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Nieuwsbrief 
KBO Afdeling IJsselstein, Lopik e.o. 

 

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

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

Vallende bladeren 
Na een lange, verzengende zomer 

is het nu volop herfst. De natuur 

toont zich in een prachtig kleuren-

palet, van geel en bruin tot paars, 

rood en groen. Kinderen banjeren 

door een tapijt van gevallen bla-

deren. Dat stemt vrolijk. 

Grauwe wolken pakken zich sa-

men, striemende regen en snijden-

de wind jagen de mensen naar 

binnen. Godfried Bomans zou som-

beren: Ik zit vaak voor het ven-

sterglas, mij danig te vervelen, en 

denk: als ik twee hondjes was, dan 

zou ik samen spelen. 

Willeke Alberti zong over Vallende 

bladeren. Niet haar grootste hit, 

maar niettemin mooi gezongen, 

begeleid door het orkest o.l.v. Jack 

Bulterman. Zo beleeft ieder de 

herfst op zijn of haar eigen wijze. 

De een zoekt troost, de ander ge-

niet. Maar allemaal kijken we uit 

naar de komende feestdagen. 

Het bestuur wenst u een mooie 

herfst, Kees Duijvelaar, voorzitter. 
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Jaargang 31, nummer 9, november 2022 

Sfeervolle Kerstbijeenkomst 

op dinsdag 13 december 2022 

 

in de grote zaal van De Oase 

aanvang om 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 

 

Wij komen vanmiddag bij elkaar omdat de Advent begonnen is en het 

over bijna twee weken Kerstmis is.  

Even samen zijn in de ‘donkere dagen voor Kerst’.  

 

We gaan naar mooie, eigentijdse Kerstverhalen luisteren en we gaan 

Kerstliederen zingen.  

Er is volop gelegenheid om met elkaar te praten. 

 

Dat alles onder het genot van een kopje koffie of thee met wat lekkers 

erbij en voor een hapje en een drankje zorgen wij ook. 

 

Wij nodigen u van harte uit! 

Aanmelding vooraf is wél nodig, uw deelname is gratis. 

Voor informatie kunt u met de KBO servicelijn bellen: 06-8112 8901. 

 

 

 

 

 

Aanmeldstrookje Kerstbijeenkomst 13 december 2022 

Naam:………………………………………...……………...….……………lid KBO: ja/nee 

Naam (partner/huisgenoot):………………………....……………lid KBO: ja/nee 

Straat en huisnummer: ……………………………………………….……………………... 

Postcode en woonplaats: …………………………………………………………………….. 

Telefoonnummer: ………………………………………………………………………………... 

E-mailadres: ……………..………………………..…...…………………………..……………. 

Wijze van aanmelden: 

* Bij voorkeur digitaal:  

   www.formdesk.nl/kboijsselstein/Kerstbijeenkomst 

* Per e-mail: communicatiekbo@kpnmail.nl 

* Telefonisch: KBO-servicelijn 06-8112 8901 en  

   Elly Koelink 030-688 2086  

 

Strookje inleveren bij of opsturen naar (in een envelop met  

postzegel): Elly Koelink, Wegahof 35, 3402 HT IJsselstein 

https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
https://www.facebook.com/KBOIJsselstein
http://www.formdesk.com/kboijsselstein/Kerstbijeenkomst
mailto:communicatiekbo@kpnmail.nl
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Vrijdagmiddagborrel in het thea-

tercafé 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 11 november 

Herfst Witlofsala-

de Brood en krui-

denboter 

Oer-hammetje 

met honing tijm-

saus. Aardappel-

tjes uit de oven. Gegrilde groentes. 

Een etentje kost € 16,— p.p. 

 

Aanmelden kan tot uiterlijk vrij-

dag 4 november, 12.00 uur: 

per e-mail bij:  

Mary Jutte: majuba@caiway.nl 

Voor informatie kunt u haar bellen:  

06-2222 3088. Uw reservering is pas 

definitief wanneer wij ook uw over-

schrijving hebben ontvangen op reke-

ningnummer 

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 

Maandag 14 november 

In De Oase van 10.45 tot 12.15 uur. 

Entree € 4,--, exclusief koffie of thee. 

Thema: La Guitarra Española.  

Spaanse muziek met een hoofdrol 

voor de gitaar.  

Verdere data maandagen 12/12 en in 

2023 op: 9/1,13/2 en 13/3. 

Altijd met verrassende thema’s. 

Informatie: Tineke van Merm,  

e-mail: communicatiekbo@kpnmail.nl 

of per telefoon: 06-8112 8901. 

 

Verslag spellenmiddag 

De spellenmiddag van 4 oktober werd 

bezocht door 47 deelnemers.  

Wil Verbeek was wederom de beste 

klaverjasser.  

Mien Vergouw won het Rummikub. 

Susan Seure behaalde het beste re-

sultaat bij het Mahjong. De volgende 

spellenmiddag is op 1 november.  

 

Statiegeldactie AH augustus 2022 

De actie heeft € 414,60 opgeleverd. 

Met dank aan de klanten van Albert 

Heijn voor hun donaties. Ook dank 

aan AH Basiliekpad voor de mogelijk-

heid om mee te mogen doen.  

 

Resultaat Rabo Clubsupport 2022 

De actie heeft het mooie bedrag van 

€ 554,13 opgebracht.  

Hartelijk aan al degenen die op ons 

hebben gestemd. 

Vooraankondigingen: 

Dansvoorstelling voor KBO leden 

in het Fulcotheater: 

zondagavond 27 november. 

Kerstborrel: 

Vrijdag 23 december 2022. 

Nieuwjaarsbijeenkomst  

Dinsdag 10 januari 2023. 

Modeshow Van der Klooster 

te Boskoop 10 november 2022 

U kunt misschien nog mee.  

Bel dan snel met Tineke 06-8112 

8901 of mail naar: 

communicatiekbo@kpnmail.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 dins-

dag 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) 

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). 

 

Gesprekspartner Levensvragen 

U kunt via de Servicetelefoon van de 

Unie KBO-PCOB contact opnemen 

met een Gesprekspartner Levensvra-

gen, wanneer u met iemand wil pra-

ten over wat u persoonlijk bezig-

houdt. 

 

Telefoonnummer: 030—340 0655 op 

maandag, dinsdag en donderdag van 

10.00—13.00 uur. 

 

mailto:majuba@caiway.nl
mailto:communicatiekbo@kpnmail.nl
mailto:communicatiekbo@kpnmail.nl
mailto:piettammer@caiway.nl
mailto:t.goezinne@caiway.net
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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. 

 

Servicelijn KBO 

afdeling IJsselstein, 

Lopik e.o. 

06-8112 8901  

Workshop Creatief met Groen! 

De donkere dagen naderen, in een aantal winkels liggen 

de kerstballen alweer in de schappen. In de december-

maand gaan we ons huis weer gezellig maken met licht-

jes, kaarsen en dennengroen. 

Dit jaar organiseren wij evenals vorig jaar december een 

workshop kerststukjes maken. Onder leiding van Trudy 

Mulder maakt u in een tijdsbestek van twee uur een 

mooi stukje. Trudy heeft veel ervaring op het gebied 

van bloemschikken. Misschien denkt u, ik ben niet crea-

tief en kan geen kerststukje maken….. Het lukt altijd! 

Samen maken we er iets moois van. U hoeft alleen maar mee te nemen:  

Een snoeischaar, een gewone schaar en een schaal, potje of bakje om het kerst-

stukje in te maken. Voor groen, versiering, kaarsen etc. wordt gezorgd! 

 

Locatie:  Deze keer NIET in De Oase, maar in Zenderstein, Maassingel 10, 

    3404 KN IJsselstein. 

Datum:  vrijdag 16 december, van 14.00 – 16.00 uur.  

Opgave:  uiterlijk 9 december bij: 

Els Hartog, telefoon 06-2936 0890 of per e-mailadres: elshartog7@gmail.com 

Kosten: € 7,50 voor leden en € 10,00 voor niet-leden. 

Graag vóór 9 december overmaken op rekeningnummer: 

NL94 RABO 0159 2718 78 ten name van de KBO afdeling IJsselstein onder 

vermelding van “workshop kerststukjes”. 

 

Impressie ALV 11 oktober 2022 - Marie Schras onderscheiden 

Met een goede opkomst en met een voor iedereen duidelijke agenda verliep de 

vergadering vlot. De contributie gaat niet omhoog en we staan er financieel ge-

zien goed voor.  

De commissies vertelden over hun activiteiten, die heel goed worden bezocht. 

Uitbreiding van de teams belastinghulp en ouderenadviseurs zou wel fijn zijn. 

De Denktank ontvouwde haar plannen en activiteiten en kijkt daarbij al voor-

zichtig naar het jaar 2023.  

Een punt stond niet op de agen-

da, dat moest tot op het laatst 

toe geheim blijven voor onze 

secretaris Marie Schras.  

En dat is gelukt!  

Marie is vereerd met de KBO 

zilveren erehanger Deze wordt 

toegekend aan vrijwilligers die 

zich bijzonder verdienstelijk ma-

ken voor de KBO. In 2016 be-

gonnen als penningmeester is 

Marie alweer enkele jaren secre-

taris, voert de ledenadministra-

tie en is bij vele zaken de drij-

vende kracht. Dat alles doet zij met een enorme inzet en betrokkenheid.  

Op de foto het bestuur met een blije secretaris (zittend tweede van rechts). 

 

Het thema na de pauze was het Levenstestament. 

Notaris T. Duinstra legde de verschillen uit tussen een gewoon testament en een 

Levenstestament. Er werd geboeid geluisterd en er kwamen veel vragen.  

We zijn er wijzer van geworden en weten nu iets meer van dit toch wel wat ge-

voelig liggende onderwerp. 

 

Peiling Nieuwe activiteiten Denktank 

De Denktank kijkt al vooruit naar het jaar 2023 en wil graag een mooi gevari-

eerd programma opstellen. En … vraagt aan u om aan te geven wat u leuk vindt 

om aan mee te doen en ideeën aan te dragen. 

Er is daarvoor een formulier beschikbaar dat wordt uitgereikt bij activiteiten, 

zodat u het direct kunt invullen en inleveren. Het kan ook heel simpel digitaal:  

https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/ProgrammaDenktank 

  

https://www.cbr.nl
http://www.fulcotheater.nl
mailto:elshartog7@gmail.com
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/ProgrammaDenktank
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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 2023 € 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

