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Vooraankondigingen: 

Algemene Ledenvergadering: 

Dinsdag 11 oktober met thema-

middag “Levenstestament”. 

Adventviering: 

Dinsdag 13 december. 

Workshop Kerststukjes: 

Vrijdag 16 december. 

Kerstborrel (onder voorbehoud) 

Vrijdag 23 december. 

Nieuwjaarsbijeenkomst  

Dinsdag 10 januari 2023. 

Rabo Clubsupport 

Onze KBO afdeling doet ook dit 

jaar mee aan Rabo ClubSupport. 

Leden van de bank kunnen stem-

men op de verenigingen of stich-

tingen die zij een warm hart toe-

dragen. Dit kan van 5 t/m 27 sep-

tember 2022.  

U kunt lid worden van de Rabo-

bank wanneer u daar rekeninghou-

der bent. Informatie: 

https://www.rabobank.nl/leden/

clubsupport 

Stemt u op ons…! 

Jaargang 31, nummer 7, september 2022 

Oneindige variaties in muziek 

In de arena van de Italiaanse stad Verona wordt elk 

jaar de opera Aïda uitgevoerd. Een Italiaanse Opera 

van de Italiaanse componist Giuseppe Verdi.  

Italiaanser kan het niet. In Spaanse arena’s worden 

geen stierengevechten meer gehouden. Daar wordt 

nu wel eens de opera Carmen uitgevoerd. Gezongen 

in het Frans en van de Franse componist  

George Bizet. Om echt in Spaanse sferen te komen 

hoef je niet per se naar Spanje: je kunt ook thuis Noches en los Jardines de  

España van Manuel de Falla opzetten, of het populaire Concierto de Aranjuez van 

Joaquín Rodrigo. Of je luistert naar de castagnetten in de Fandango van  

Luigi Boccherini – hoewel hij van geboorte weer een Italiaan was.  

Ook bij de volksliederen lopen de zaken soms door elkaar. Het Duitse Volkslied 

stamt van de Oostenrijkse componist Joseph Haydn. Sinds 1952 luidt de officiële 

tekst Einigkeit und Recht und Freiheid en moeten wij Deutschland, Deutschland 

über alles maar liever vergeten. In het Israëlische volkslied hoor je duidelijk flar-

den uit De Moldau van de Tsjechische componist Bedřich Smetana. Het Engelse 

volkslied God save the Queen, is daarentegen weer Britser dan Brits, zeker in dit 

platina jubeljaar. Het Italiaanse volkslied klinkt als een miniconcert met ouvertu-

re. Bij het Belgische volkslied Brabançonne zie je wielrenners over de kasseien 

jagen en denk je onwillekeurig aan bier en frieten.  

Muziek is niet alleen van alle landen, maar ook van alle genres en alle leeftijden. 

Van André Rieu op het Vrijthof, tot Mick Jagger en de Stones in de Johan Cruyff 

Arena. Van het 50ste Bredase Jazz Festival tot PinkPop, dat al sinds 1970 bestaat.  

Er zit ook muziek in de KBO. In september starten we weer met een reeks Muzi-

kale Notenmixen. En de maandelijkse borrel wordt steevast opgeluisterd met 

evergreens gespeeld door het duo Wim en Paul. Laat u door hen verrassen en 

“kun je nog zingen, zing dan mee!” 

 

Namens het bestuur, Kees Duijvelaar, voorzitter. 

 

De zomer van 2022 

Dat leuke liedje van Gerard Cox… “Het is weer voorbij, die mooie 

zomer”, kent u dat nog? Dat ging over de mooie, warme zomer van 

1973, al weer bijna 50 jaar geleden. De zomer van 2022 kan er ook 

wat van. Soms wat grillig, ineens een plensbui en dan weer dagen 

met zon, heel veel zon. Vaak wel wat té warm, maar ook dagen met 

temperaturen even boven de 20 graden, prima dagen om wat te ondernemen.  

En dat hebben we dan ook gedaan. Dat leest u in onze nieuwsbrief.  

Op onze nieuwe website -wat zijn we daar blij mee- staat veel meer. Daar kunt u 

in de rubriek fotoarchief foto’s en video’tjes bekijken, bv. van ons vrijwilligersuitje 

naar de Lage Vuursche op zaterdag 6 augustus. En ook van Gerda die vrijdagmid-

dag 8 juli zo mooi Summertime zong, begeleid door Paul en Wim.  

Wat zal de herfst ons brengen? Nog maar even niet denken aan storm en regen, 

wel aan mooie nazomerse dagen met een behaaglijk aanvoelend zonnetje genie-

tend van een kopje koffie of een lekker drankje in de tuin of op het balkon.  

Of… op het terras van het Fulcotheater, bij onze vrijdagmiddagborrel op de twee-

de vrijdag van de maand. Met live muziek en een hapje eten na afloop. 

 

Tot ziens, hasta la vista,  

Tineke van Merm, redacteur nieuwsbrief. 

https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
https://www.facebook.com/KBOIJsselstein
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
https://www.rabobank.nl/leden/clubsupport
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Verslag spellenmiddag 5 juli 

Op de laatste speeldag van het sei-

zoen 2021-2022 behaalde Henk van 

Schaik het beste resultaat bij het kla-

verjassen. Mien Vergouw deed dat bij 

het Rummikub. Riet de Graaf was 

beste bij het Mahjong.  

Hans Versteegh werd eindwinnaar bij 

het klaverjassen gevolgd door zijn 

broer Piet en door Tinus Kers. Mien 

Vergouw werd ook eindwinnaar bij 

het Rummikub. Hanny Tiller behaalde 

de beste resultaten bij het Mahjong 

gevolgd door Ieneke Marsidi. Het 

nieuwe seizoen start op 6 september. 

Verslag fietstocht 23 juni naar de 

Botanische Tuinen Utrecht. 

Donderdag 23 juni was 

dé perfecte dag, zo’n 

26 graden, blauwe 

lucht, en een zuchtje 

wind. Om 10.30 uur 

zijn wij, uitgezwaaid 

door het bestuur, met 

13 fietsers vertrokken 

via een mooie route naar de Botani-

sche Tuinen waar wij aankwamen 

rond 12.00 uur, net op tijd voor een 

kopje koffie. Wij hadden afgesproken 

dat ieder daar zijn eigen gang gaat en 

dat wij weer bij elkaar zouden komen 

om 14.30 uur.  

De tuinen zijn prachtig en heel rust-

gevend. Ook het tropische gedeelte 

met de vlindertuin is mooi, vooral de 

kleuren van de vlinders.  

Net na 14.45 uur zijn wij weer op de 

fiets gestapt, richting Golfclub  

Amelisweerd, maar voor dat wij er 

waren moesten we wel wat geduld 

hebben bij de spoorwegovergang 

waar maar liefs 4 treinen langs kwa-

men in 5 minuten.  

Voor iedereen een geslaagde dag.  

Vrijdagmiddagborrel 

in het theatercafé 

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 afloop van de vrij-

dagmiddagborrel 

Menu vrijdag 

9 september 

Salade rauwe 

ham, geiten-

kaas, noten, 

groene kruiden. 

Brood en krui-

denboter. Aardappeltaart met kruiden 

en knoflook. Kalfsrollade met padden-

stoelenmix. Gekruide bloemkool uit 

de oven. Up side down perencake met 

vanillesaus. 

Aanmelding en betaling uiterlijk 

maandag 5 september. 

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. 

Muzikale Notenmix begint weer 

Maandag 12 september  

In De Oase van 10.45 tot 12.15 uur. 

Entree € 4,--.  

Thema: Het Stabat Mater van Joseph 

Haydn. De tekst van het Stabat Mater 

verhaalt over het verdriet van Maria 

na de kruisiging van haar zoon.  

Dit werk wordt op vrijdag 7 oktober 

uitgevoerd door de COV IJsselstein. 

Leden van het koor komen hierover 

vertellen. Ook over het tweede deel 

van de avond, met werken van de 

componist H. Goodall, die op 7 okto-

ber zelf aanwezig is. De avond voor-

afgaand, donderdag 6 oktober, is 

er een lezing door H. Goodall in het  

Fulcotheater. Zie ook:  

http://www.cov-ijsselstein.nl/  

Maandag 10 oktober bespreken we 

de trompet. Verdere data maandagen 

14/11, 12/12 en 9/1 en 13/2 in 2023. 

Informatie: Tineke van Merm,  

e-mail: communicatiekbo@kpnmail.nl 

of per telefoon: 06-8112 8901. 

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 en Rummikub.  

Aanvang: 13.30 uur, zaal open 

13.00 uur.  

Entree: € 2,50 inclusief kopje koffie/

thee.  

Informatie: Piet en Sonja Tammer 

telefoon: 030-688 11 73 

e-mail: piettammer@caiway.nl 

Bingo 

Dinsdag 15 november 2022 

Aanvang: 13.30 uur, 

zaal open 13.00 uur.  

Kosten: € 5,00 p.p. 

Aanmelding 

(verplicht) kan tot 

een week vooraf-

gaand bij: Tanja Goezinne  

telefoon: 030-688 26 67 

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

Sonja Tammer, zie spellenmiddag). 

 

Fietsmiddagen 2022 

Donderdag 8 september  

(de laatste van dit seizoen) 

Vertrek 13.00 vanaf De Oase. Af-

stand 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. 

Wij zoeken bezorgers  

Voor ons magazine van KBO-PCOB 

dat 10x per jaar verschijnt. Voor in-

formatie over bv. rayonindeling en 

looproutes kunt u contact opnemen 

met onze secretaris Marie Schras. 

Belastinghulp of Ouderenadvi-

seur worden, iets voor u?  

Helpt u wel eens anderen met hun 

aangifte of toeslagen, en vindt u dat 

leuk?  

Of wilt u meer weten wat een ou-

derenadviseur zoal doet?  

Neemt u dan contact op met onze 

servicetelefoon 06-8112 8901 en dan 

brengen wij u in contact met een 

Huba (hulp bij belastingaangifte) of 

OA (ouderenadviseur). 

mailto:majuba@caiway.nl
http://www.cov-ijsselstein.nl/
mailto:communicatiekbo@kpnmail.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 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 regelen. 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 contact brengt met de KBO.  

En dat geldt natuurlijk ook voor 

onze nieuwbrief. 

Aanbieding voor niet-leden 

Geen lid maar wel geïnteresseerd? 

Dan hebben wij voor u een mooie 

aanbieding. Drie maanden lang 

gratis het KBO-PCOB magazine en 

onze nieuwsbrief. 

U kun dit digitaal aanvragen: 

https://www.formdesk.nl/

kboijsselstein/aanvraagmagazine 

of per e-mail:  

secretariskboijs@kpnmail.nl  

of telefonisch via de servicelijn: 

06—8112 –8901 

Donderdag 10 november 2022 

Vlotte mode van maat 36 t/m maat 54 voor een betaal-

bare prijs, zonder verplichting tot kopen. 

 

09.15 uur:  Vertrek per touringcar vanaf het Podium 

in IJsselstein. 

10.15 uur:   Ontvangst met koffie en gebak.  

Overigens wordt er op uw verzoek de hele dag koffie en thee geschonken. 

11.00 uur:   Presentatie eigentijdse modeshow door professionele mannequins. 

12.00 uur:   Tijd voor de lunch die bestaat uit belegde broodjes, krentenbol, 

mandarijn, jus d’orange, koffie of thee. Daarna is er volop tijd om rond te kij-

ken, passen en eventueel kopen.  

Er zijn coupeuses in huis die kleine vermaak klusjes kunnen oplossen. 

15.00 à 15.30 uur:  Feestelijke afsluiting met een advocaatje met slagroom. 

 

De kosten voor deze volledig verzorgde en gezellige modedag bedragen 

€ 19,50 voor leden van de KBO en voor introducees € 22,00.  

Wij vragen u vriendelijk voor uw introducee ook te betalen.  

Deelname aan KBO activiteiten is op eigen risico.  

 

Opgave voor deze dag kan tot 10 oktober 2022. 

—-—————————————————————————————————–—————

Aanmeldformulier Modeshow te Boskoop donderdag 10 november 2022 

Naam:__________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  ______________________________________________  rollator: □ ja □ nee 

E-mailadres: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Lid KBO:   □ ja □ nee, lidmaatschapsnummer: _______________________________________ 

Dieetwensen: _____________________________________________________________________ 

In geval van nood kunt u bellen met: ________________________ tel. nr.: ___________________ 

 

Naam introducee: ________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ______________________________________________  rollator: □ ja □ nee 

E-mailadres: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Dieetwensen: _____________________________________________________________________ 

In geval van nood kunt u bellen met: _________________________ tel. nr.: __________________ 

Naam introducee: ________________________________________________________________ 

Telefoonnummer: ______________________________________________  rollator: □ ja □ nee 

E-mailadres: |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Dieetwensen: _____________________________________________________________________ 

In geval van nood kunt u bellen met: _________________________ tel. nr.: __________________ 

 

Totaal af te rekenen bedrag: 

___ x lid KBO x € 19,50 is    € __________ 

___ x introducee x € 22,00 is   € __________ 

totaal         € __________ 

 

Ik ga akkoord met automatische afschrijving van mijn bankrekeningnummer:  

 

NL |__|__| BANK |__|__|__|__| nr.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

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

Tineke van Merm, Gruttostraat 9, 3405 WB Benschop 

telefoon 06-8112 8901, e-mail: communicatiekbo@kpnmail.nl  

Digitaal inschrijven: www.formdesk.com/kboijsselstein/Modeshow  

  

https://www.cbr.nl
http://www.fulcotheater.nl
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/aanvraagmagazine
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/aanvraagmagazine
mailto:secretariskboijs@kpnmail.nl
mailto:communicatiekbo@kpnmail.nl
https://www.formdesk.com/kboijsselstein/Modeshow
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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!  

 

Ons rekeningnummer is: NL94 RABO 0159 2718 78  

t.n.v. KBO afdeling IJsselstein. 

E-mailadres 

Hebben wij uw e-mailadres? Dit is altijd handig bij het doorgeven van actuele 

informatie. U kunt uw e-mailadres doorgeven aan de ledenadministratie:  

Marie Schras:secretariskboijs@kpnmail.nl  

Graag ook wanneer dit wijzigt. 

_______________________________________________________________ 

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/
mailto:secretariskboijs@kpnmail.nl
http://www.formdesk.com/kboijsselstein/inschrijfformulierkbo

