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Beste mensen, 
 
Het nieuwe jaar is voor KBO 
Wateringen begonnen met een 
geslaagde nieuwjaarsreceptie. Een 
groot aantal leden heb ik daar 
mogen begroeten. 
 
Tijdens deze receptie hebben we 
afscheid genomen van mevrouw 
Greet Zwinkels, zij is 25 jaar koffiedame bij Velo voor de KBO 
geweest, en verdiende het ruimschoots om even in het zonnetje 
te worden gezet. Het zijn de vrijwilligers die de KBO maken tot 
wat zij is. 
 
Birgitte Eekhout hield tijdens deze receptie een zeer boeiende  
presentatie over de ‘hulphond’.  Zij is zelf in het gelukkige bezit 
van zo’n hond en kan daardoor zelfstandig blijven wonen.  
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Ook dit jaar zal de KBO Wateringen een aantal activiteiten 
organiseren, zoals het kaartweekend, de vakantieweek en 
culturele uitstapjes door de commissie Uit goed voor U. En 
verder onze soosmiddagen en  op woensdag 4 maart (en niet 21 
januari zoals eerder vermeld) een lezing door mevrouw Betsy de 
Keizer, getiteld ‘De charme van het ouder worden’. De strekking 
van de lezing is in grote lijnen, wat moet ik doen in en om het 
huis om zo lang mogelijk zelfredzaam te blijven. 
 
Met alle geweld in de wereld om ons heen hoop ik dat wij als 
KBO een positieve bijdrage kunnen leveren aan een betere 
wereld vlakbij U. 
Namens het bestuur wens ik u een gezellig, succesvol en 
leerzaam verenigingsjaar in goede gezondheid. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 

 

overleden: 

  

Dhr. ir. J.H.A.J. (Jacques) Nunnink, Van Egmondlaan 105, 

2291RS Wateringen                                            op   8 december  

Dhr. A.A. Daniëls, de Ark, kamer 205,                op 10 december  

Dhr. J.C. Jansen, Korianderpad 5,                      op 15 december  

Mevr. J. van der Sande -Eussen, de Beemt 28  op 15 december  

Mevr. A.M.C.(Ans) van der Kraan-Zuijdervliet,                    

Kruidenlaan 15,        .                                     op  9 januari  

Mevr. I.C.M. (Ineke) Duijndam-van Beek,                        

Zwethkade Zuid 2, Den Hoorn                            op 10 januari 

Dhr. J.L.M. (Hans) Koekoek,  

Kerkevoetpad 5, 2291 DK Wateringen,              op 10 januari  

  

 Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 

verlies.  
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Gedicht voorgedragen door Mevr. Damen tijdens de 

adventsviering op 23 december 2014. 

 

Goede wensen 

 

Ik wens u wat licht in momenten van zorgen 

Ik wens u wat hoop en wat uitzicht op morgen 

Ik wens u wat warmte in kil grijze dagen 

Ik wens u een antwoord bij twijfels en vragen 

Ik wens u een zachtheid als woorden te hard zijn 

Wat vrede en vreugde als gedachten te zwart zijn 

Ik wens u wat rust te midden van werk 

Ik wens u wat stilte, het maakt u sterk 

Ik wens u een hand die u verder geleidt 

Een stralende glimlach die uw vrienden verblijdt 

Ik wens u een plaats om bij regen te schuilen 

Ik wens u een mens die niet schrikt van uw huilen 

Ik wens u een bloem om uw dagen te kleuren 

en een vriendelijk gebaar om bij op te fleuren. 
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Nieuwe leden: 

Mevr. W.M. (Miep) van der Knaap, Lozerlaan 1703, 2544LW  

 Mevr. J.T.M.(José) Tangel-van den Enden, Harry Hoekstraat 58,  

Dhr. A.W. (Ad) Lem, San Franciscosingel 10, 2548HS Den Haag. 

Dhr. F.C.H. (Fred) Kortekaas, Laan van Wateringseveld 1416,  

Dhr. A.M. (André) Saanen, Ru Paréstraat 78, 2552CR  

Mevr. W.P. (Wilma) Saanen-Meijer, Ru Paréstraat 78, 2552CR  

Mevr. M.A. Zwinkels-Schoenmakers, van Egmondlaan 81,   

Mevr. J.A. (Annie) de Brabander, Pastoorspad 3, 2291DJ   

Mevr. M.M.A. (Marian) Verheyen, Hofzicht 3, 2291CL  

Dhr. C.W.J. (Kees) Grolleman, Waterlandsingel 112, 2548ST  

Dhr. H.F.J. (Harry) Barendse, Ambachtshof 30, 2291DZ  

  

 Wij wensen alle nieuwe leden een fijne tijd bij de KBO. 

 
 

Machtigingscode belangrijk bij de aangifte 
inkomstenbelasting 
 
Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 
belastingaangifte,  bv. door een belastinginvuller van de KBO, 
krijgen begin 2015 een brief met een machtigingscode. U hebt 
deze machtigingscode nodig als iemand u helpt bij het invullen 
van uw aangifte inkomstenbelasting 2014. Met deze code kan 
diegene die u helpt uw gegevens opvragen in het 
aangifteprogramma. Bewaar deze brief goed en geef hem aan 
de invuller! Voorheen was het geen ramp als iemand de brief niet 
meer had, maar vanaf dit jaar kunnen invullers u anders niet 
helpen. Partners krijgen allebei een eigen code. 

 
Heeft u voor 1 maart geen code ontvangen, bel dan voor het 
aanvragen 088-1236555 
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Belastingaangifte 2014 

 
Het is weer zover vóór 1 mei 
aanstaande moet uw 
belastingaangifte ingeleverd zijn bij 
de belastingdienst. 
Wilt u gebruik maken van onze 
belastingservice bij het invullen van 
de aangifte, maak dan een afspraak 
met Cees van Rijn telefoon 0174-
293694 of Henk Berendse telefoon 
0174-297235. 
Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, maar 
u heeft veel extra kosten voor gezondheid gehad in 2014, neem 
dan toch contact op want als u niets invult krijgt u ook nooit iets 
terug.  
 
Wat heeft u nodig voor de aangifte: 

 Jaaroverzichten van al uw inkomsten van u en eventeel uw 
partner 

 Jaaroverzichten AOW en eventuele pensioenen van u en 
eventueel uw partner 

 Burgerservice nummer van u en eventueel uw partner 

 Banksaldo 1 jan. 2014 van alle betaal-, spaar- en 
beleggingsrekeningen. 

 Bezit u een eigen woning, dan de WOZ waarde hiervan. Voor 
het jaar 2014 geldt de WOZ-waarde met waarde peildatum 1 
januari 2013. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 
2014 van uw gemeente hebt gekregen. 

 Hypotheekrente betaald in 2014 

 Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2014 
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“Hulphond op Nieuwjaarsreceptie” 
 
Maandag 5 januari  hield onze 
KBO haar nieuwjaarsreceptie in 
de kantine van Velo.   
De KBO had mij gevraagd om 
wat te vertellen over mijn 
hulphond Dyjen. 
 
Ik was blij en dankbaar dat mij 
de gelegenheid werd geboden  
te vertellen wat de “Stichting 
Hulphond” met haar honden 
zoal doet. 
 
Even een update over wat Stichting Hulphond doet: 
De honden gaan met ongeveer 7 weken naar een gastgezin. 
Daar leren ze de eerste beginselen voor een hulphond. Daarna 
gaan ze terug naar de Stichting Hulphond, daar gaan ze de 
specifieke dingen aanleren die ze bij een cliënt zullen gaan 
uitvoeren. Dat is per persoon verschillend. In principe kan een 
hulphond 70 handelingen. Bij Hulphond Nederland leiden ze 4 
soorten hulphonden op.  

 De ADL-hulphond, is getraind om iemand met een 
lichamelijke beperking te assisteren bij allerlei dagelijkse 
handelingen, zoals het open en dicht maken van deuren 
of kasten, helpen bij aan- en uitkleden, oprapen van 
spullen die gevallen zijn en het bedienen van lift- en 
lichtknoppen. 

 De Epilepsie-hulphond, is een signaleringshond die 
speciaal wordt opgeleid voor mensen met epilepsie. De 
hond is getraind om te waarschuwen en te helpen voor, 
tijdens en na een aanval. Ook biedt de hond veiligheid en 
een verminderde afhankelijkheid van anderen. 

 Een PTSS-hulphond, is een signaleringshond die speciaal 
wordt opgeleid voor mensen met Post Traumatisch Stress 
Stoornis (PTSS). Een PTSS hulphond helpt zijn baas om 
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te gaan met stress veroorzaakt door traumatische 
ervaringen. 

 Een therapie-hulphond is getraind om jongeren en 
kinderen met een verstandelijke beperking en/of ernstige 
gedragsproblemen beter te laten ontwikkelen op 
emotioneel, cognitief, sociaal en motorisch vlak. Jongeren 
kunnen agressie beter reguleren, leren voor zichzelf op te 
komen en zitten lekkerder in hun vel. 

De trainers van Hulphond Nederland komen in het begin vaak 
(dagelijks) bij cliënten thuis om te helpen hoe ze met de 
hulphond moeten omgaan. Dat bouwen ze na een jaar af tot 
twee keer per jaar een huisbezoek. Mochten er vragen zijn of de 
hond moet meer gaan helpen, dan kan de cliënt dag en nacht 
hulp vragen bij de Stichting Hulphond. 
 
Zo’n hond kost € 43.000,00, waarbij (in sommige gevallen) de 
zorgverzekering zo’n € 17.000,-- bijdraagt. De opleiding tot 
hulphond betaalt de “Stichting Hulphond”, die dit via donaties en 
giften voor elkaar krijgt.  
 
De honden die hiervoor het meest geschikt zijn: de Golden 
Retriever, de Labrador en de Labradoedel.  
 
Tijdens de presentatie liet ik nog een filmpje zien. Hierin is te zien 
hoe de opleiding van de hulphond werkt.  
 
Daarna was mijn eigen verhaal aan de beurt: 
Ik vertelde, hoe ik door rugproblemen in een rolstoel ben beland 
en dat ik daarbij ook nog een soort epileptische aanvallen kreeg, 
waardoor ik zo maar neer viel. Ik woon alleen en durfde hierdoor 
weinig meer alleen naar buiten.  
Ik heb me toen aangemeld om voor een hulphond in aanmerking 
te komen.  
Sinds ik Dyjen heb is mijn leven drastisch veranderd op een 
positieve manier. Het kostte heel wat moeite om het roer om te 
gooien, omdat het lichamelijk ook wel heel wat energie kost. 
Maar … wat je ervoor terugkrijgt is met geen pen te beschrijven.  
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Ik heb Dyjen laten zien, dat zij helpt bij het uittrekken van 
kledingstukken en oppakken van o.a. sleutels. 
In huis helpt zij mij met spullen oppakken, deuren open/dicht 
doen, enz.  
Daarnaast helpt zij mij op het moment dat ik wegrakingen krijg. 
Tegenwoordig geeft zij dit van te voren aan. Dit betekent dat ik 
me veel zekerder ben gaan voelen en nu zelfstandig veel meer 
kan ondernemen. Dyjen zorgt dat ik mijn energie op een dag 
beter kan verdelen, doordat zij veel dingen van mij overneemt. 
 
Door mijn verhaal hoop ik begrip te kunnen vragen en mensen 
laten zien hoe ze met een hulphond moeten omgaan. En uit te 
leggen waarom een hulphond niet geaaid mag worden. Omdat 
een hulphond zijn werk voor zijn/haar baasje kan doen, zonder 
afgeleid te worden.  
 
Maar heel belangrijk vind ik dat ik anderen kan laten zien wat 
voor verschil een hulphond in een leven van iemand kan maken.  
 
Aangezien deze honden heel veel kosten was ik blij, dat de 
aanwezigen de Stichting wilden steunen en ik een bedrag van  
€  223,45 kan overmaken naar de Stichting Hulphond en er 
waren zelfs enkele leden, die zich als donateur aangemeld 
hebben.  
 
 
Hartelijk dank namens de Stichting Hulphond,  
Birgitte Eekhout en Dyjen 
 
 
 

Mailadres:Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de 
KBO. Dat kan bij  ettydekok@gmail.com 

 

mailto:ettydekok@gmail.com
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Waar moet ik zijn met vragen over zorg en welzijn? 
 
Vanaf januari 2015 is de gemeente het eerste “loket” waar u zich 
kunt melden met vragen over zorg en welzijn. U kunt dit 
telefonisch doen via het algemene nummer van de gemeente: 
140174. Het zogeheten Klantcontactcentrum van de gemeente 
verwijst u dan naar de juiste professional. Dat kan de sociaal 
makelaar van Vitis zijn, maar ook een zorgconsulent van de 
gemeente zelf, die samen met u gaat kijken welke zorg er nodig 
is. Wellicht krijgt u dan ook te maken met een zogeheten 
“zorgregisseur” die alles regelt als u meerdere voorzieningen 
nodig zou hebben. Allemaal nieuwe termen! En dat allemaal 
onder de regels van de nieuwe wetten, die nu in werking zijn 
getreden. Om te voorkomen dat u door al deze bomen het bos 
niet meer ziet, kunt u altijd uw ouderenadviseur inschakelen om 
samen met u te bekijken wat er nodig is om u de juiste zorg en 
aandacht te geven. Mocht u via de gemeente een 
“keukentafelgesprek” krijgen, bereidt u dan goed voor! En voer 
dit gesprek niet in uw eentje maar laat u door iemand 
ondersteunen. Ook hiervoor kunt u een beroep doen op uw 
ouderenadviseur, die weet welke onderwerpen aan de orde 
zullen komen en samen met u kan zorgen voor een goede 
voorbereiding en een goed verloop van dit belangrijke gesprek. 

 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 

 
 

Website: www.kbowateringen.nl Op onze site vindt u de 
afdelingen Algemene KBO, Ouderenadvies, Bridge, Biljart, 
Klaverjassen, Creatief, Nieuwsblad en Uit goed voor U. 

 

 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
http://www.kbowateringen.nl/
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De charme van het ouder worden 

 
Wij nodigen u van harte uit voor een 
themabijeenkomst met deze naam waarin 
een lezing door mevrouw Betsy de Keizer 
centraal staat. 
 

4 maart 2015 om 14:00 tot ca. 16:00 
uur 

 
Kantine VELO, Noordweg 26 in Wateringen 

 
Het gaat deze middag over hoe, en hoe lang, senioren zelf de 
regie over hun leven kunnen houden. Senioren willen graag 
onafhankelijk van hun kinderen, buren en anderen blijven, 
kortom ze willen zelfredzaam zijn en blijven. 
 
Dankzij de technologie (domotica - elektronica als hulpmiddel in 
huis - en andere aanpassingen in en aan de woning) kunnen 
senioren tegenwoordig heel lang comfortabel en zelfstandig in 
hun eigen huis blijven wonen zonder hulp van anderen. 
 
Tijdens de presentatie behandelt mevrouw De Keizer onder 
andere: 

 De charme van het ouder worden in het algemeen. 

 Hoe belangrijk het is om zelf de regie over je leven te 
houden. 

 De techniek die het mogelijk maakt om lang, comfortabel 
en zelfstandig, in je eigen huis te blijven wonen. 

 Hoe je met behulp van techniek en hulpmiddelen heel lang 
je persoonlijke verzorging in eigen hand kunt houden 
waardoor je geen, of veel later, thuiszorg nodig hebt. 

 Het belang van een tijdige aanpassing van je woning. Dat 
je zoiets niet moet uitstellen omdat je anders te laat bent 
als het echt nodig is. 
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Zij vertelt steeds het een en ander bij de getoonde beelden en 
speelt hierbij zoveel mogelijk in op de specifieke samenstelling 
van haar publiek.  
Zij merkt aan het eind van haar lezing dat de mensen vaak 
opgelucht zijn omdat zij zien dat er veel mogelijk is om in de 
huidige woning te blijven wonen. 
 
Wij als KBO Wateringen spannen ons in om ook een 
spre(e)k(st)er uit te nodigen die kort ingaat op het woningaanbod, 
woningruil en dergelijke in Wateringen. Bij de opstelling van deze 
oproep is dat nog niet definitief vastgelegd. 
 
 
 
Wie heeft een plekje over in de auto? 
 
Nu het weer winter is wordt het voor sommigen van ons wat 

lastiger om naar de soosmiddagen te 
komen. Zijn er misschien mensen die 
op de dinsdagmiddag met de auto 
naar de Velokantine rijden en bereid 
zijn iemand mee te nemen? meldt u 
zich dan bij de ouderenadviseur tel 
0174-298075 of bij iemand van het 
bestuur! 

 

 
 
 
 
 
De Themabijeenkomst “de charme van het ouder worden 
op 21 januari is verzet naar 4 maart a.s. 
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ACTIVITEITEN  -  UIT GOED VOOR U 
Onze voorjaarsdagtocht staat gepland op woensdag 20 mei a.s. 
Waar we naar toegaan is nog een verrassing , maar de datum 
kunt u vast in uw agenda noteren. 
Voor onze vakantieweek van zaterdag 27 juni t/m zaterdag 4 juli 
2015 hebben wij afspraken gemaakt met Hotel de Uitkijk in 
Zeddam. (Montferland) 
Bij sommigen van u bekend, want 6 jaar geleden zijn wij daar ook 
geweest. Het hotel zal mede door de recente verbouwingen 
geheel aan uw verwachtingen voldoen. Moderne badkamers met 
vele voorzieningen, weinig of geen drempels maken het voor ons 
senioren compleet, veilig en comfortabel. Voor nadere informatie 
en het programma verwijzen wij u naar bijgaande circulaire. 
 
Namens de commissie 
Ineke Meijer  
 
Activiteiten: 
Di    27 januari       Klaverjasmarathon  (geen competitie) 
Di    27 januari       Biljarten en Crea gaan gewoon door 
Ma  16 februari      Seniorencarnaval 
Di    17 februari     Geen soos i.v.m. Carnaval 
Wo    4 maart        De charme van het ouder worden  
27-28-29 maart     Kaartweekend Odoorn 
Wo  20 mei           voorjaarsdagtocht 
27/6 t/m 4/7           Vakantieweek 
 
Soos dinsdagmiddag          v.a. 13.00 uur 

           Klaverjassen, 
           Biljarten, 
                    Rummi-cuppen, 
                    Jokeren en het kaartspel Skipbo. 
     
          Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 

Soos donderdagmiddag     v.a. 13.00 uur  
                                                  Bridgen en Biljarten.     
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Kokkerellen bij KBO/VELO 
 

Graag willen wij bij u de belangstelling peilen voor een idee dat 
ons wordt aangedragen door VELO,  de sportvereniging waar wij 
al jarenlang een uitstekend onderdak vinden en plezierig mee 
samenwerken. 
De strekking van de brief die zij ons hierover hebben gestuurd is 
de volgende: VELO beschikt over een professionele keuken die 
over meer mogelijkheden beschikt dan dat er nu worden 
gebruikt, zoals het bereiden van maaltijden. Samen eten is 
gezelliger dan alleen eten en biedt bovendien de gelegenheid om 
leuke mensen te ontmoeten met wie interessante gesprekken 
gevoerd kunnen worden. 
Daarom willen wij graag het voorstel bij KBO neerleggen om te 
bekijken of er een groep van vrijwilligers vanuit de KBO bereid is 
om bij VELO gezonde maaltijden te bereiden. Voor die maaltijden 
kunnen dan mensen uit het ledengebied van de KBO worden 
uitgenodigd. Het lijkt ons zeker de moeite van het proberen 
waard. Volgens ons zijn daar verscheidene doelen mee gediend, 
de maatschappelijke betrokkenheid van KBO en VELO wordt 
groter en de mogelijkheden van de keuken bij VELO worden 
onder de aandacht gebracht van een grotere groep mensen. 
Was getekend: Pech Samwel (voorzitter VELO-SEA) en Gerard 
van Meurs (voorzitter VELO-OMNI). 
Wij voegen daaraan toe dat het de bedoeling is om, afgezien van 
de ter beschikking staande locatie en keuken (in het begin gratis 
en later tegen een kleine vergoeding), alles in eigen beheer te 
doen. Dit betekent dat naast het bereiden en serveren van de 
maaltijden ook de aankoop van de benodigde levensmiddelen en 
de financiële afwikkeling in eigen (KBO) beheer moeten worden 
gedaan. De prijs van de maaltijd zal dus minimaal de kosten 
moeten dekken.  
Wij hebben al één vrijwilliger die zich, bij voldoende 
belangstelling, hiervoor wil inzetten. 
Mocht u dit een leuk idee vinden of wilt u meer informatie dan 
kunt u contact opnemen met onze secretaris (zie voor- en/of 
achterkant van dit blad voor zijn contactgegevens). 
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R a b o b a n k   C l u b k a s   C a m p a g n e   2015 
 
Voor de vijfde keer staat onze KBO-afdeling genoteerd voor  
deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank  
Westland houdt deze campagne in het eerste kwartaal 2015. 
In het eerste kwartaal van 2011 heeft u voor onze afdeling 
€ 736,00 bij elkaar gestemd. En in het eerste kwartaal  2012 
resp. 2013 en 2014 waren de resultaten  € 807,75 ,€ 792,00 en € 
776,25  
Resultaten waar je mee thuis kan komen.    
 
Wij roepen u op om ook nu weer aan deze campagne mee te 
doen aan deze financiële ondersteuningsactie van onze 
vereniging.  
Om hieraan mee te kunnen doen moet u lid zijn van de  
Rabobank Westland. 

Deze geldwerving voor onze KBO-
afdeling vindt plaats via 
stemmen. Al de leden van de bank in 
het rayon van onze KBO- 
afdeling krijgen van de bank persoonlijk 
een schriftelijke oproep om te stemmen.  
Van 2 tot en met 15 maart 2015 kunnen 
de  Rabobankleden via de website van 

de Rabobank Westland een stem uitbrengen op hun favoriete 
vereniging of stichting. Ieder lid heeft 5 stemmen te besteden. U 
mag maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. 
 
Het bedrag dat de Rabobank Westland beschikbaar stelt wordt  
Verdeeld onder het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Hoe 
meer stemmen u gezamenlijk op onze KBO uitbrengt, hoe hoger  
het bedrag dat wij ontvangen.  
 
Doet u allen mee en steunt u ook dit jaar weer onze KBO!    
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Klaverjassen: 

Kerst klaverjassen op 16 december 2014 gewonnen door  

1 . Ton Zuijderwijk     5700 punten 

2.  Mevr. A. v.d. Zwaan                5633 punten 
3 . Mevr. T .Eijgermans   5609 punten 
  

De aanmoedigingsprijs 

Mevr. B .v.Hagen             3230 punten 

  

De uitslag van het prijsklaverjassen op 6 januari 

1. Kees Duijnisveld                5938  punten 

 2. Bea  Hakkaart                     5908  punten 

 3. Flip  v. Ruyven                    5759  punten 

 

De aanmoedigingsprijs 

Toos Helderman                        3359  punten 

 

Klaverjasmarathon  

Op 27 januari wordt bij Velo de 

klaverjasmarathon gehouden . 

Deze marathon is uitsluitend voor de 

KBO leden van Wateringen.  

Vanaf 10.00 uur bent u van harte 

welkom. 10.15 aanwezig zijn zodat er om 

10.30 uur gestart kan worden.  

Het is géén koppelkaarten. 

 

Deze middag is er géén competitiekaarten. 

Voor info: 06-53816115 Chris de Gier 

Het biljarten en de Crea activiteiten gaan gewoon door. 
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Uit:KBO nieuws: 

 

Nationaal Meldpunt Ouderenzorg voortvarend van start  

 

De Unie KBO, 

PCOB en 

Omroep MAX 

lanceerden op 

1 december het 

Nationaal 

Meldpunt Ouderenzorg. De belangstelling was direct al 

groot.  

TV, radio, kranten en vele nieuwssites maakten melding van dit 

unieke initiatief. Ook op Twitter en Facebook was er veel 

beweging waarneembaar. En dat is logisch. De grote 

hervormingen in de ouderenzorg vragen om goede begeleiding. 

Ouderen, familieleden, mantelzorgers, vrijwilligers in de zorg én 

zorgverleners kunnen bij het meldpunt aangeven hoe de 

veranderingen een positief of negatief effect hebben op het 

dagelijks leven.  

 

Dat gebeurt volop! Alleen al de eerste dagen kwamen er meer 

dan 200 meldingen binnen. De meldingen zullen vanaf nu 

continue worden gebruikt in onze belangenbehartiging richting 

Den Haag, gemeenten, zorgverzekeraars en zorgverleners. 

Binnenkort meer hierover. 
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Informatie afschaffing algemene tegemoetkoming Wtcg 

  

De algemene tegemoetkoming Wtcg is een financiële 

tegemoetkoming voor extra kosten bij een chronische ziekte 

of handicap. Deze tegemoetkoming 

is helaas afgeschaft. Met dit korte 

artikel informeren we u.  

Komt u in aanmerking voor de 

algemene tegemoetkoming Wtcg 

(tegemoetkoming chronisch zieken en 

gehandicapten)? Deze wordt u eind 

2014/begin 2015 voor het laatst 

uitbetaald. Uw gemeente krijgt in plaats 

van de Wtcg een budget voor 

gemeentelijk maatwerk voor het verstrekken van een financiële 

tegemoetkoming op basis van de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo).  

  

Geef uw gegevens door!  

Gemeenten weten nu nog niet welke inwoners in aanmerking 

kwamen voor deze algemene tegemoetkoming Wtcg. Alle 

klanten die dit jaar de algemene tegemoetkoming over 2013 

ontvangen, krijgen daarom een brief van het CAK met een 

antwoordkaart. Met deze antwoordkaart geeft u het CAK 

toestemming om uw Burgerservicenummer, geboortedatum en 

naam door te geven aan uw gemeente. U kunt de antwoordkaart 

binnen 6 weken terugsturen. De gemeenten kunnen u 

vervolgens informeren over hun beleid voor u, inclusief de 

financiële tegemoetkomingen.  

De Wtcg-regeling is per 1 januari 2014 al afgeschaft. De 

algemene tegemoetkoming over 2013 is de laatste die aan u 

wordt uitbetaald. De beschikkingen over 2013 zijn aan u 

verstuurd, uiterlijk in november 2014. De betaling volgt eind 

2014, met mogelijk een uitloop naar begin 2015 
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Overheid waarschuwt voor kopie van paspoort 

 

Het is geen goed idee om bedrijven of mensen 

zomaar een kopie van uw paspoort of ID-kaart 

te geven. De overheid wil dat u goed oplet, 

voordat u uw persoonsgegevens uit handen 

geeft. 

Begin november werd de KopieID-app gelanceerd. 

Met deze app maakt u veilig een kopie van uw paspoort of ID-

kaart. De regering raadt aan om gebruik van de app te maken 

wanneer u een kopie van uw paspoort of ID-kaart moet 

overhandigen. Bijvoorbeeld bij het huren van een auto, het 

inchecken bij een hotel of het afsluiten van een 

verenigingslidmaatschap. 

Valse lening 

Het is namelijk erg makkelijk om bijvoorbeeld een lening aan te 

vragen op naam van iemand anders als daar alle gegevens voor 

aanwezig zijn. Met een kopie van een paspoort komen 

kwaadwillenden een heel eind. 

Advies 

Het advies is dan ook om met de KopieID-app een foto te nemen 

van uw ID. Daarna maakt u deze ‘veilig’ volgens de aanwijzingen 

in de app. Zo kunt u het BSN-nummer wegkrassen en het 

watermerk 'kopie' aan de afbeelding toevoegen. Vervolgens mailt 

u de bewerkte foto aan uzelf. U print deze, en u hebt een veilige 

replica van uw paspoort waar criminelen niets mee kunnen. 

 KopieID in de App Store voor iOS 

 KopieID in de Play Store voor Android 

Kopie maken zonder smartphone 

Als u ergens een papieren kopie van uw paspoort voor nodig 

hebt, dan kunt u zelf ook de kans op fraude beperken. Streep uw 

BSN-nummer door op de kopie zodat die niet meer leesbaar is. 

Schrijf bovendien op de kopie waar die voor bedoeld is, en de 

datum. U mag uw pasfoto ook bewerken door er bijvoorbeeld 

strepen doorheen te zetten. Meer tips vindt u op de site van de 

overheid                               

https://itunes.apple.com/nl/app/kopieid/id932970330
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.milvum.kopieid
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/ben-ik-verplicht-om-een-kopie-van-mijn-identiteitsbewijs-te-geven-aan-een-bedrijf.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/paspoort-en-identificatie/vraag-en-antwoord/ben-ik-verplicht-om-een-kopie-van-mijn-identiteitsbewijs-te-geven-aan-een-bedrijf.html


~ 19 ~ 
 

TIPS TEGEN INBRAAK 

De rijksoverheid is een anti-

inbraakcampagne gestart onder 

het mom ‘maak het ze niet te 

makkelijk’. Want weet u dat er in 

Nederland gemiddeld 200 keer 

per dag wordt ingebroken?  

Gelukkig kunnen een paar 

simpele maatregelen al een groot 

verschil maken. Dewebsite van 

de rijksoverheid geeft advies. En 

ook op onze eigen site staan 

nuttige tips tegen inbrekers. We zetten er een aantal voor u 

op een rijtje.   

  

 Sloten die voldoen aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen 

herkent u aan het SKG-logo. Als ze goed gemonteerd worden, 

verkleinen ze de kans op inbraak. 

 Een schuifpui is extra inbraakgevoelig. U heeft hiervoor 

een speciaal slot nodig.   

 Zie www.politiekeurmerk.nl  voor een erkend 

adviesbedrijf. 

 De deur achter u in het slot trekken is niet genoeg. Met 

een hard stuk plastic staan inbrekers in een paar 

seconden binnen. Alleen als u de sleutel omdraait, is de 

deur echt op slot. En vergeet niet het WC-raampje en de 

garagedeur op slot te doen. 

 Zorg dat u zo min mogelijk contant geld in huis hebt. 

 Ook in huis weten inbrekers de meeste verstopplaatsen 

snel te vinden. Berg uw waardevolle spullen veilig op, 

idealiter in een kluisje. 

http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
http://maakhetzeniettemakkelijk.nl/
http://uniekbo.nl/veilig-thuis/inbraak.html
http://www.politiekeurmerk.nl/
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 Hang nooit een briefje bij de deur. Maak ook geen 

melding van uw vakantieplannen op internet. En wees 

voorzichtig met afwezigheidsberichten op uw voicemail, 

antwoordapparaat en email. 

Criminelen krijgen de boodschap 

ook.  
 U houdt uw gordijnen open, laat uw 

planten staan en gebruikt een 

tijdschakelaar voor de verlichting. 

Gaat u een paar dagen weg? Vraag 

of uw buren een oogje in het zeil 

houden. Zorg ook dat iemand uw 

post uit het zicht kan leggen. 

 Inbrekers houden niet van licht. Als u 

aan de voor- en achterzijde lampen 

plaatst met bewegings- en eventueel 

ook lichtsensor, dan verkleint u het 

risico op inbraak. Bevestig de lampen op minimaal 3 

meter hoogte. 

 Zet vuilnisbakken weg en berg ladders op achter slot en 

grendel. Daarmee wordt het lastiger om naar de eerste 

verdieping te klimmen. 

 Zet uw vervoermiddelen altijd op slot, ook als ze in een 

berging of garage staan. 

Samen maken we het veiliger voor senioren!  

 

Belastingdienst, we snappen het 

niet meer! 

‘Leuker kunnen ze het niet maken, 

wel moeilijker’. Dat gevoel 

bekruipt ons bij de zoveelste fout 

van de Belastingdienst. Miljoenen 

gepensioneerden krijgen een 
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naheffing. Directeur Manon Vanderkaa: “Wij krijgen het onze 

leden niet meer uitgelegd. Moeten ouderen nu steeds bang 

zijn voor naheffing of terugvordering van onterecht 

gekregen bedragen?” 

Vorige week werd bekend dat zeer veel gepensioneerden 

volgend jaar een naheffing krijgen. Voor ouderen tot modaal gaat 

het om enkele tientjes tot maximaal 105 euro. Voor ouderen met 

een aanvullend pensioen tot tweemaal modaal, is de naheffing 

maximaal 372 euro. Komende maand krijgen belastingplichtigen 

meer informatie.  

 

Vragen om problemen  

De problemen ontstonden nadat VVD en PvdA besloten eind 

2013 de algemene heffingskorting (die iedereen krijgt) 

inkomensafhankelijk te maken, terwijl ook verder in de 

arbeidskorting werd gesneden. Manon Vanderkaa: “Zo’n grote 

verandering doorvoeren vlak voor het moment dat een nieuw 

belastingjaar begint. Dat kunnen de Belastingdienst en de 

systemen helemaal niet aan; dat is vragen om problemen.”  

  

Terecht kritisch  

En problemen zijn er al genoeg bij de Belastingdienst. De NOS 

constateerde in januari 2014 dat de Belastingtelefoon slecht 

bereikbaar was. De Belastingdienst maakt nog steeds veel 

fouten, kort geleden nog in de berekening van de huurtoeslag. 

Kamerleden als Pieter Omtzigt (CDA) zijn hier terecht kritisch op. 

Vanderkaa: “De Nationale Ombudsman startte afgelopen zomer 

een onderzoek naar de uitvoering Belastingdienst en Toeslagen. 

En niet voor niets, zo blijkt het. Wij krijgen het al nauwelijks meer 

uitgelegd aan onze leden.”  

  

Vangnet  

De Belastingservice Ouderenbonden, gecoördineerd vanuit de 

Unie KBO, helpt ouderen en vormt een vangnet voor mensen 

voor wie het allemaal te ingewikkeld wordt. Het blijkt meer nodig 

http://www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/hulp-bij-belastingaangifte/
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dan ooit. “De financiële situatie van veel ouderen verandert sterk. 

Veel sterker dan waarop ze zich bij hun werkende leven hadden 

voorbereid. Wij komen op voor het belang van deze ouderen, bij 

wie de koopkracht ook al zes jaar op rij daalt. Helderheid en 

consistentie zijn wel het minste dat we van de Rijksoverheid 

mogen verwachten in deze tijden van verandering. We hopen 

dan ook dat de mist rond de Belastingdienst snel optrekt!” 

 

 
Verhuizen: Wilt u een naam- of 
adreswijziging doorgeven, dan 
verzoeken wij u om dit 
schriftelijk te doen aan de 
secretaris, Gaelstraat 17, 2291 
SG Wateringen  

 

 

Actuele reisinfo in 9292-app 

Het klinkt zo logisch, maar het bestond niet: actuele 

reisinformatie als u een tripje plande met de 9292-app. In de 

laatste update maakt 9292 dit goed. 

Wat iedereen bij elk reisadvies natuurlijk wil weten is of er 

vertragingen zijn, wijzigingen of bijvoorbeeld uitgevallen treinen. 

Vanaf nu ziet u dat in de app van 9292. En wat handig is: op 

basis van die info kunt u een ander reisadvies opvragen, zodat u 

uw aansluiting niet mist. De actuele reisinformatie is in de app te 

herkennen aan de oranje kleur. De nieuwe functionaliteit is 

beschikbaar voor Android, iPhone en iPad. 
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Postzegels,     brief van Broeder Ludwig Krummel. 

 

Lieve postzegelverzamelaars, 

Aan het begin van het nieuwe jaar 2015 wil ik een verslag doen 

van de postzegelactie. 

Door de verkoop en de schenkingen konden wij naar 

verschillende projecten in de wereld geld overmaken. 

(zonder dat er iets aan de strijkstok blijft zitten) 

In 2014 was de opbrengst € 34.150,00 

Daarom mag ik namens mijn medebroeders allen die hiermee 

geholpen hebben een heel: 

“Hartelijk dank zeggen” en “God zegenen U”. 

Na deze terugblik en kijkend naar 2015 mag ik u en uw familie en 

vrienden gezondheid en vreugde in het nieuwe jaar wensen. 

Voor u en allen die gestorven zijn in het afgelopen jaar zal er 

voor onze weldoeners worden gebeden. 

Dankbare groet uit Steijl aan de postzegelgroep, 

 

Broeder Ludwig Krummel 

. 
INLEVERADRESSEN voor postzegels,brillen enz. zijn: 
Mevr. C Willemsen         Randveen 22            Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9            Tel. 296794 
Mevr. M. van Meurs       Noordweg 65            Tel. 297132 
Mevr. J. v. Adrichem      Azaleapark 2            Tel. 293291 
Mevr. W Vis         Leeuwerik 89 Kwintsheul     Tel. 296473  
Dhr. K. Vis                  Waterlandsingel 178    D H   Tel. 070-  
                                                                                         3932090 
Mevr. A. van Mierlo       Harry Hoekstraat 112           Tel. 294848 
Mevr. M. Vijverberg       Elisadreef 119                      Tel. 628188

Mevr. T. Vijverberg        Herenstraat 85 app.211        Tel. 219623 
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Bestuur:      

A.E.M. van der Hee-Lammers   voorzitter                0174-295294 
D. Kraaijenbrink          secretaris             0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
Th.M. Bekkers          lid         0174-294899           
E. de Kok-Gertenaar                 lid          0174-785167  
W.P.M.J. Meijer-de Leeuw        lid          0174-294435 
 

 
 
Bridge: 
 
Afmelden uiterlijk  donderdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur 
bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of 
mobiel nr.: 06-24137579,  
of per email: 
janettydekok@gmail.com 
 
 
 

 
 
Invallers: (Bij voorkeur lid van de KBO en minimaal 55 jaar). 
Heeft U een invaller nodig bel dan: 
 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Jan Lindenburg                  A-B lijn          070-3210010 
Toos van der Helm  C     lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C     lijn 070-3965096  
Leo de Kok    C    lijn          06-38365683 
Grard Kester-Vijverberg     C     lijn         0174-625736 
 

 
 

mailto:janettydekok@gmail.com

