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Nieuwsbrief 
KBO Afdeling IJsselstein, Lopik e.o. 

 

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

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

Fijne feestdagen! 

We hebben een moeilijk jaar 

(bijna) achter de rug. Net als 350 

jaar geleden werd ons rustige, wel-

varende bestaan van alle kanten 

bedreigd. Toen spraken we van het 

Rampjaar. Wellicht gaat 2022 de 

geschiedenis in als het Crises-jaar. 

Na de Corona-crisis kwam in febru-

ari de Oekraïne-crisis met als ge-

volg een energie- en vluchtelin-

gencrisis, bovenop de stikstofcrisis. 

Als gevolg van dit alles gaan we 

2022 uit in een milde economische 

recessie. 

Maar veel slechter zal het niet wor-

den. We leven nog altijd in een 

van de welvarendste landen van de 

wereld, met de beste gezondheids-

zorg. Uitkeringen en pensioenen 

gaan weer wat omhoog. Maar wat 

belangrijker is: samen hebben we 

de wil om alles te overwinnen - 

zoals we ooit ook het Rampjaar te 

boven kwamen. En waar een wil is, 

is een weg naar herstel en veran-

dering. 

In dat vertrouwen wenst het be-

stuur u fijne feestdagen.  

Kees Duijvelaar, voorzitter 
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KERSTBORREL  

VRIJDAG  

23 DECEMBER 2022 

 

 

 

Locatie:  Grand Café Fulcotheater 

Aanvang: 16.00 uur; inloop vanaf 15.30 uur. 

Einde:  18.00 uur. 

 

Programma: 

Welkom door onze voorzitter Kees Duijvelaar en Anastasia van der Lugt, 

directeur van het Fulcotheater. 

Hierna trakteren wij u op een glaasje prosecco, jus d’orange, frisdrank of 

bier. 

Wij zorgen voor wat hapjes. De overige consumpties betaalt u gewoon 

zelf. 

Deze Kerstborrel is alleen voor KBO-leden en vol = vol. 

Aanmelding vooraf is nodig (zie pagina 3). 

 

 

 

 

 

 

NIEUWJAARS BINGO  

DINSDAG  

10 JANUARI 2023 

Locatie:  De Oase 

Aanvang: 13.30 uur; zaal open om 13.00 uur. 

Deze bingo is alleen voor KBO-leden en vol = vol. 

Aanmelding vooraf is nodig (zie pagina 3). 

Voor een hapje en een drankje wordt gezorgd. 

Er is een loterij met mooie prijzen.  

De lootjes kosten € 1,— (4 stuks). 

 

Kerstbijeenkomst  

Dinsdag 13 december 

De belangstelling voor de Kerstbij-

eenkomst is groot.  

Helaas is aanmelden niet meer mo-

gelijk.  

Workshop Creatief met Groen 

Vrijdag 16 december 

Aanmelden kan nog tot 9 december. 

Informatie: 

https://www.kboprovincieutrecht.nl/

afdelingen/ijsselstein  

https://kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
https://www.facebook.com/KBOIJsselstein
https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
https://www.kboprovincieutrecht.nl/afdelingen/ijsselstein
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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 

vrijdagmiddag-

borrel 

 

 

Menu vrijdag 9 december 

Runderrollade salade met pesto en 

Parmezaan, Brood en kruidenboter 

Parelhoen filet in bospaddenstoelen-

saus, Aardappelpuree, Haricotsverts 

rolletjes met spek, Dessert 

Menu vrijdag 13 januari 

Mihoen met garnalen, Nasi, Kipsaté, 

Balletjes in zoetzure saus, Groenten 

in ketjap sesam saus, Mini loempi-

aatjes, Atjar, 2 soorten kroepoek, 

Garni: sambal, gebakken uitjes, ket-

jap etc. 

Spelregels etentjes op vrijdag 

Het etentje is op de tweede vrijdag 

van de maand. 

Een etentje kost € 16,-- per persoon. 

Wijze van aanmelden voor het 

etentje: 

Tot uiterlijk de vrijdag van de week 

ervoor - dat is dus de eerste vrijdag 

van de maand - tot 12.00 uur.   

per e-mail bij: Mary Jutte: 

majuba@caiway.nl 

met vermelding van de datum 

van het etentje en de namen van 

alle personen waarvoor u reser-

veert, onder het gelijktijdig overma-

ken van het verschuldigde bedrag op 

rekeningnummer NL94 RABO 0159 

2718 78 t.n.v. KBO afdeling IJssel-

stein o.v.v. de datum van het 

etentje en de namen van alle per-

sonen waarvoor u betaalt. 

De kok van het Fulcotheater kookt 

speciaal voor onze KBO. 

Dat vraagt om voorbereiding. Niet 

alleen van de kok maar ook van onze 

vrijwilligers van de Denktank en onze 

penningmeester. 

Aanmeldingen die te laat binnen-

komen kunnen wij om organisa-

torische reden niet langer hono-

reren. Graag begrip daarvoor! 

Voor vragen kunt u contact opnemen 

met Mary Jutte: 06-2222 3088, 

b.g.g. 06-8112 8901.  

Woord en Communieviering 

Elke woensdag in de Basiliek te  

IJsselstein, aanvang 09.30 uur.  

Iedereen is van harte welkom. 

 

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 

21/2—16/5—15/8—21/11 

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. 

 

Muzikale Notenmix 

 

Maandag 12 december 

In de opmaat naar Kerst 

duiken we met elkaar in 

sfeervolle kerstmuziek. 

Maandag 9 januari 2023 

Van de 20 kinderen van Bach is een 

aantal ook de muziek ingegaan.  

Hun muziek staat deze ochtend cen-

traal.  

De Muzikale Notenmix is in De Oase 

van 10.45 tot 12.15 uur.  

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

Verdere data maandagen: 13 februa-

ri en 13 maart en nog een keer op 

dinsdagmiddag 11 april van 13.30 tot 

15.00 uur. 

Altijd met verrassende thema’s. 

Informatie:  

Tineke van Merm,: e-mail:  

communicatiekbo@kpnmail.nl 

of per telefoon: 06-8112 8901. 

Spellenmiddag 1 november 

Het was weer een gezellige spellen-

middag met 49 deelnemers. Greet 

van de Heuvel was de beste deelne-

mer bij het klaverjassen.  

Bij Rummikub was dit Mien Vergouw. 

Ria v.d. Vooren bereikte het hoogste 

resultaat bij het Mahjong. De volgen-

de spellenmiddag is op 6 december 

2022. 

Modeshow bij Van der Klooster  

Mode donderdag 10 november.  

Wat een hartelijk weerzien met de 

dames van Van der Klooster Mode te 

Boskoop en wat was het een leuke 

modedag. We maken al plannen om 

ook eens in het voorjaar te gaan.  

 

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

ta 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. 

 

Vooraankondigingen: 

Algemene ledenvergaderingen: 

Dinsdag 23 mei 2023 

Dinsdag 10 oktober 2023 

 

Wijziging telefoonnummer  

secretaris Marie Schras: 

Colofon pagina 4. 

het vaste nummer 030 687 7772 

van Marie is niet meer in gebruik.  

U kunt haar bereiken op nummer 

06-2281 3702. 

 

Servicelijn KBO 

afdeling IJsselstein, 

Lopik e.o. 

06-8112 8901  

 

 

 

 

 

KBO vakantieweek 

2023

(vooraankondi-

ging) 

Waar gaat u van uw 

vakantie genieten in 

2023? Er komt een mooie periode aan 

om vakantieplannen te maken. Over-

weeg eens mee te gaan met onze altijd 

zo gezellige club reis- en leeftijdgeno-

ten. 

 

Onze vakantieweek 2023 met de bus is 

gepland van 12 t/m 19 augustus.  

U verblijft 8 dagen in een levendig 

stadje omringd door een prachtige na-

tuurlijke omgeving.  

Op en top verzorgd met 4 gevarieerde 

excursies, optionele activiteiten en leuk 

avondvermaak voor zelfredzame 50-

plussers. Dieet en rollator zijn geen 

bezwaar. Bijzonder aangenaam door 

een relaxt reistempo. Zorgeloos, ver-

trouwd, ontspannen, samen, gezellig 

genieten van vakantie. Laat u verras-

sen.  

Dit is een vooraankondiging voor le-

den, introducés en niet-leden.  

Vraag eind januari de uitgebreide reis-

informatie, (reis)voorwaarden met het 

inschrijfformulier aan. KBO-leden ont-

vangen alle informatie dan bij het 

KBO/PCOB Magazine. 

Reiscommissie Cok en Bep:  

Telefoon: 030 688 38 26 

e-mail: bvannorde@caiway.nl  

 

Fiets 5-daagse 30 april t/m 4 mei 

2023 (vooraankondiging) 

Met een verblijf 

op basis van 

halfpension in 

een prima ge-

moedelijk fami-

liehotel gelegen in een prachtige om-

geving om te fietsen. 

We reizen met eigen auto en eigen e-

bike of u huurt ter plaatse een e-bike.  

Informatie volgt in de nieuwsbrief van 

eind februari 2023 en op onze website. 

Of u belt met: 

Reiscommissie Cok en Bep: 

Telefoon: 030 688 38 26 

e-mail: bvannorde@caiway.nl 

  

Nieuwe activiteiten Denktank 

De Denktank kijkt al vooruit naar het 

jaar 2023 en wil graag een mooi geva-

rieerd 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 beschik-

baar dat wordt uitgereikt bij activitei-

ten, zodat u het direct kunt invullen en 

inleveren.  

Het kan ook heel simpel digitaal:  

https://www.formdesk.nl/

kboijsselstein/ProgrammaDenktank 

 

Nieuw… Nieuw… Nieuw … 

Wandelen op elke dinsdagmorgen 

Wandelen, een 

frisse neus halen. 

We vertrekken 

om exact 10.30 

uur vanaf het 

Fulcotheater.  

Onderweg drinken we een kopje koffie 

of na afloop (voor eigen rekening).  

Het gaat niet om het aantal kilometers, 

maar om de gezelligheid. Aanmelden 

vooraf is niet nodig.  

Introducees zijn welkom. 

 

 

 

 

 

 

Aanmelden Kerstborrel op vrijdag 

23 december in Grand Café Fulco-

theater 

Digitaal via de link: 

https://www.formdesk.nl/

kboijsselstein/KerstborrelFulco 

Aanmelden kan tot 14 december 2022. 

Alleen voor KBO-leden. VOL = VOL. 

Aanmelden Nieuwjaars BINGO op 

dinsdag 10 januari 2023 in De Oa-

se 

Digitaal via de link: 

https://

www.formdesk.nl/

kboijsselstein/

Nieuwjaarsbijeenkomst 

Aanmelden kan tot 25 

december 2022. 

Alleen voor KBO-leden. VOL = VOL. 

 

Wanneer u niet digitaal vaardig 

bent kunt u voor beide activiteiten 

op werkdagen tussen 16.00 en 

17.00 uur de servicetelefoon bel-

len: 06-8112 8901  

http://www.fulcotheater.nl
mailto:bvannorde@caiway.nl
mailto:bvannorde@caiway.nl
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/ProgrammaDenktank
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/ProgrammaDenktank
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/KerstborrelFulco
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/KerstborrelFulco
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/Nieuwjaarsbijeenkomst
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/Nieuwjaarsbijeenkomst
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/Nieuwjaarsbijeenkomst
https://www.formdesk.nl/kboijsselstein/Nieuwjaarsbijeenkomst
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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. 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. 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, afhankelijk van de door u 

gekozen polis, een collectiviteitkorting op uw premie en kunt u een deel van de 

kosten van een rijbewijskeuring declareren. Nieuwe leden ontvangen een 

éénmalige bijdrage van € 20,— in het lidmaatschap. Uitgebreide informatie 

vindt u op de website: www.zk.nl/kbo-pcob Voor formatie of het aanvragen 

van een informatiepakket belt u 071-751 0056.  

Het is bovendien mogelijk voor KBO-leden om een collectieve verzekering 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/ 

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 rij-

bewijs begint met regelen. Afhankelijk van uw polisvoorwaarden kunt u –een 

deel– van de kosten van de medische keuring declareren. Uw HAP kan u advi-

seren over de keuring. U kunt ook bellen met onze servicelijn 06-8112 8901. 

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 bankre-
keningnummer:  
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.zk.nl/kbo-pcob
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
http://www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/
https://www.cbr.nl
mailto:secretariskboijs@kpnmail.nl
http://www.formdesk.com/kboijsselstein/inschrijfformulierkbo

