vacature PSIJ 

Platform Samenle-

vingsopbouw IJssel-

stein (PSIJ) is op 

zoek naar een secre-

taris voor het bestuur.  

De secretaris is verantwoordelijk voor 

het beheer van het secretariaat en de 

inhoudelijke ondersteuning van het 

PSIJ. Daarnaast behartigt hij/of zij 

het aandachtsgebied vrijwilligerswerk 

binnen het PSIJ.  

De gemiddelde tijdsbesteding per 

week bedraagt ca. 4 à 5 uur. Hier 

staat een vrijwilligersvergoeding te-

genover. Meer informatie: 

www.vwijl.nl/vacatures 

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  

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 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  

e-mail: theotebraake@hotmail.com 

 

Uitbreiding van de Fietscommissie is 

bijzonder welkom bij het begeleiden 

van de fietsers onderweg. 

 

 

 

 

 

 

Deelname aan KBO-activiteiten is altijd volledig 

op eigen risico. 
 

mailto:majuba@caiway.nl
mailto:communicatiekbo@kpnmail.nl
mailto:bvannorde@caiway.nl
http://www.vwijl.nl/vacatures
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 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. 

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 

In juli en augustus is er geen 

film i.s.m. de KBO. 

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. Voor 

informatie kunt u contact opnemen 

met onze secretaris Marie Schras. 

Statiegeldactie Albert Heijn 

De gehele maand augustus 2022 

kunt u uw statiegeldbonnetjes do-

neren bij Albert Heijn aan het Basi-

liekpad te IJsselstein.  

De opbrengst komt ten goede aan 

onze afdeling.  

Doet u ook weer mee? 

Terugblik Algemene Ledenvergadering 24 mei 2022 

Het bestuur legde in deze vergadering verantwoording af 

over het afgelopen verenigingsjaar 2021. Het jaarverslag 

werd goedgekeurd, inclusief de financiële paragraaf. Voor-

zitter Kees Duijvelaar en penningmeester Joop van Ewijk 

werden herbenoemd voor een nieuwe zittingsperiode van 

vier jaar. Het jaar 2021 was wat anders dan we gewend 

zijn. Veel activiteiten moesten vanwege Corona worden 

afgelast, maar er gingen er gelukkig ook door. In 2022 verkeren we weer in het 

patroon zoals we gewend zijn. Er 

zijn plannen genoeg om er een 

mooi 2022 van te maken.  

Na de pauze trad SAG op, de Seni-

oren Amusements Groep uit IJssel-

stein met liedjes van The Beatles, 

Bella Italia, Guantanamera en zij 

voerden enkele leuke sketches op. 

  

Bezoek Volksbuurtmuseum Utrecht en lunch bij de 

“Oude Dikke Dries”. 

We gaan op vrijdag 15 juli naar Utrecht. We vertrekken 

om half 11 met bus 161 vanaf het Podium te IJsselstein. 

In Utrecht aangekomen gaan we te voet verder naar het 

museum, Waterstraat 27. Dat is ongeveer 15 minuten 

lopen.  

We drinken koffie in het museum en bezoeken het daarna. Om half 1 gaan we 

naar de “Oude Dikke Dries”, ook in de Waterstraat, voor een eenvoudige lunch. 

De kosten van dit arrangement zijn € 16,— per persoon. De museumjaarkaart is 

bij dit arrangement niet geldig. Ieder voor zich kan in het museum afrekenen. 

Het maximum aantal deelnemers is 12.  

Aanmelden kan tot en met 4 juli bij Mary Jutte, bij voorkeur per e-mail: 

majuba@caiway.nl of evt. telefonisch 06-2222 3088. 

De belangrijkste doelstelling van het museum is het vastleggen van de geschie-

denis van Wijk C. Zie ook: https://volksbuurtmuseum.nl 

We gaan naar Zandvoort aan de Zee 

Wie heeft er zin om een dagje naar Zandvoort te gaan? 

Afhankelijk van het weer in de tweede week van augus-

tus. We vertrekken na 9 uur uit IJsselstein met bus of 

tram naar het Centraal Station in Utrecht, waar we ver-

der gaan met de trein. De bus– en treinkosten zijn onge-

veer € 35,—. Heeft u een voordeelkaart, neemt u die 

dan mee! Laat het ons vast weten of u het leuk vindt om mee te gaan. Mail of 

bel dan met Mary Jutte, majuba@caiway.nl of telefoon 06-2222 3088. 

Houdt u verder onze website en Facebookpagina in de gaten. 

Workshop draadsieraad maken donderdag  

1 september  

Om 14.00 uur worden we in het Zilvermuseum ontvan-

gen en volgt er een korte rondleiding. We drinken thee/

koffie in de Zilverlounge en aansluitend wordt de work-

shop draadsieraad gegeven. Om 16.00 uur eindigt het 

programma. We kunnen, voor wie dit willen, na afloop 

met elkaar gezellig nog ergens iets drinken. Bus 295 rijdt frequent weer richting 

IJsselstein. Voor deelname aan deze workshop betaalt u € 27,50 per persoon 

exclusief entree museum. Met een museumjaarkaart is de toegang gratis; an-

ders betaalt u € 12,00. Er kunnen maximaal 12 personen deelnemen en de 

workshop kan doorgaan bij een minimaal aantal personen van 4. We vertrekken 

met bus 295 vanaf halte binnenstad IJsselstein om 13.12 uur. We stappen uit bij 

Halte Schoonhoven Noord en dan is het ca 8 minuten lopen naar het museum, 

Kazerneplein 4. Uiteraard zijn de bus kosten ook voor eigen rekening. Bij de 

kassa van het museum kan iedereen voor zichzelf betalen. 

 

Zin in dit uitje? Of meer Informatie? Neem contact op met Els Hartog; bij voor-

keur via e-mail: elshartog7@gmail.com of telefoon: 06-2936 0890.  

Opgave kan tot uiterlijk 24 augustus. 

https://www.cbr.nl
http://www.fulcotheater.nl
mailto:secretariskboijs@kpnmail.nl
mailto:majuba@caiway.nl
https://volksbuurtmuseum.nl
mailto:majuba@caiway.nl
mailto:elshartog7@gmail.com
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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

