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Februari was een drukke maand. Het bestuur kijkt terug op een aantal geslaagde
activiteiten.. Maart wordt een bijzondere maand. Op 20 maart gaan wij naar de stembus
voor de Provinciale Staten. Hieronder leest u meer hierover.
Jaarvergadering
Op 21 maart 2019 organiseren we onze 4e jaarvergadering. Ook in 2018 is het ledental van
de SVerB gegroeid. Op dit moment zijn er 128 leden. Wij zijn dus aardig op weg. Naast de
activiteiten is er regelmatig overleg met de gemeente en de woonstichting en wordt er
samengewerkt met het SBO en de PCOB. Informatie vindt U op de prachtige website en de
maandelijkse Nieuwsbrief. De agenda van de jaarvergadering staat
In deze nieuwsbrief.
Graag zie ik u op donderdag 21 maart 2019.
Jannie Valk, voorzitter

VERKIEZINGEN PROVINCIALE STATEN
Op 20 maart mag U weer naar de stembus. Deze keer om de
leden van Provinciale Staten te kiezen. Zij kiezen op hun
beurt de leden van de Eerste Kamer. Belangrijk dus. Daarom
zet Duurzaamnieuws.nl weer alle stemwijzers en kieshulpen
voor je op een rij.
De Eerste Kamer controleert de Tweede Kamer. Zij komt in het wetgevingstraject dus pas
aan bod nadat de Tweede Kamer een wetsvoorstel heeft aangenomen. De Eerste Kamer
kan een wetsvoorstel niet meer wijzigen. Formeel kan de Kamer het wetsvoorstel alleen
aannemen of verwerpen. In de praktijk zijn er een aantal middelen om invloed uit te
oefenen om het wetsvoorstel aangepast te krijgen.
Als je het niet eens bent met het beleid van de regering kun je door het stemmen op
oppositiepartijen in de provinciale Statenverkiezingen toch helpen om het beleid aan te
passen. Ook voor duurzaamheid zijn de provincies belangrijk. Denk aan zaken als het
plaatsen van zonnepanelen en windmolens in het buitengebied .
Bron: www.duurzaamnieuws.nl
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12 maart

Mevr. M.M. Holtrop

14 maart

Mevr. M. Boeren

16 maart

Mevr. Korswagen

17 maart

Mevr. A. de Graaf

18 maart ·

Heer. K.F. Pons

20 maart

Mevr. C. van Gijzen-van Bodegom

22 maart

Mevr. B. Jansen

28 maart

Mevr. H.C.J. Schmidt

DELFT

De stad kreeg al in 1246 stadsrechten en
heeft momenteel meer dan 100.000 inwoner

Naam voor de inwoners
Mensen die geboren en getogen zijn in Delft,
worden Delvenaren genoemd,[6] terwijl de overige inwoners
van Delft Delftenaren zijn. Bijnaam van de Inwoners van
Delft Kalverschieter

Wortels
Hoewel in Delft geregeld overblijfselen uit de Romeinse tijd gevonden worden, is Delft geen
Romeinse stad. Delft is ontstaan aan een gegraven waterloop, de 'Delf', en heet daar ook
naar; delven betekent graven. Het Engelse woord voor gegraven is 'delved'.
Op de verhoogde plaats waar deze 'Delf' de kreekwal van het dichtgeslibde riviertje
de Gantel kruiste, was, vermoedelijk sinds de 11e eeuw, een grafelijke vroonhof gevestigd
Een vroonhof, vroonhoeve of vroenhof was in de middeleeuwen de hoeve van een
landsheer, van waaruit de omringende landbouwgronden werden geëxploiteerd ]
Bron: https://www.wikiwand.com/nl/Geschiedenis_van_Delft

De contributie bedraagt per kalenderjaar € 25,00. De tweede persoon
op hetzelfde adres betaalt € 20,00 per kalenderjaar.
Veel leden hebben al de contributie overgemaakt. Misschien heeft u
het vergeten? Wilt u uw contributie zo spoedig mogelijk overmaken
op banknummer NL 20 RBRB 0929 4596 87.
Want wanneer u vóór 15 maart de contributie niet heeft overgemaakt, dan gaan we ervan
uit dat u geen lid meer wilt zijn van de seniorenvereniging Bernisse.
Het bestuur
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OVERLEG MET WETHOUDER
SOETERBOEK
Op 30 januari heeft het bestuur een gesprek gehad met wethouder Soeterboek, en
gesproken over


Ruimte voor onze activiteiten



Problemen met het vervoer van de leden naar de activiteiten



Het project alleen + alleen = samen



Aandacht voor mensen met dementie

Verder hebben we aangegeven dat het prettig zou zijn wanneer voor Geervliet en/of
Zuidland een lichtkrant gerealiseerd kan worden, waarop we onze activiteiten kunnen
vermelden. De wethouder vertelde dat het onderhoud van de jeu de boules baan aan de
van Cruiningenweg staat gepland
Al met al een goed overleg.

VALENTIJNSLUNCH.
Deze activiteit bleek een groot succes. Er waren maar liefst 41 leden aanwezig. De
activiteitencommissie heeft hard gewerkt om dit voor elkaar te krijgen. Jannie Valk en
Truus Hoffmann hadden inkopen gedaan zoals de tafelkleden, borden, bestek enz.
De tafels waren daardoor vrolijk gedekt en de leden genoten van de gezelligheid en de
lekkere lunch. We gaan bespreken om dit vaker te doen.

JEU DE BOULES
Het bestuur heeft bij de wethouder er
op aangedrongen dat de jeu de
boules-baan op het grasveld bij de Van
Cruiningenweg in Heenvliet wordt
opgeknapt. En dat gaat gebeuren. Dit betekent dat wij er als vereniging er gebruik van
gaan maken zeker nu er ook bankjes bij gezet worden.
Woensdagmorgen 3 april om 10.00 uur willen we gaan beginnen. Doet U ook mee? Dan
heeft u nu de tijd om de ballen uit het vet te halen en ze te poetsen, heeft u geen ballen
geen probleem.
NU
Wie denkt er in de zon aan paraplu’s?
Ik niet, voor mij, zijn alle dagen nu!
Toon Hermans
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BELASTINGSERVICE
U kunt via de SverB uw belastingformulier laten invullen. We
hebben de heer Paul Folsche weer bereid gevonden dit voor
ons te doen. Paul rekent € 20,00 voor het invullen en verzenden
van uw formulier. Dit bedrag is inclusief reiskosten want Paul
komt bij u aan huis. Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 35.000,00 per jaar.
U kunt zelf een afspraak maken. Het telefoonnummer is: 0181 663732.
De leden die vorig jaar hun formulier door Paul hebben laten invullen worden door hem
gebeld.

Eerst rijden we naar Ridderkerk waar we een demonstratie in het
Chocolade Atelier Van Noppen
bijwonen. Er worden bonbons en
chocolade figuren gemaakt. U keurt
de bonbons en dit alles onder het
genot van een kopje koffie met gebak. Daarna rijden we naar een pannenkoekenhuis in
Rotterdam voor de koffietafel met natuurlijk een kroket. Vervolgens rijden we naar Delft
voor een bezoek aan Royal Delft, Koninklijke Porceleyne Fles.
Wist U dat dit aardewerk met zwart beschilderd wordt?
Tijdens het bakken verandert dit in de intens blauwe kleur. U ziet de plateelschilders en
ambachtslieden in de fabriek. Daarna terug naar Rotterdam voor het diner.
De datum is 1 mei 2019
De prijs voor deze mooie busreis is voor leden € 55,00 niet leden betalen de kostprijs
€62,50. Leden krijgen dus een flinke korting. Deze prijs is inclusief koffie met gebak,
koffietafel en diner.
U kunt zich voor deze reis inschrijven bij Cok Hassels, via de mail; cokhassels@gmail.com,
of per telefoon 662435 of 06 50292435.
Ook kunt u zich opgeven bij Tine Noijons 662119 of 06 19875571.
Vertrektijden:
- 08.45 uur Zuidland, Bernissesteyn
- 08,55 uur Abbenbroek, de Ring
- 09.05 uur Heenvliet, Kruising Verdouwenhoeck - Gouwershoeck
- 09.15 uur Geervliet, Bernisseweg
Opgeven voor 1 april. Wel na aanmelding het geld zo snel mogelijk overmaken op
rekening nr. NL20 RBRB 0929 4596 87. w betaling is uw inschrijving. Schrijft U snel in want
vol is vol.
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Wij nodigen u uit voor de algemene ledenvergadering, die wordt gehouden op
donderdag 21 maart 2019 in de Nieuwe Sluis te Heenvliet - aanvang: 14.00 uur
Het jaarverslag 2018 en het financieel jaarverslag 2018 liggen ter vergadering
voor u klaar.
1.

Opening door de voorzitter

2.

Vaststelling agenda

3.

Jaarverslag 2018

4.

Verslag kascontrolecommissie

5.

Financieel jaarverslag 2018

6.

Begroting en toekomstplannen 2019

7.

Benoeming bestuursleden

8.

Gelegenheid tot het stellen van vragen.

9.

Sluiting en pauze.

U komt toch zeker ook!
Het afgelopen jaar is er weer door het bestuur en de activiteitencommissie hard gewerkt.
Wij hopen nu op een grote opkomst.
Het bestuur

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen op 15
maart en 19 april in Marckenburg Goudenregnplein 1, Spijkenisse
medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs. Een
afspraak maken met de arts kan via Regelzorg Rijbewijskeuringen, tel.
088 2323 300 of een datum plannen via www.regelzorg.nl.
Voordat u een afspraak maakt koopt u eerst een Gezondheidsverklaring.
Aangeraden wordt dit met behulp van uw DigiD op mijn cbr.nl. Een papieren
gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de gemeente Automobilisten van 75 jaar en
ouder betalen € 40,00
Er zijn lange wachtlijsten bij het CBR geadviseerd wordt 6 maanden voordat u rijbewijs
verloopt de verlenging aan te vragen.
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Dit zijn de vaste activititen voor de komende maanden

BINGOMIDDAGEN

KAARTMIDDAGEN

30 maart
27 april
25 mei

klaverjassen, jokeren , bridgen, etc.
7 maart
4 april
2 mei

INLOOPMIDDAGEN
21 maart
18 april
16 mei

Jaarvergadering
Muziekmiddag met Rob de Jong
Ad Bevaart komt vertellen over de ontwikkeling van
boodschappencentrum in Heenvliet

KAARTMIDDAG 7 maart
Klaverjassen, jokeren, bridgen andere spelletjes spelen. De middag begint om
14.00 uur. Zaal open 13.30 uur. Entree € 2,50. U bent van harte welkom

INLOOPMIDDAG 21 maart JAARVERGADERING
Aanvang: 14,00 uur. Zaal open 13.30 uur.

BINGOMIDDAG 30 maart 2019
We spelen ons weer 10 rondjes bingo, een boekje kost € 4,00
Er zijn weer leuke prijzen te winnen. Aanvang: 14.00 uur, zaal open om 13.30 uur.

VERVOER SBO bus
Hebt u geen vervoer? Tegen een vergoeding rijdt het SBO u naar “De Nieuwe Sluis”.
Aanmelden: 2 dagen van tevoren, tel. 0181-452238.
Dit moet u persoonlijk doen.

LUNCHEN BIJ HET MAERLANTCOLLEGE IN BRIELLE
Op 15 maart gaan we lunchen bij het Maerlant college in Brielle.
Opgeven bij: Paula Eijs tel. 662886 en Jannie Valk tel. 665178.
Alleen opgeven als U er zeker van bent dat U aanwezig kunt zijn.
Alleen bij ziekte wordt Uw afspraak afgezegd

FITNESS bij Kam-Lung in de sporthal te Heenvliet.
Bewegen is gezond! Bewegen moet!
Op dinsdagochtend van 10.00 tot 11.00 uur is er een programma
speciaal voor senioren. Er is altijd plaats voor nog meer deelnemers. Kom

eens kijken en doe een proefles mee.
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ACHTERNAMEN
Nieuwsgierig waar uw achternaam in Nederland voorkomt?
Zoek eens op de website: https://www.cbgfamilienamen.nl/nfb/ Je kan hier zoeken op een
volledige achternaam, of namen die beginnen of eindigen met een bepaalde naam.

In beeld krijg je vervolgens een kaartje te zien waarop de verspreiding van de naam is te zien. De
gegevens zijn van 1947 en 2007 zijn te zien.
Vervolgens kunt u meer gegevens over de achternaam vinden door te klikken op :
Aantal en verspreiding, analyse en verklaring, documentatie, e.d.

Zoek bijvoorbeeld eens op Potgieter of Bussenmaker. (Een Potgieter was een tinnegieter).

In 2019 is eigen bijdrage
Wmo maximaal € 17,50
Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning
vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Dan betaalt iedereen maximaal € 17,50 per periode van 4 weken.

Inkomen of vermogen telt niet meer mee
In 2019 kijken we niet meer naar inkomen of vermogen bij de
berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo.
Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken.
Bron: www.CAK.nl
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Toldam 5 – 3218 AW Heenvliet – tel.: 0181-661406 .

Voor hérn & haar

Dorpsstraat 5
3214 AG Zuidland
Tel. 0181 - 451210

KNIPPEN ZONDER AFSPRAAK
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VOOR ALLE SOORTEN VIS
Elke woensdag op de markt in Zuidland
Elke vrijdag op de markt in Heenvliet
WWW.VISHANDEL GUNDLACH.NL
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Bestuur
Jannie Valk
Martin Pellegrom
Mies de Vries
Tine Noijons

voorzitter
tel. 0181- 665178
penningmeester
tel. 0181- 661216
secretaris
tel. 0181- 663876
algemeen bestuurslid tel. 0181- 662119

Activiteitencommissie
Jannie Valk
Mies de Vries
Cok Hassels
Paula Eijs
Wil van Beek
Elly Pfeiffer

Truus Hoffmann
Trudy Engelsman
Carla Meijboom
Nel van de Berg
Patricia Mitchell`

Bingo
Bets van Bodegom
Tiny Zuur
Erna v.d. Weg
Martin Pellegrom
Martin Rozenberg

Website
Peter Franke
Nieuwsbrief
Henny van der Valk

Ledenadministratie
Peter Franke

Lief en Leed
Carla Meijboom

INSCHRIJFFORMULIER
Naam ………………………………………………….………………. voorletters…………………… ………..
Geboortedatum ………………………………………..……………………………………………………………..
Adres ……………………………………………………………………telefoonnummer ………………………
Postcode/ Woonplaats ……………………………………….. E-mail ………………………………………
Handtekening………………………………………………………datum: ………………………..……………….

Toelichting gebruik persoonsgegevens
Deze gegevens zijn niet openbaar en worden uitsluitend gebruikt voor
-

het registreren van uw lidmaatschap

-

de betaling daarvan

-

u te informeren over de activiteiten,

-

de commissie Lief en Leed en voor het bezorgen
van de nieuwsbrief.

De hier door U opgegeven persoonlijke informatie kunt U te allen tijde opvragen, laten
verbeteren of laten verwijderen via de Ledenadministratie

Sturen naar SVerB, De Vorke 8, 3218 XG Heenvliet
KvK nummer 64908135

Banknummer NL20 RBRB 0929 4596 87

