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Beste mensen, 
 
Het nieuwe jaar bij de KBO is begonnen met een gezellige, goed 
bezochte, Nieuwjaarsreceptie. 
In het oude jaar hebben wij vlak voor Kerstmis een 
Adventsviering  in de Velohal gehouden, voor het eerst met een 
buffet. Wij als bestuur kijken met grote dankbaarheid op deze 
viering terug, er waren ongeveer 200 leden! Ook het door Velo 
goed verzorgde buffet was een groot succes.  
 
Nu is er de realiteit van het nieuwe jaar. Een van de taken van de 
KBO is belangenbehartiging. De Unie KBO heeft een oproep aan 
de gemeenten gedaan om de zorgkosten binnen de perken te 
houden, zodat de toegankelijkheid van de zorg niet in het geding 
komt. 
De koopkrachtstijging die het kabinet heeft aangekondigd, is 
voornamelijk voor de werkenden. Maar onder druk van de Unie 
KBO wordt voor de meeste senioren in 2016 de ouderenkorting 
verhoogd. Een klein winstpuntje. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Vorig jaar schreef ik dat ik hoopte, gezien al het geweld om ons 
heen, dat de KBO een positieve bijdrage kan leveren aan een 
betere wereld vlakbij U. Dit hoop ik ook dit jaar weer. 
In januari zijn er naast de soosmiddagen al weer 2 activiteiten: de 
Klaverjasmarathon en ‘Hoedjes van toen en nu’. 
 
Namens het Bestuur wens ik u een fijn verenigingsjaar toe in 
goede gezondheid. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

60 jaar getrouwd: 

Echtpaar Damen-Dukker  op 19 december  

 

Bruidspaar van Harte gefeliciteerd. 

 

Overleden:  

Mevr. M.A. Kerkvliet-Evers, L. v. Wateringseveld 244, op 25 nov. 

Dhr. L. (Leo) Helderman, De Beemd 22,   op 13 dec. 

Dhr. C.P.A (Cor) s’Gravemade, Bakkershof 31       op 19 dec. 

Dhr. C.N.(Cor) de Jong,Irenestraat 36    op 10 jan. 

 

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

verlies.  

 

Nieuwe leden:   

 De heer J.(Joop) Luschen, Verhoevenstraat 14, 2291RN  

De heer J. Droog, Vliethof 37, 2291RZ Wateringen. 

Mevr. C.M. Droog-Scholtes, Vliethof 37, 2291RZ Wateringen. 

Mevr. I. (Ingmarie) Pino-Rupp, Gaelstraat 11, 2291SG  

Dhr. A.J. Duyvesteyn, Herenstraat 85, , De Ark, kamer 212. 

Mevr. G.C.M. Romeijn, Bakkershof 31, 2291DC Wateringen. 

  

Wij wensen u een fijne tijd bij de KBO. 
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Activiteiten: 
 
dinsdag  26 januari  klaverjasmarathon 10.00 uur  
dinsdag         26 januari  geen gewoon vrij klaverjassen, 
     wel crea en biljarten 
woensdag 27 januari  Thema Zet ‘m op 14.00 Velo 
maandag  8 februari  seniorencarnaval Velo  
dinsdag   9 februari  geen soos (i.v.m. carnaval) 
8-9-10 april     kaartweekend 
20 t/m 27 augustus    vakantie week  (zie inlegvel) 
    
 
Soos dinsdagmiddag start 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. 

 
Website: www.kbowateringen.nl  

 
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 

Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, 
Creatief,Nieuwsblad en Uit goed voor U. 

Ook de nieuwsbrief van de SARW kunt u lezen op onze site. 
Zoals beloofd houden we jullie op de hoogte van de vorderingen 
met de website. 
Moeilijk? Welnee, maar wel even wennen. 

 

 

 Mailadres!!! 

Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 

een mailtje naar ettydekok@gmailcom 

http://www.kbowateringen.nl/
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Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 
Klaverjassen: 
 
Uitslagen Klaverjassen : 15 december 2015 
  
1. Ben Krijger                         6841  punten 
2. Sjaan v.d. Zande                5863  punten 
3. Leny Akerboom                  5601  punten 
   
Poedelprijs 
 Annie v. Tol                           3378  punten. 
 
Prijsklaverjassen 5 januari 2016 
 
1. Riet v. Leeuwen        5661  punten 
2. Fie  Spaans                     5533  punten 
3. Fred  Kortekaas                 5504  punten 
 
Poedelprijs 
Toos  Helderman                  3176  punten 

 

Bridgepartner gezocht: 

De volgende bridgers zoeken voor komend seizoen een 

bridgepartner. Als u een bridgepartner zoekt dan kunt u contact 

opnemen met een van deze bridgers. 

 

Lukt het u om een nieuw bridgepaar te vormen, dan kunt u dat 

voor 1 september aan de bridgeleider Jan de Kok melden via e-

mail: ettyjandekok@gmail.com of telefonisch: 0174-785167 

mobiel: 06-24137579 

 

Hannie van Zon B-C-D lijn  0174-294570 

Annie van Dijk A-B-   lijn  0174-297058 / 06-12591095 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
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BRIDGE 
 

EINDSTAND 3E COMPETITIERONDE 2015/2016 
 

A-LIJN 
 
1e Ellie en Martin Olsthoorn    56.93  % 
2e Wil en Piet Duijndam    56.35 % 
3e Lineke en Dick Kraaijenbrink   53.82 % 
4e Jan en Ton de Kok     53.19 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
 
1e Lenie den Bieman en Etty de Kok  53.73 % 
2e Jeanne vd Arend en Ria van Kester  53.43 % 
3e Ria Snoek en Mieke van Wingerden  52.49 % 
4e Vonie van Rijn en Fie Vink    51.63 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
 
1e Hanneke Verbeek en Gerda van Leeuwen 58.81 % 
2e Len Zwinkels en Emmy Gram-Terlaak  53.53 % 
3e Joke en Riet Strik     53.46 % 
4e Riet vd Meer en Ans Landsweers   52.05 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
 
1e Cock en Eduard vd Knaap    59.68 % 
2e Toos vd Helm en Coby van Paassen  57.08 % 
3e Ineke Meijer en Nel vd Wilk   55.13 % 
4e Annet en Kees Krijger    53.06 % 
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Website 
 
Degenen die regelmatig op de website kijken hebben het vast al 
wel opgemerkt. De site is veranderd, je moet als je alles wilt zien 
nu inloggen. Maar als je dat eenmaal gedaan hebt kan je ook al 
veel meer zien, want er staan nu ook heel veel foto's op van 
evenementen en natuurlijk gaan we dat continueren want 
doordat je moet inloggen is het veilig om foto’s, e-mailadressen 
en andere gegevens op de website te zetten. Sommigen hebben 
nog een beetje moeite om in te loggen, maar in feite is  
het heel eenvoudig.  Als gebruikersnaam neem je je e-mailadres 
(wat bij de administratie bekend is) en je wachtwoord is je 
geboorte datum. Wel met tussenstreepjes zoals hier staat:b.v. 
01-01-1901(DD-MM-JJJJ).Ik moet nog wel even kwijt dat bij 
echtparen met hetzelfde e-mailadres slechts 1 geboorte datum 
geldig kan zijn. Mocht u erop staan om twee aparte inlog codes 
te hebben, laat het gerust even weten en dan ga ik dat 
handmatig inbrengen. 
(dat gaan we in de toekomst ook oplossen). De  
website wordt continue aangepast en bijgesteld. Het wordt 
steeds beter dus nog even geduld en dan kunt u genieten van 
alle functionaliteiten. Voor evenementen, vakanties en dagjes uit 
kunt u zich ook opgeven via de website. Dus blijf regelmatig 
kijken op de website. Zoals iedereen heeft gezien is de 
welkomstfoto ook veranderd en wie dat wil kan zelf ook een foto 
insturen die iets met Wateringen te maken heeft, die wordt dan 
(tijdelijk) geplaatst. Wilt u dat? Dan alleen een landscape 
(liggende) foto insturen van behoorlijke kwaliteit (scherpte)  
en als het geschikt is wordt het geplaatst. Inlichtingen of foto  
opsturen naar theo.mulder@kbowateringen.nl 

 
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  
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Lichtjestour, wat zou dat toch kunnen zijn?  
 
Nou dat weten we sinds  woensdag 16  december.  
Iedereen was om tien minuten voor vier al 
aanwezig op het Velo-parkeerterrein, toen we het 
bericht kregen dat de bus in de file stond en het 
nog wel een even kon duren voordat deze bij Velo 
zou zijn. Dus met z'n allen op naar de kantine voor 
een lekker rustig kopje koffie.  
Nou dat was ook even wat anders want tot onze grote verbazing 
was de kantine vrijwel afgeladen met kinderen en duizenden 
plakplaatjes, want er was die middag een ruilbeurs voor de 
plaatjes die AH had uitgegeven om een eigen sportalbum van 
Westlandse clubs te sparen. 
Maar goed we konden een plekje vinden tussen de vele 
kinderen. Omstreeks kwart voor vijf reden we weg om gelijk weer 
in de volgende file terecht te komen omdat iemand had 
geparkeerd aan de linkerkant van de weg, en dat veroorzaakt 
natuurlijk een hele opstopping. Niet getreurd we waren inmiddels 
wat gewend. Toen we dat leed hadden geleden kwamen we nog 
een keertje in de file terecht zo was het weer  
 "driemaal is scheepsrecht." 
 
Uiteindelijk konden we daarna lekker doorrijden naar het 
restaurant de Oude Tol te Sassenheim waar we ruim te laat ( een 
dik uur) aankwamen en als klap op de vuurpijl was daar maar op 
50 personen gerekend terwijl we met 54 personen waren en ook 
was opgegeven. Weer niet getreurd er werden vlug tafels 
bijgeschoven en zo kon toch iedereen zittend van het diner 
genieten en het was werkelijk genieten 
want er werd een bijzonder lekkere 
maaltijd geserveerd.  
Heerlijke( Westlandse) tomatensoep en 
wat lekker vers stokbrood en daarna een 
behoorlijk bord kipfilet op een bedje van 
bleekselderij, boontjes en snijboontjes 
toegedekt met een plakje gesmolten kaas en daaroverheen een 
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geurig en smakend kerriesausje, verder was er lekkere goed 
warme frieten en als aanvulling nog een aparte rauwkostsalade. 
Het smaakte voortreffelijk. Ook het toetje een stukje roomijs met 
een dotje slagroom eenvoudig maar lekker. Na een kopje koffie 
stapten we weer in de bus om naar Den Ilp te rijden voor de 
lichtjes.  
Bij het van der Valk motel aan de A4 hebben we nog even de 
gids opgepikt en zijn we vlug doorgereden, het was al een stuk 
rustiger op de weg dus geen problemen en de bus gleed over de 
snelweg.  
In den Ilp hebben we genoten van de kerstverlichting die alle 

burgers langs de weg hadden geplaatst, 
Hoewel het volgens de gids dit jaar toch 
wat minder was dan de vorige jaren, 
want ook de energieprijzen zijn 
tegenwoordig niet voor de poes. 
Sommige bewoners hadden met de 
jarenlange traditie gebroken en hebben 
niet meer meegedaan. Natuurlijk zijn we 
nog langs de weduwen van Anton 
Heyboer gereden, een waardig krottig 

huisje en ook daar had de crisis toegeslagen.  
Maar alles bij elkaar was het toch de moeite waard, en 
bovendien als verrassing zette de bus ook nog koers naar 
Amsterdam ( centrum) waar we een geweldige rondrit kregen, 
met natuurlijk ook vele kerstverlichting in de winkelstraten en 
diverse verlichte gebouwen. Verder vertelde de gids Cor van 
alles dus het werd een zeer verrassende rit die erg leuk was. We 
zagen ook dat het Waterlooplein een heel stuk gekrompen was 
en ten prooi was gevallen aan de investeringsmaatschappijen die 
weer woningen en kantoren hadden gebouwd. Ook de Stopera 
was leuk verlicht, een heel mooi gebouw. Ik ga natuurlijk niet alle 
verlichte gebouwen op noemen want dan zouden we papier 
tekort komen. Maar een ding wil ik u niet onthouden want tegen 
het einde van de rit door Amsterdam reden we nog even door 
een smal straatje waar zelfs verlichte ramen waren met rode en 
paarse verlichting, leuk gedrapeerd rond de kozijnen, hoewel ik 
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eerlijk gezegd meer gelet heb op de achtergrond achter de 
verlichting waar wel heel schaars geklede "kerst"vrouwtjes 
werden verlicht. Ik kan u vertellen dat de hele bus opeens heel 
geïnteresseerd was en de gilletjes van de dames in de bus heel 
anders klonken dan bij het aanschouwen van de reguliere 
normale kerstverlichting.  
Maar goed, bij elkaar hebben we genoten van deze lichtjestour 
en we reden nadat we de gids weer hadden afgezet bij het 
brugrestaurant op de A4 ongestoord naar Velo. Na het bedankje 
aan de chauffeur keerden we met z'n allen huiswaarts met 
alweer een hele leuke ervaring rijker. 

 
Oma Online: Vodafone wil senioren leren appen 
Het smartphonegebruik van senioren blijft achter bij de rest 
van Nederland. Trekt Vodafone u over de streep met een 
gratis starterspakket? Voor u is het misschien gesneden koek, 
maar veel senioren denken dat de smartphone hun pet te 
boven gaat. Zonde, vindt Vodafone. Want hoe leuk is het om 
met de kinderen en kleinkinderen te kunnen chatten en 
whatsappen!? Daarom is de provider een initiatief gestart: de 
website Oma Online. Bedoeld voor (klein)kinderen; zij kunnen 
op de site het gratis 'Oma Online Starterspakket' bestellen. 
Starterspakket 
Het pakket bevat het boekje ‘Social media voor senioren’ van 
Annet van Betuw en een simkaart met gratis datategoed om 
van start te gaan. De (klein)kinderen kunnen het pakket 
compleet maken door er een gebruikte smartphone aan toe te 
voegen. Daarnaast kunnen senioren zich op de website ook 
aanmelden voor social media-workshops in het hele 
land. 'Senioren zijn vaak erg nieuwsgierig naar het gebruik 
van de smartphone. En voor hen is regelmatig contact met 
hun kinderen en kleinkinderen de allergrootste reden om hier 
meer over te leren. Ze hebben het vaak alleen nog niet 
helemaal uitgelegd gekregen', stelt Annet van Betuw. 
Interesse in het starterspakket? Laat het vooral uw 
(klein)kinderen weten. 

 

http://www.omaonline.nl/
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Droedel van Harry. 

Oplossing droedel nr. 9 

 onder N m in G 

 

onderneming 

 

De winnaar is  

Mevr. T. Vijverberg Janssen,Zorgcentrum de Ark, 

 

Mevr. Vijverberg van harte gefeliciteerd de fles wijn wordt bij u 

bezorgd. 

 

Droedel nr. 10 
 

 
 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor 10 februari op 
de van de Kerckhovestraat 3 of mail naar thea1944@caiway.net 
Onder de goede inzenders verloten we weer een fles wijn. 

mailto:thea1944@caiway.net
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Biljarten                  De Mini Penthatlon: 

 
Dinsdagmiddag 15 december was dan 
eindelijk het moment gekomen waarop 
alle biljarters al maandenlang 
reikhalzend naar hadden uitgekeken 

namelijk “De Mini Penthatlon”. 18 biljarters waren present, 
sommigen zelfs voorzien van 2 queues. 
Na veelvuldig mentaal op mij inpratend, verzoekjes via de e-mail, 
berichten op Facebook en als klap op de vuurpijl hem  
gewoon aanwijzen als organisator,ben ik dan uiteindelijk 
bezweken. Uiteindelijk stond het hebben van een leuke middag 
voorop en als ik op die manier vele biljarters van de straat kan 
houden door het organiseren van een Mini Penthatlon dan 
scheelt dat weer een hoop kattenkwaad. 
Vanaf 13:30 uur mochten de heren beginnen en uiteraard waren 
er af en toe discussies over het wel of niet dik genoeg geraakt 
hebben, had hij nu wel of niet het aantal van te voren 
aangekondigde banden of ketste de speler te vaak door te weinig 
krijten. Kortom als broeders ging men de strijd met elkaar aan en 
om 16:02 uur besloot Hein dat het voor de nog overgebleven 
spelers de laatste ronde was. Je houdt natuurlijk altijd van die 
beroepsspelers zoals een Wim Duijvestijn die in no time gereed 
waren met het spelletje zonder rekening te houden met het feit of 
de andere biljarters hier niet een beetje emotioneel van werden. 
Na thuis alle uitslagen bij elkaar te hebben geharkt, de beurten, 
onderlinge resultaten, wedstrijdpunten via de stelling van 
Pythagoras, u weet wel E= Mc2, via de onvermijdelijke 
intermediate compensatie berekend te hebben, zijn er toch 3 
spelers die er met kop en schouder bovenuit staken en dat zijn: 
Hein  Straathof met 156,33 punten 
Joep van den Akker  met 153,62 punten 
Ab  Cox  met 152,35 punten 
Ondergetekende bracht het ondanks zijn kwaliteiten niet verder 
dan een 9de plaats. Uit betrouwbare bron heb ik begrepen dat 
men het zo leuk vond dat dit best wel eens een jaarlijkse 
Wateringse happening zou kunnen gaan worden.  
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~ 13 ~ 
 

8-daagse Hotel-groepsarrangement   
*HOTEL  MILLINGS CENTRUM*  

in Millingen aan de Rijn 
                         20 t/m 27 augustus Zie inlegvel 

 
Op zaterdag wordt u opgehaald voor een heerlijk 
verblijf in Hotel Millings Centrum gelegen in het hart 
van “De Gelderse Poort”. Aangekomen in Millingen a/d Rijn wordt u 
verwelkomd met een heerlijk lunch buffet en een speciaal 
welkomstdrankje. Na het inchecken worden de koffers naar uw 
kamer gebracht en kunt u deze uitpakken en heeft u de gelegenheid 
de omgeving te verkennen. 
 
Zondag na het ontbijtbuffet of na de lunch gaan we fluisterstil door 
de Ooijpolder met de zonnetrein, je hoort de vogels fluiten, koeien 
loeien en de gids vertelt over dit unieke stukje natuur langs de Waal 
bij Nijmegen met terpen, oude kerkjes, kleiputten en oude 
steenfabrieken. 
Tijdens een geweldig boeiende rondrit van ca. 1 uur valt men van de 
ene verbazing in de andere, wat een mooi gebied en wat een 
schitterende vergezichten. ‘s Avonds wordt een gezellige bingoavond 
in het hotel (incl. prijsjes) voor U georganiseerd. 
 
Maandag kunt U na het ontbijt de ochtend naar eigen wens invullen. 
Na de lunch gaat u ‘s middags per touringcar naar de 
Paardenmelkerij in "Zeeland". 
 
Dinsdagochtend vrij te besteden, na de lunch kunt U genieten van 
een mooie Betuwetocht. De Betuwe is bekend van de vele fruittelers 
en “Flipje” het dikke poppetje welke u ook vindt op diverse jampotten. 
Tijdens deze tocht brengt u ook een bezoek aan de Tingieterij. Hier 
ziet u vakmensen die net als vroeger tin gieten, solderen, graveren 
en polijsten op de manier waarop het honderden jaren geleden ook 
gebeurde. In de showroom vindt u honderden gemaakte tinnen 
voorwerpen. U kunt er ook leuke cadeaus en souvenirs kopen. 
 

Boek snel 
op  =  op 
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Woensdag is er een markt in Millingen aan de Rijn met een aantal 
kraampjes w.o. fruit, snoep, kleding, bloemen & planten, vis, kip. U 
kunt deze gezellige dorpsmarkt na het ontbijt bezoeken.  
Na de lunch is er een vrije middag. 
 's-Avonds is er een humoristische likeurproeverij van Willem 
Heuzinkveld. Dit is een gezellig avondvullend programma over en 
vooral mét Oud Hollandse likeuren en overal is wel een grappig 
verhaal bij. De veelkleurige likeuren hebben de prachtigste namen 
zoals bijvoorbeeld: Eau de ma tante, Hansje in de kelder, Hempje 
licht op, Parfait d'amour, Papagaaiensoep, Naveltje bloot etc. 
 
Donderdag na het ontbijtbuffet en de lunch vertrekt de 
middagexcursie voor een bezoek aan De Breierij in Beneden-
Leeuwen, hier staat u oog in oog met een moderne breimachine. 
Tevens kunt u een modeshow zien of zelfs daaraan deelnemen. 
 
Vrijdag na het ontbijt en de lunch is er een prachtige Duitsland-tocht 
naar Kleve  met eventueel  de gelegenheid om heerlijk te winkelen. 
Uw vakantie wordt feestelijk afgesloten met een speciale grillavond 
met een smikkelpan en met muzikale afsluiting. U kunt nog gezellig 
een dansje wagen… 
 
Zaterdag na het ontbijt is de tijd gekomen om uw koffers weer in te 
pakken. 
Voor de terugreis wordt u uitgezwaaid door de medewerkers van het 
hotel.     

 
Nepmail PostNL bevat malware 

Een mailbericht over een mislukte afleverpoging 
door PostNL bevat kwaadaardige software. In de 
prullenbak ermee! Pas op voor een nepmail uit naam 
van PostNL. In het bericht wordt beweerd dat een 
afleverpoging is mislukt. Uw pakket ligt klaar op het 

postkantoor. De mail bevat een link die verwijst naar 'track & 
trace'-informatie. Klik vooral niet op die link want er wordt 
direct kwaadaardige software gedownload. Op de site van de 
Fraudehelpdesk vindt u een voorbeeld van de nepmail. 

https://www.fraudehelpdesk.nl/alerts/na-klik-op-link-nepmail-postnl-start-direct-download-malware/
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Belastingaangifte 2015 
Het is weer zover, vanaf 1 maart maar vóór 1 mei aanstaande, 
moet uw belastingaangifte ingeleverd worden 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 om 
aangifte te doen, maar u heeft veel extra kosten voor gezondheid 
gehad in 2015, neem dan toch contact op met ons 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 event. uw 
partner 

 Jaaroverzichten AOW en eventuele pensioenen van u en 
event. uw partner 

 Burgerservice nummer van u en event. uw partner 

 Banksaldo per 1 jan. 2015 van alle betaal-, spaar- en 
beleggingsrekeningen. 

 Bezit u een eigen woning, dan de WOZ waarde hiervan. Voor 
het jaar 2015 geldt de WOZ-waarde met waarde peildatum 1 
januari 2014. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 
2015 van uw gemeente hebt gekregen. 

 Hypotheekrente betaald in 2015 

 Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2015 
Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 
belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, 
krijgen begin 2016 een brief met een machtigingscode. U hebt 
deze machtigingscode nodig als iemand u helpt bij het invullen 
van uw aangifte inkomstenbelasting 2015. 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 of de belastingtelefoon 0800-0543(gratis) 
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Puzzelen: 
Zoeken naar de oplossing van een probleem, maar ook 
bijvoorbeeld Googelen is een goede training voor het geheugen 
en het scherp houden van het denkvermogen. Dat is tenminste 
de overtuiging van wetenschappers aan de University of 
California. Zoeken op Internet houdt de hersenen fit en activeert 
meer hersengebieden dan bijvoorbeeld lezen. En voor ouderen 
is het erg belangrijk om de hersenen in goede conditie te 
houden. 
 Uw hersens activeren en fit houden kan ook door te puzzelen. 
Vroeger pakte men daartoe de krant of een puzzelboekje. Maar 
inmiddels zijn er ook op Internet allerlei mogelijkheden. Op 
allerlei sites is een grote diversiteit aan puzzels te vinden: 
sudoku’s, kruiswoordpuzzels, memory, woordzoeker, scrabble. 
En dat alles van betrekkelijk eenvoudig tot razend moeilijk. Veel 
van die sites zijn gratis toegankelijk, al is het dan soms wel 
irritant dat er wat reclame tussendoor komt. 
Maar hoe mooi is het om lang aan bijvoorbeeld een legpuzzel te 
werken in de zekerheid dat er geen enkel stukje kwijt kan zijn! 
 
Nieuwe cursus op SeniorWeb:  
omgaan met de OV-chipkaart 
U kunt weer een nieuwe cursus volgen op de website van 
SeniorWeb! In de cursus leert u omgaan met de OV-chipkaart. 
De OV-chipkaart is de opvolger van het papieren trein-, bus 
en metrokaartje. Hij is 3 jaar geleden landelijk 
geïntroduceerd, maar dat betekent niet dat 
iedereen er al helemaal vertrouwd mee is. In de 
nieuwe Online Cursus van SeniorWeb leert u 
omgaan met de OV-chipkaart. Denk aan de kaart 
aanschaffen, opwaarderen, in- en uitchecken en 
overstappen. Ook leert u over de leeftijdskorting, 
uw reishistorie bekijken en de OV-chip in de bus 
en de metro gebruiken. 
De cursus over de OV-chipkaart is gratis voor leden van 
SeniorenWeb  
 

https://www.seniorweb.nl/lessen/online-cursussen/omgaan-met-de-ov-chipkaart
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Blauwe envelop: stand van zaken 
Verdwijnt hij nu wel of niet, die blauwe 
envelop? En hoe zit het met de 
mensen die geen computer of toegang 
tot internet hebben?  
Velen ergerden zich groen en geel. Een 
enkeling ging over de rooie. Sommigen 
werd het zwart voor de ogen. En dan 

hebben we het niet over het Koningslied, maar over de 
campagne ‘Vaarwel blauwe envelop’ van de Belastingdienst.    
 
De Belastingdienst kondigde ruim een maand geleden aan dat 
de papieren belastingaangifte nog maar één jaar zou bestaan. 
Het leverde veel bezorgde reacties op, ook bij SeniorWeb en 
de ouderenbonden. De onrust was voor de Nationale 
Ombudsman aanleiding een onderzoek te starten. We zijn nu 
een paar weken verder en de Belastingdienst heeft 
gereageerd op vragen van de Ombudsman. Bovendien heeft 
staatssecretaris Wiebes in een Kamerdebat afgelopen 
donderdagavond 17 december een toelichting gegeven op de 
situatie. Alle reden dus om de stand van zaken voor u op een 
rij te zetten.  
 
Aanleiding 
Op 14 oktober 2015 startte de campagne ‘Vaarwel blauwe 
envelop’. Aanleiding voor de campagne is de ‘Wet 
elektronisch berichtenverkeer Belastingdienst’. Deze wet ging 
1 november 2015 van kracht. Een korte samenvatting van de 
wet: u krijgt op termijn alleen nog elektronische post van de 
Belastingdienst. Ook het invullen van aangiftes en 
toeslagformulieren kan uitsluitend nog digitaal in de toekomst. 
De eerste brief die volledig digitaal wordt, is de 
voorschotbeschikking Toeslagen. De aangifte 2016 wordt nog 
wel zowel op papier als digitaal verstuurd. Maar in 2017 is ook 
deze alleen nog maar digitaal te gebruiken (enkele 
uitzonderingsgroepen daargelaten zoals kinderen onder de 
veertien jaar en mensen die onder curatele staan). Weer kort 
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samengevat: na komend jaar valt er geen blauwe envelop 
meer bij u op de mat. Alles moet digitaal. Tenminste, zo kwam 
het op de burger over. 
 
Weerstand 
De berichtgeving levert veel onrust op. Wat moeten de 
mensen die geen computer hebben of geen internetervaring? 
Moeten ze dan verplicht op computerles en een apparaat 
aanschaffen? Nee, zegt de Belastingdienst. Zij kunnen 
bijvoorbeeld naar de bieb waar computers staan of een 
vertrouwd persoon machtigen om voor hen de 
belastingaangifte te doen. Maar op deze manier kun je 
mensen niet afschepen, vindt de Nationale Ombudsman en 
ook de Tweede Kamer.  
 
Stand van zaken 
Naar aanleiding van deze kritiek heeft de Belastingdienst een 
paar punten aangepast en verduidelijkt. Dus hoe zal het gaan 
de komende jaren? 
1. Aangifte  
De Belastingdienst wil in de komende vijf tot zeven jaar de 
blauwe envelop vervangen door elektronische post. Maar, in 
de woorden van staatssecretaris Wiebes, 'we hebben geen 
vliegende haast en geen gouden einddatum.' Verder heeft de 
staatssecretaris gezegd dat voor bepaalde mensen maatwerk 
mogelijk blijft, tijdens de geleidelijke invoering van het 
elektronische berichtenverkeer van de Belastingdienst. Wat 
betekent dit concreet? Uit gesprekken die SeniorWeb met de 
Belastingdienst heeft gehad komt naar voren dat wie het 
zogeheten P-biljet nu nog per post krijgt, deze op papier blijft 
ontvangen de komende jaren. Dit totdat hij of zij zelf overstapt 
naar een digitale aangifte. 
2. Toeslagen  
Staatssecretaris Wiebes heeft daarnaast toegezegd dat de 
definitieve beschikking over toeslagen in ieder geval de eerste 
helft van 2016 ook nog per post wordt verstuurd. Betrokkenen 
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moeten immers tijdig reageren als zij het niet eens zijn met 
een beschikking. 
Conclusie  
Komend jaar verandert er dus weinig: zij die tot nu toe alles 
via de papieren post deden, kunnen dat ook komend jaar 
blijven doen. En ook na 2016 blijft de belastingaangifte nog 
wel op papier beschikbaar voor de mensen die hem tot nu toe 
altijd op papier invulden. Wat er verder gaat gebeuren, is nog 
steeds niet helemaal duidelijk. Maar doordat de 
staatssecretaris heeft benadrukt 'geen vliegende haast en 
geen gouden einddatum' te hebben, mogen we concluderen 
dat er verder naar een oplossing wordt gezocht voor diegenen 
die het zonder digitale middelen moeten stellen.    
    

Postzegels 

Voor het Missie en Ontwikkelingswerk van broeder Ludwig  

sparen wij postzegels,brillen. hoorapparaten. rozenkransen en 

zangbundeltjes.  

INLEVERADRESSEN 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 Kw’heul Tel. 296473  
Dhr. K. Vis   Waterlandsnl 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. 21962 
Of op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. 

Kunt u ze niet brengen? Een telefoontje en we halen het bij u op. 
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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 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
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: 
ettyjandekok@gmail.com 
 

 

INVALLERS 
 

Guus Nederpelt  A-B lijn  0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn  0174-293972 
Jan Lindenburg  A-B lijn  070-3210010  
Lien Lemckert  A-B lijn  0174-293588 
Trudy vd Meer  A-B  lijn  0174-296064/  
       06-45658515  
Annie van Dijk  A-B-C lijn  0174297058/ 
       06-12591095 
Riet Zwinkels  C-D  lijn  0174-292962  
Leo de Kok   C-D  lijn           070-3974039/ 
       06-38365683 
Ed van Mil   C-D  lijn  06-12883821 
Willy v.d. Meer  A-B  lijn  06-37323713 
Hannie van Zon  B-C lijn  0174-294570 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

