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alans
Knallend met discutabel 

vuurwerk en toegestane 
champagnekurken hebben we het jaar 
2019 verlaten en 2020 ingeluid.  
 

Op de Nieuwjaarsbijeenkomst hebben we 
traditioneel teruggekeken.  
We konden constateren dat het een goed 
jaar is geweest. Nog nooit hadden we 
zoveel leden, 843. En een goede deel-
name aan alle activiteiten.  
 

Er waren ook nieuwigheden te melden, 
waaronder de nieuwe naam voor ons 
Nieuwsblad, de goed werkende website 
en de contacten met het Vrijwilligershuis. 
 

Ons 35-jarig jubileumfeestje werd 
genoemd.  
 

Het was veel. Daartegenover staat weinig. 
Als je kijkt naar de problemen waar 
ouderen voor staan hebben we zeker nog 
te weinig kunnen doen. Aandacht voor 
armoede, eenzaamheid, politieke 
belangenbehartiging, veiligheid, wonen 
met zorg, andere woonvormen, 
vergrijzende vrijwilligers en behoud van identiteit heeft veel meer aandacht en 
actie nodig. 
 

Het is belangrijk tussen dat veel en dat weinig een evenwicht te vinden, zodat 
motivatie niet onderuitgehaald wordt door stress, zodat plezier niet verdwijnt 
door druk. 
 

Ieder jaar krijg ik van een getalenteerde vrouw uit Schalkwijk een kaart. Zij staat 
onder anderen bekend om haar lichtvoetige, humorvolle poëzie. Ieder jaar komt 
de actualiteit in dichtvorm door de brievenbus.  
 

Dit jaar gaat het over veel, weinig en de balans daartussen. Hierboven ziet u deze 
kaart. 
 

Met haar wens ik u die balans ook toe.       Ad Driessen, voorzitter. 



Kom Bij Ons - De Brug - nr. 1 - 2020      3 
 

 

• Februari 
 

di 18 februari - ontspanningsactiviteit  
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• Maart  
 

do 12 maart - vrijwilligerslunch in De Rank 
12.00 - 15.00 uur 
 

ma 16 maart - modedag Vander Klooster 
Boskoop ca. 8.00 - 17.00 uur 
 

 
 

di 17 maart - ontspanningsactiviteit (liedjes 
+ 1/2 bingo + verloting) in De Rank 14.00 - 
ca. 16.00 uur 
 

• April 
 

do 2 april - dagtocht van Noppen 
Chocolade Atelier Ridderkerk 
 

 

 
 

do 9 april - ALV + thema middag in De 
Rank 14.00 - 17.00 uur 
 

di 21 april - ontspanningsactiviteit 
(Koningsdag + bingo + verloting 14.00 - ca. 
16.00 uur  

 

• Mei 
 

di 19 mei - ontspanningsactiviteit (terug in 
de tijd + verloting) 14.00 - ca. 16.00 uur 
 

• Juni 
 

di 16 juni - ontspanningsactiviteit (bingo + 
verloting + muziek) 14.00 - ca. 16.00 uur 
 

ma 22 t/m za 27 juni - vakantieweek Hotel 
Ruimzicht Zeddam 
 

 
 

• September 
 

di 15 september - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• Oktober 
 

di 20 oktober - ontspanningsactiviteit (1/2 
bingo + verloting + muziek) in De Rank 
14.00 - ca. 16.00 uur 
 

• November 
 

di 3 november - modedag Vander Klooster 
Boskoop ca. 8.00 - 17.00 uur 
 

di 12 november - ALV met o.m. 
beleidsplan 2021 + thema middag in De 
Rank 14.00 - 17.00 uur 
 

di 17 november - ontspanningsactiviteit 
(bingo + verloting) in De Rank 14.00 - ca. 
16.00 uur 
 

• December 
 

wo 16 december - Kerstlunch in De Rank 
12.00 - ca. 15.00 uur 



4     -     Kom Bij Ons - De Brug - nr. 1 - 2020      
 

 

 
Concept 15 nov. 2019 / Goedgekeurd 10 dec. 2019 

 
ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) van donderdag 14 november 2019 
 
Een afmelding ontvangen van: mw. A. van Rootselaar, dhr. J. Regtien, dhr. J. 
Schoordijk. Er zijn 36 leden aanwezig (inclusief bestuursleden). 
 
Agenda 
 
1. Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen, om 14:00 uur. 

De voorzitter memoreert aan goed bezochte dagtochten, een zeer geslaagde 
vakantieweek en de enthousiaste reacties op het jubileumfeest. Dat zijn goede 
resultaten voor onze vereniging met (nu) 843 leden, iets gedaald ten opzichte 
van de vorige ALV.  
We blijven werken aan communicatie via De Brug, maar vooral ook via de 
website en per e-mail. Plaatselijk werken we aan samenwerking met andere 
organisaties onder de coördinatie van het Vrijwilligershuis-Nieuwegein. 

2. Vaststellen van de agenda. Die wordt ongewijzigd vastgesteld. 
3. Ingekomen stukken voor deze vergadering. Die zijn er niet. 
4. Vaststellen van het verslag van de ALV  

a. van 11 april 2019: het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
b. van de schriftelijke ALV van 28 augustus t/m 7 september 2019. Ook die 

wordt vastgesteld. 
c. Het al vastgestelde verslag van de ALV van 17 oktober staat in De Brug nr. 

5. 

 

 
 

KBO afd. Nieuwegein/Vianen 
 
VERSLAG van de 
 
Algemene Leden 
Vergadering 
van 
donderdag 14/11/2019 
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5. Vaststellen van 
 

a. De begroting voor het jaar 2020. Deze begroting wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
De penningmeester meldt dat het belangrijk is om afmeldingen tijdig door 
te geven; dat zorgt ervoor dan we niet onterecht een bedrag van 16 euro 
p.p. moet afdragen aan de provincie. 
 

b. Het Beleidsplan 2020. Aan de hand van de verkorte versie van dit beleids-
plan worden de plannen van 2020 besproken. 
Vraag van mw. N. Willems: punt 3. Waarom een apart boekje gemaakt voor 
de ontspanningsactiviteiten? Antwoord: Het programma is dat van voor-
heen de UVV. Veel niet-KBO leden nemen daar aan deel. Die activiteiten zijn 
ruim voor 1 januari van het nieuwe jaar bekend. Die van de KBO niet altijd. 
Qua kosten valt een en ander binnen de begroting. 
 
Bij punt 7 wordt toegevoegd dat dhr. Harry Meerts (op grond van de 
statuten) tijdelijk uit het bestuur is gestapt. Hij functioneert nu formeel als 
bestuursadviseur. In november 2020 wordt hij voorgedragen als bestuurs-
lid.  
 

Het beleidsplan 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
6. Samenstelling kascommissie voor het boekjaar 2019 

 

Mevr. Ziska van Gulijk gaat voor haar 2e termijn. Dhr. Herman van Arendonk 
gaat voor de eerste termijn. Ter vergadering stelt mevrouw J.G. [Hannie] 
Sipman zich beschikbaar als reserve lid voor de kascommissie. De vergadering 
dankt haar voor haar aanbod. 
 

7. Mededelingen van het bestuur 
 

a. Stand van zaken aanvraag ANBI-beschikking 
De procedure voor de ANBI-beschikking is genomen om – enerzijds – geen 
erfbelasting te hoeven betalen over nalatenschappen; anderzijds biedt het 
schenkers de mogelijkheid om bedragen te kunnen aftrekken van de 
inkomstenbelasting. Hiervoor zijn de statuten gewijzigd en is de aanvraag 
verzonden. De Belastingdienst heeft al gereageerd een stelt zich op het 
standpunt ons verzoek af te wijzen. Dhr. J Elbertse vraagt naar de reden. 
Antwoord: de Belastingdienst is van mening dat onze doelstelling en onze 
activiteiten minder dan 90% het algemeen nut bedienen. Daar zijn wij het 
mee oneens. Sterker nog, onze doelstelling is letterlijk dezelfde als van de 
provinciale bonden (en die hebben wel een anbi-status).  



6     -     Kom Bij Ons - De Brug - nr. 1 - 2020      
 

En activiteiten (zoals een bingo) is niet alleen voor de gezelligheid maar 
hebben ook als doel om mensen bijeen te brengen. Het bestuur heeft 
inmiddels een verzoek om herziening van het voorgenomen besluit naar de 
Belastingdienst gestuurd. 
De nalatenschap omvat een bedrag van 44.029 euro. Het bestuur is op dit 
moment bezig met het opstellen van een activiteitenplan. Dat zal tijdens de 
ALV van april 2020 aan de leden worden aangeboden.  

 

b. Stand van zaken landelijke ontwikkelingen KBO-PCOB 
 

Er zijn strubbelingen in de landelijke/provinciale KBO-organisatie. Die zijn 
nog niet bij een groot publiek bekend. De voorzitter schets eerst de 
hiërarchische opbouw van de KBO. Die is er nog steeds (landelijke Unie, 
provinciale bonden en plaatselijke afdelingen). De PCOB (weliswaar anders 
georganiseerd) heeft gezocht naar samenwerking met KBO. De federatieve 
samenwerking KBO-PCOB heeft geleid tot een actieplan “KBO-PCOB 
vernieuwt”. Vier van de 11 provincies (Noord-Brabant hoort niet bij de 
Unie) konden zich niet vinden in de voorgestelde organisatiestructuur die 
in het actieplan wordt voorgesteld. De onenigheid heeft geleid tot een 
overleg met de 11 provincies. Dat overleg heeft geconcludeerd: men wil 
doorgaan op de oude manier, “KBO-PCOB vernieuwt” wordt niet aanvaard 
en een scheuring binnen KBO is niet geheel uitgesloten. 
 
KBO-afdelingen binnen de provincie Utrecht wil graag een landelijk gezicht 
behouden, ondersteuning vanuit een landelijk bureau, verjongen en 
vernieuwen. Hiermee neemt de provincie een afwijkend standpunt in. 
PCOB wil de samenwerking met KBO voortzetten, maar niet ten koste van 
alles. Er wordt al gesproken over een nieuw overleg: De Nieuwe Vereniging 
(DNV) waar ook plaatselijke afdelingen bij kunnen aansluiten. 
Op vrijdag 15 nov 2019 vergadert de Unie. Wij als plaatselijke afdeling 
houden vast aan de autonomie / de eigenheid van de afdelingen. 
Dhr. J Elbertse vraagt of bestuursleden van KBO Unie worden betaald. 
Antwoord: Nee, dat zijn vrijwilligers. 
Mw. N. Willems: Zijn er moeilijkheden over de K van KBO. Antwoord: Nee, 
over de identiteit zijn geen problemen. Daar is tussen KBO en PCOB een 
grote overeenstemming. Hij lijkt er meer op dat enkele heren provincie-
bestuurders bang zijn voor hun positie op de bestuurszetel. 
 

c. Digitale communicatie: e-mailadressen, website. 
Graag e-mailadressen aan de ledenadministratie doorgeven.  
 

d. …… Er zijn geen onderwerpen. 
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8. Rondvraag 
Dhr. J. van Gils meldt dat hij geen computer heeft. Antwoord: de commu-
nicatie door De Brug en de flyers blijft. Wat op de website staat en per e-
mail wordt verstuurd staat ook op papier; dus beschikbaar voor leden 
zonder computer. 

9. Sluiting door de voorzitter 
Om 14:52 sluit de voorzitter de vergadering onder denkzegging aan de leden 
voor hun aanwezigheid en de inbreng. 

De secretaris, H.L.M. [Henk] Valkenet. 
 

 

Let op, Windows 7 wordt 
 NIET meer ondersteund 

 
Sinds 14 januari 2020 wordt Windows 7 
niet meer ondersteunt. Op dit moment 
draait ongeveer 15 % van de computers 
nog op Windows 7 en wordt vanaf nu 
steeds onveiliger. 

 
Zeker voor mensen die internet-bankieren, is het ten sterkste af te raden om dit 
nog te doen op een Windows 7 computer. De reden is dat men niet meer 
verzekerd wordt door de banken als er iets misgaat met het internet-bankieren en 
men is daardoor opeens al zijn geld kwijt. De banken eisen namelijk dat je een up- 
to-date computer hebt. En Windows 7 is dat sinds 14 januari jl. niet meer. 
 
Helaas zal dit er in de meeste gevallen op neer komen dat u een andere 
computer/laptop moeten kopen. Maar in sommige gevallen kan de Windows 7 
computer wel goed met Windows 10 overweg en moet dit over gezet worden. 
 
Uiteraard kan ik u hierin adviseren. ►►►►►► 

 
Met vriendelijke groet, 
 

Ronald Huls namens PC Reus  
06 - 12 86 30 85  
030 - 897 66 60 
http://www.pcreus.nl 

http://www.pcreus.nl/
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DAGTOCHT Lady’s Day 
 

Na het succes van de modedagen in Boskoop, willen wij u dit gezellige uitje ook in 
2020 blijven aanbieden.  
 

De eerste hebben we gepland in het voorjaar en wel op maandag 16 maart. De 
Lady’s Day bij Vander Klooster bestaat uit ontvangst met koffie/thee + gebak, een 
modeshow met sportieve eigentijdse kleding, broodjeslunch, mogelijkheid tot 
passen en kopen.  
 

De kosten voor dit arrangement zijn voor leden € 18,-- en voor niet-leden € 20,-- 
p.p. incl. vervoer per touringcar. 
 

 
 
DAGTOCHT Van Noppen 
 

Op donderdag 2 april rijden we met onze touringcar naar Ridderkerk. Bij het 
Chocolade Atelier Van Noppen zullen we eerst genieten van een goed verzorgde 
lunch.  
 

Hierna volgt een presentatie en demonstratie over chocolade. Tijdens het 
programma krijgt u koffie/thee met een bonbon en ook het proeven zal niet 
ontbreken. Na de demonstratie kunt u eventueel in de shop heerlijke chocolade 
kopen.  
 

Via een mooie route door het Groene Hart rijden we nog naar Montfoort voor een 
goede verzorgd 3-gangen diner. De prijs voor het complete arrangement is voor 
leden € 60,-- en voor niet-leden € 65,-- p.p.  
 

Voor meer informatie en aanmelding, zie de speciale flyers bij deze De Brug. 
 

Reis/Activiteitencommissie, Harry, Angela en Ad. 
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VOORWAARDEN VOOR ONZE DAGEXCURSIES  
 

1 Deelnemers 
1.1 Leden van KBO-afd. Nieuwegein/Vianen en introducees 
1.2 Het Afdelingsbestuur is niet aansprakelijk voor welke (financiële) schade dan 

ook. U gaat mee geheel op eigen risico 
 

2 Prijs 
2.1 In de aankondiging (via flyer/publicatie in De Brug) staat de prijs van de 

dagexcursie genoemd 
2.2 Niet-leden van de KBO-afd. Nieuwegein/Vianen betalen een kleine toeslag 

bovenop de prijs die voor de KBO-leden wordt berekend 
 

3 Inschrijving 
3.1 Melding via e-mail of telefonische melding  
3.2 Inschrijving vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de inschrijving 
3.3 Bij over-inschrijving komt u op een reservelijst te staan, op volgorde van 

inschrijving 
 

4 Bevestiging 
4.1 U ontvangt een bevestiging annex factuur op moment dat er voldoende 

deelnemers zijn 
4.2 Bij onvoldoende deelname krijgen inschrijvers een bericht van annulering 
 

5 Annuleringsregels 
5.1 Helaas gebeurt het soms dat u na boeking van een KBO-excursie, door 

onverwachte omstandigheden (ziekte e.d.) niet met ons meekunt en dat u 
uw deelname moet annuleren. Wij begrijpen dat het voor u een 
teleurstelling zal zijn. Kunt u nu uw betaald reisgeld terugkrijgen of niet? 

5.2 Aan de hand van onze voorwaarden geven wij duidelijkheid in de 
afhandeling: 

 

- U kunt zelf voor vervanging zorgen en de gemaakte kosten via hem/haar 
terugvorderen. Laat ons a.u.b. even weten wie de vervanger is 

- Als het touringcarbedrijf niet het gehele bedrag aan ons heeft doorberekend,   
krijgt u een deel van uw geld terug 

- Als de KBO-afdeling de volledige nota van het touringcarbedrijf moet 
voldoen, bent u helaas uw geld kwijt 

- Ook bij afmelden op het laatste moment kunnen wij niet tot restitutie 
overgaan, ongeacht de reden van afwezigheid    (Versie 1.0 d.d. 20200110) 
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Samenwerken loont! 

Vrijwilligers bedankt! 
 
Wist u dat er voor uw KBO-afdeling 
meer dan 60 vrijwilligers werkzaam 
zijn? 

 

 Er is een grote groep van 30 personen 
die 10 x per jaar het KBO-PCOB 
Magazine en De Brug bij u in de 
brievenbus doet. In totaal verspreiden 
zij 800 bladen per keer! 
 

 Dan hebben we onze belastinghulpen. Zij zijn vooral in het voorjaar razend 
druk. 

 
 Onze iPad-coaches verzorgen regelmatig cursussen en komen zelfs bij de leden 

thuis om hen te helpen bij problemen met hun tablet.  
 
 Het Attentiefonds zorgt voor de felicitatiekaarten en stuurt een blijk van mede-

leven bij een overlijden.  
 
 De Ouderenadviseurs (VOA’s) komen in actie na een telefonische aanvraag om 

hulp bij allerhande problemen.  
 

 En dan hebben we nog de dames van het activiteitenteam. Zij organiseren met 
groot enthousiasme de populaire bingo + verloting in De Rank. 

 
 En tenslotte een aantal adviseurs en vrijwilligers die hand-en-span-diensten 

verrichten.  
 

Al deze mensen verdienen het om  
eens in het zonnetje te worden gezet.  
Daarom organiseert het Afdelingsbestuur  
(zelf ook vrijwilligers) voor hen een  
gezellige lunch in De Rank op donderdag  
12 maart 2020. 
 

De vrijwilligers ontvangen een  
persoonlijke uitnodiging  
van het bestuur! 
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2e OPROEP: HOOFDBEZORGER KBO-MAGAZINE GEVRAAGD 

 
Zoals u weet krijgt u 10 x per jaar ons landelijke Magazine in uw brievenbus. Daar 
bijgevoegd wordt 6 x per jaar onze plaatselijke nieuwsbrief De Brug.  

 
Hoe werken wij precies?  
Wij hebben 2 hoofdbezorgers: Johan Regtien en 
Ton Vermeulen. 
 
Op een centraal adres in Houten haalt Johan de 
benodigde Magazines op voor de leden van onze 
KBO-afdeling Nieuwegein/Vianen. 
 
Onder het genot van een kop koffie maken vervol-
gens Johan R., Ton V., Corrie P. en Angela K. de 32 
pakketten klaar voor onze rayons.  
 

Johan en Ton stappen dan in hun auto om al die stapels bij onze fantastische 
bezorgers te brengen. En deze laatsten zorgen er dan weer voor dat het Magazine 
bij u in de bus valt. 
 
We boffen enorm met Johan en Ton, onze 2 hoofdbezorgers! Al jaren doen zij 
trouw dit werk achter de schermen.  
 
Maar helaas heeft Johan te kennen gegeven dat hij binnenkort wil stoppen met 
dit mooie werk. Vandaar dat wij een beroep doen op ú! Wie wil er de taak van 
Johan overnemen?  
 
Het kost u slechts een paar uurtjes per keer. En dat 10 x  
per jaar, bij voorkeur op woensdagochtend.  
 
Heeft u belangstelling? Wilt u ons helpen of wilt u  
informatie?  
 
Belt u dan s.v.p. met Johan (030 - 606 24 30) of  
met Angela (030 - 606 39 65).  
 
Wij zullen u zéér dankbaar zijn!   
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Toeslagen berekenen, aanvragen of controleren 
 
Op welke toeslagen hebt u recht? En is de zorg- of 
huurtoeslag niet te hoog of laag? Bereken het op 
Toeslagen.nl en vraag de tegemoetkomingen daar 
ook aan. 
 

Waarom controleren? 
Toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag of kinder-
opvangtoeslag, moet u zelf aanvragen. Het is dus 

hartstikke belangrijk om te berekenen waar u recht op hebt. Anders loopt u 
misschien zomaar geld mis. Wie wel al een tegemoetkoming krijgt van de overheid 
kan beter ieder jaar zijn gegevens controleren en wijzigen. Want wie te veel krijgt, 
moet de toeslag later terugbetalen. 
 

Toeslagen aanvragen of wijzigen 
Op de site Toeslagen.nl van de Belastingdienst, staat alle belangrijke informatie 
over toeslagen. Bereken hier op welke toeslagen u recht hebt en hoe hoog het 
bedrag is van de toeslagen. Vervolgens vraagt u ze ook via deze site aan. Daar hebt 
u uw DigiD-inloggegevens voor nodig. 
 
Ga naar www.toeslagen.nl 

Klik op Inloggen > Mijn toeslagen. 

• Klik bij 'Inloggen op Mijn toeslagen' op 
 Inloggen met DigiD. 

• Log in met uw DigiD-gegevens. Klik op Met 
gebruikersnaam en wachtwoord om in te 
loggen met uw wachtwoord. Klik op Met de 
DigiD app als u liever inlogt via de app op uw 
smartphone. Lees de tip 'Inloggen met de 
DigiD-app' als u hier wat hulp bij nodig hebt. 

 

• Klik op Inloggen. 

• Op het welkomstscherm staat welke toeslagen u krijgt. Onder 'Status laatste 
wijzigingen' ziet u welke wijzigingen er zijn doorgevoerd door u, uw toeslag-
partner of door de Belastingdienst. 

• Wijzigt er iets in uw inkomen, krijgt u een toeslagpartner of wilt u gewoon 
berekenen waar u recht op hebt? Klik dan in de menubalk op Actuele 
berekening. 

• Klik op het gewenste onderdeel zoals Zorgtoeslag of Huurtoeslag. 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-inloggen-met-de-digid-app
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• Afhankelijk van of u een toeslag krijgt, staat hier informatie. 

• Krijgt u nog geen toeslag maar denkt u daar wel recht op te hebben? Klik dan 
op Proefberekening. Een nieuw scherm opent. Vul hier alle informatie in en 
kijk of u recht hebt op een toeslag. Hebt u recht op toeslag? Klik dan bij het 
tabblad 'Mijn toeslagen' onder 'Toeslagenoverzicht [jaartal]' achter de juiste 
toeslag op Aanvragen en doorloop de stappen. 

• Krijgt u al toeslag maar wijzigt uw situatie? Klik dan op de regel Klik hier om de 
laatste gegevens te zien waarmee wij uw toeslag hebben berekend of om uw 
gegevens te wijzigen. 

• In het overzicht staat welk toeslagbedrag u maandelijks ontvangt en wat uw 
toetsingsinkomen is. Controleer deze gegevens. Wijzigt er iets? Klik dan rechts 
in het menu onder 'Wijziging doorgeven' op de optie die van toepassing is. 
Bijvoorbeeld Ik ga trouwen of Er wijzigt iets in het vermogen. 

• Doorloop de stappen. 

• Alle wijzigingen doorgegeven? Klik dan in de menubalk op uw naam > Uit-
loggen. 
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Zo herkent u nep e-mail! 
herkent u nep e-mail 
Nep e-mail, ook wel phishing genoemd, is hardnekkig. 
 

 

Beeld: Getty Images | Erik Bogaards | Gepubliceerd: 26-08-2014 Gewijzigd op: 06-01-2020 

 

 

Criminelen proberen u op allerlei 
manieren geld of informatie te 
ontfutselen.  
 

Maar vaak is het makkelijk te herkennen. 
 
Nep e-mail, ook wel phishing genoemd, is 
hardnekkig. Criminelen proberen u op 
allerlei manieren geld of informatie te 
ontfutselen. Maar vaak is het makkelijk te 
herkennen: 
 
Afzender: Financiële instanties 
 

De meeste phishingmails zijn bedoeld om 
financiële gegevens te stelen. Let dus extra 
op bij e-mails uit naam van financiële 
instellingen, zoals een bank of een 
creditcard maatschappij. Financiële 
instellingen communiceren doorgaans niet 
met hun klanten via e-mail en vragen u niet 
om zomaar in te loggen. 
 

Vraag persoonlijke gegevens 
 

Phishingmails bevatten meestal een zeer 
dringend verzoek om persoonlijke financiële 
informatie door te geven, zoals een 
pincode, sofinummer, creditcardgegevens 
of wachtwoord. Een echte bank of 
organisatie zou nooit om dit soort gegevens 
vragen. 
 

Er is haast bij 
 

De oplichters willen een snelle reactie. Uw 
rekening wordt geblokkeerd of is dat al, er 

dreigt een boete namens het 
incassobureau of ander onheil. 
 

Taalvouten 
 

Omdat de phishing mails met duizenden 
tegelijk de deur uit gaan en automatisch 
worden vertaald, staan er vaak taalfouten of 
kromme zinnen in. Hoe slordiger, hoe 
dubieuzer.   
 

Links kloppen net niet 
 

Oplichters vragen u in de e-mail op een link 
te klikken. Die link lijkt dan te verwijzen 
naar een valide site, maar u komt toch net 
ergens anders terecht. Een punt ontbreekt 
bijvoorbeeld. Klik dus niet zomaar op de 
link. Ga liever gewoon naar de site van de 
betreffende bank of andere instantie. Als er 
écht iets aan de hand is staat daar wel een 
bericht. 
 

Controleer afschrijvingen 
 

Controleer altijd uw afschriften om te 
bekijken of er geld afgeschreven is door 
een onbekende instantie. 
 

Reageer 
 

Bent u toch in 
een phishing  
e-mail getrapt, 
neem dan direct 
contact op met de 
betrokken 
instantie.  
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Top 4 geniepigste e-mail 
 

1. CJIB 
 

Een bericht van het Centraal Justitieel 
Incasso Bureau: de instantie die boetes 
int, dus dat nemen veel mensen 
serieus. Maar de links verwijzen naar 
sites waar u eerst tegoed moet kopen 
om vervolgens een boete te betalen. 
Trap er niet in. CJIB int niet via e-mail. 
Alleen per post. 
 

2. IBAN 
 

De overgang naar IBAN (het lange 
rekeningnummer) is door criminelen 
aangegrepen om mensen te bestoken 
met mails. U hoeft voor de overgang 
naar IBAN niet apart in te loggen bij uw 
bank of extra gegevens te verstrekken. 

Uw inlog en wachtwoord blijven gelijk, 
pincode ook. Er verandert verder niets: 
alleen de lengte van de 
rekeningnummers. 
 

3. International Card Services 
 

Geeft de meeste creditcards uit in 
Nederland, maar vraagt klanten ook 
nooit via de mail om allerlei gegevens. 
 

4. Belastingdienst 
 

Brutaal: doen alsof je de belastingdienst 
bent met het logo en al in de mail. Zelfs 
met de digitale inlog bij de overheid 
DigiD spelen sommige criminelen in hun 
e-mails. De fiscus vraagt u nooit via de 
mail om gegevens. Twijfel? Mail dan 
met valse-email@belastingdienst.nl 
 

Bron: Plus Online 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:valse-email@belastingdienst.nl
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Invoering nieuwe donorwet (actieve donorregistratie)  
 

Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. 
Deze wet geldt voor iedereen van 18 jaar en 
ouder die ingeschreven staat in een Nederlandse 
gemeente.  
 
De overheid vraagt aan mensen om in het Donor-
register in te vullen of zij wel of niet organen en 

weefsels aan een patiënt willen geven na hun overlijden. 
 
Keuze voor orgaan- en weefseldonatie maken 
 

Veel Nederlanders hebben hun keuze voor orgaandonatie nog niet vastgelegd in 
het Donorregister. Vanaf 1 juli 2020 geldt de nieuwe donorwet. Dan krijgt iedere 
Nederlandse ingezetene vanaf 18 jaar die nog niet staat ingeschreven in het 
Donorregister, een brief. 
 
Als u niet binnen 6 weken reageert, volgt een herinneringsbrief. Reageert u ook 
daar niet op binnen 6 weken? Dan wordt u in het Donorregister geregistreerd als 
‘geen bezwaar’ tegen orgaandonatie en weefseldonatie. U krijgt hiervan een 
bericht. 
 
U krijgt dan de vraag om een keuze over orgaandonatie en weefseldonatie te 
maken. En deze keuze ook in het Donorregister vast te leggen. De keuzes die u 
kunt maken, blijven hetzelfde als in het huidige systeem. 
U kunt uw registratie op ieder moment aanpassen.  
 
Net als nu krijgt vanaf 2021 ieder jaar een groep jongeren de vraag zich te 
registeren. Het gaat om jongeren die in het voorgaande jaar 18 zijn geworden. 
Ook krijgen zogenaamde nieuw-ingezetenen dan een brief met de vraag zich te 
registreren. Dit zijn mensen die op het moment van aanschrijven minimaal 3 jaar 
in Nederland wonen. 
 

Keuze donatie vastleggen 
 

Het blijft belangrijk dat u zelf een keuze maakt en deze vastlegt in het 
Donorregister. Als u nu al geregistreerd bent in het Donorregister, dan blijft uw 
registratie ook na invoering van de nieuwe wet geldig. 

https://www.donorregister.nl/welke-keuzes-heeft-u
https://www.donorregister.nl/welke-keuzes-heeft-u
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Verschil met de huidige Wet orgaandonatie 
 

Reageert u niet op de oproep om uw keuze te registeren in het Donorregister, dan 
staat u uiteindelijk in het Donorregister met ‘geen bezwaar’. Na uw dood kunnen 
dan uw organen en weefsels voor transplantatie worden gebruikt. De arts 
bespreekt dit met uw familie. Als u familie heel zeker weet en aan de arts kan 
uitleggen dat u echt geen donor wilde zijn, dan gebeurt dat niet. 
 
Vragen over de nieuwe donorwet 
 

U kunt met vragen bellen met de Donorinfomatielijn: 
0900 - 821 21 66, bereikbaar van ma. t/m vrij. van 8:30 tot 19:00 uur. 
 
Of een e-mail sturen naar: 
info@donorregister.nl  
vragen@transplantatiestichting.nl 
 
 

 
Ontevreden in Nieuwegein 
 

De ombudsfunctionaris is er voor alle 
inwoners en ondernemers van Nieuwegein 
die klachten hebben over de gemeente.  
Hij is onpartijdig en onafhankelijk en kan 
bemiddelen in situaties waarin 
inwoners/ondernemers er met de gemeente 
niet uitkomen.  
 
Soms komt het voor dat u niet tevreden 
bent over het contact met de Gemeente 
Nieuwegein of het niet eens bent met de 
beslissing die door de Gemeente 
Nieuwegein is genomen.  
 

Als u een klacht hebt, kunt u die kenbaar 
maken via klachten@nieuwegein.nl, 
waarna de ombudsfunctionaris van de 
gemeente uw klacht in behandeling neemt. 
Als u het niet eens bent met een beslissing, 
dan kunt u hierover in bezwaar.  

Hoe u dat doet staat in de beschikking die u 
van de gemeente ontvangen hebt.  
 

De ombudsfunctionaris kan een afspraak 
met u maken om uw bezwaar te bespreken. 
Vaak lukt het om door bemiddeling een 
oplossing te vinden.  
 
Komt u er na bemiddeling niet uit, dan kan 
de bezwarencommissie een oordeel vellen.  
 
Een gesprek met de ombudsfunctionaris is 
vrijblijvend. U kunt ook direct via de 
bezwarencommissie in bezwaar. 
 

Frank Lucien, ombudsfunctionaris. 
 

Contactgegevens: 
 

• Postbus 1 
• 3430 AA Nieuwegein 
• Tel: 14 030 
• E-mailadres: klachten@nieuwegein.nl 

mailto:info@donorregister.nl
mailto:vragen@transplantatiestichting.nl
mailto:klachten@nieuwegein.nl
tel:14030
mailto:klachten@nieuwegein.nl
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Alzheimercafé Nieuwegein  
1e helft 2020 
 

Informatie en ontmoeten  
4e donderdag van de maand (Niet in juli en augustus)  
19.30 - 21.00 uur (zaal open om 19.00 uur)  
Toegang, koffie/thee zijn gratis  
Mogelijkheid voor een drankje na afloop voor eigen rekening 
 

Waar? 
Woonzorgcentrum Vreeswijk 
Lekboulevard 10 
3434 GL  Nieuwegein 
 

Inlichtingen 
Neem voor meer informatie contact op met: 
Annette Stock (Vitras) 06 - 10 45 96 38 
a.stock@vitras.nl 
Maartje Hoens (ZorgSpectrum)  06 - 10 10 44 32 
m.hoens@zorgspectrum.nl 

Initiatief van Alzheimer Nederland & Partijen netwerk dementie Nieuwegein
 

Programma eerste helft 2020 
 

23-01-2020 Wat als thuis wonen niet 
meer kan? 
Iemand met dementie heeft in de loop 
van de ziekte steeds meer zorg en 
begeleiding nodig. Er kan een moment 
komen dat thuis wonen niet meer 
gaat. Een casemanager dementie komt 
vertellen over de (on)mogelijkheden 
van zorg thuis en over verhuizen naar 
een zorginstelling.  
 

27-02-2020 Dementie en het 
levenseinde 
Wat is een goed levenseinde? Een 
lastige, maar belangrijke vraag waar 
niet één enkel antwoord op te geven 
is. In de media wordt veel aandacht 
besteed aan ‘voltooid leven’ en 
‘euthanasie’. Maar hoe zit dat eigenlijk 

als je lijdt aan dementie? Wat kun je 
dan nog zelf bepalen? Daarover gaan 
we in gesprek met een specialist 
ouderengeneeskunde en SCEN-arts.  
 

26-03-2020 Gedrag en dementie 
Veel mensen die aan dementie lijden 
krijgen te maken met 
gedragsveranderingen. Waar komen 
deze gedragsveranderingen vandaan 
en hoe ga je daar als mantelzorger of 
als zorgverlener mee om? Een 
psycholoog zal ons hierover meer 
vertellen. 
 

23-04-2020 Mindfulness/zorgen voor 
jezelf als mantelzorger 
In april komt een coach ons 
informeren over mindfulness voor 
mantelzorgers en voor mensen met 
dementie. 

mailto:a.stock@vitras.nl
mailto:m.hoens@zorgspectrum.nl
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28-05-2020 Vrijheid en veiligheid, 
nieuwe wetgeving rond zorg en dwang 
In de zorg voor mensen met dementie 
komen we voor dilemma’s te staan. 
Soms willen we iemand beschermen 
tegen gevaren die hij of zij zelf niet 
ziet. Wat als iemand bijvoorbeeld 
dreigt te verdwalen of zich niet wil 
(laten) verzorgen? Wat kan je dan 
doen, en wat is het juridisch kader? 

Hierover gaan we in gesprek met een 
psycholoog, deskundige op het gebied 
van Zorg en Dwang. 
 

25-06-2020 Creatieve afsluiting seizoen  
Bewegen is belangrijk voor de 
hersenen.  
 

Deze laatste bijeenkomst voor de 
zomer gaan we daar samen mee aan 
de slag.  

 
Verschijningsdata Magazine/De Brug - 2020 
 

 
 
 

 

 

KBO, de grootste 

seniorenorganisatie 
van Nederland 

 

Dag/maand        KBO-PCOB Magazine  KBO De Brug  

    
 29 januari  januari/februari nr.  1 nr.  1 ☺ 

   4 maart maart nr.  2   

 25 maart april nr.  3 nr.     2 ☺ 

 29 april mei   nr.  4   

 27 mei juni nr.        5 nr.     3 ☺ 

 24 juni juli    nr.  6   

 25 augustus aug./sept. nr.  7 nr.     4 ☺ 

 23  september oktober nr.        8     

 28 oktober november nr.  9 nr.      5  ☺ 

 25 november december nr.  10 nr.      6  ☺ 
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'Chocola gezonder dan meeste fruit'  
 

De ingrediënten van chocolade zijn gezonder 
dan de meeste fruitsappen. Dat hebben Ameri-
kaanse wetenschappers vastgesteld.  
 

Cacaopoeder en pure chocolade bevatten meer 
antioxidanten en polyfenolen dan fruitsap.  
 
Daardoor biedt chocola een buitengewoon goede bescherming tegen hartziektes 
en kanker. 
 

Dat schrijven onderzoekers van het Hershey Centre for Health & Nutrition in het 
wetenschappelijk tijdschrift Chemistry Central Journal.  

 
’Cacaozaden zouden moeten worden 
beschouwd als een soort superfruit’, 
verklaart hoofdonderzoekster Debra 
Millar in de Britse krant The Daily 
Telegraph.  
’En voedsel dat van cacaozaden is 
gemaakt zoals cacaopoeder en cho-
cola kun je ook zien als supervoedsel. 
Dat is natuurlijk goed nieuws voor 
chocoladeliefhebbers.’ 

 

Bestanddelen 
 

De wetenschappers kwamen tot hun conclusies door de bestanddelen van 
cacaopoeder, pure chocolade en fruitsappen te analyseren en met elkaar te 
vergelijken. 
 

Uit het onderzoek bleek dat chocola en cacao vooral veel antioxidanten en 
flavonoïden bevatten. Deze stoffen bieden bescherming tegen zogenaamde vrije 
radicalen. Dat zijn moleculen met een schadelijke uitwerking op het lichaam. 
 

Chocoladesaus 
 

Chocolade is echter niet altijd goed voor het lichaam. Wanneer chocola wordt 
verwarmd zoals bij het maken van chocoladesaus, verdwijnen vrijwel alle gezonde 
eigenschappen van het voedsel, zo waarschuwen de wetenschappers. 

http://www.hersheys.com/nutrition-professionals/
http://www.journal.chemistrycentral.com/content/5/1/5
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8306796/Chocolate-is-the-new-super-food.html
http://www.telegraph.co.uk/health/healthnews/8306796/Chocolate-is-the-new-super-food.html
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De busrit... 
 
Twee bowlingteams, de ene allemaal 
blondjes en de andere brunettes, 
charteren samen een dubbeldekker 
bus om mee te doen aan een toernooi   
 
Het team van de brunettes zat in het 
onderste gedeelte van de bus, de 
blondjes boven 
 
Beneden in de bus, bij de brunettes, ging het er heel gezellig aan toe 
 
Zingen, moppen tappen; de ambiance zat er goed in  
 
Tot het één van de brunettes opviel dat het boven bij de blondjes wel héél stil 
was 
 
Ze besloot poolshoogte te gaan nemen en ging naar het bovenste gedeelte van 
de bus  
 
Wanneer ze boven kwam zag ze alle blondjes heel angstig in de stoelen zitten, 
allemaal met opengesperde ogen rechtdoor starend, de leuning van de zetel 
voor hun zo hard vastklampend dat hun knokkels er wit van zagen   
 
De brunette vroeg: ’Wat is hier allemaal aan de hand? 
 
Bij ons beneden zit de stemming er goed in...’ 
 
Eén van de blondjes keek verschrikt op, slikte hard en fluisterde:  

 
 

 
’Ja, maar jullie hebben wél 
een chauffeur!’ 
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Waarom kost de ene printerinkt € 6,25 en de andere € 54,--? 
 

Ze leveren allebei een prima resultaat. 
Toch betaal je voor de ene printerinkt bijna 
tien keer zoveel als voor de andere.  
Het is blijkbaar moeilijk te geloven dat die 
van € 6,-- óók goed is. 
 
Beeld: Getty Images | Jaap Roelants | Gepubliceerd: 01-03-
2016 | Gewijzigd op: 06-01-2020 

 

Ze printen allebei meer dan 500 bladzijden en leveren in de meeste gevallen 
allebei een prima afdruk. Toch zijn er veel mensen die voor hun printerinkt meer 
dan € 50 betalen, terwijl je ook kunt printen voor de prijs van een kopje koffie met 
appeltaart. 
 

De reden is een combinatie van angst en gemakzucht. Veel mensen kunnen maar 
moeilijk geloven dat een product van € 6 even goed kan zijn als een product dat 
bijna tien keer zo duur is. En in de gebruiksaanwijzing van de printer staat toch 
niet voor niets dat je de inktcartridges van het eigen merk moet kopen? 
Het is bovendien niet makkelijk om goedkope en goede alternatieven te vinden. 
Er zijn honderden soorten printers, waar bijna altijd weer andere inkt bij hoort. 
Ook onder de goedkope alternatieven is veel keuze. 
 
Geen kwaliteitsverschil 
Volgens de Consumentenbond – die geregeld onderzoek doet naar kwaliteits-
verschillen tussen dure en goedkope inktpatronen – is die angst ongegrond. Uit 
tests blijkt steeds dat merkloze inkt de printer niet beschadigt en dat de cartridge 
ook niet gaat lekken. Over het algemeen zijn goedkope inktpatronen net zo goed 
als die van de merken. Soms gaan ze zelfs langer mee. 
 

Even duur als de printer 
Opvallend genoeg is printerinkt soms bijna even duur 
als de printer zelf. De apparaten zijn zó goedkoop 
geworden dat fabrikanten er nauwelijks nog aan 
verdienen. Door inktpatronen bijna net zo duur te 
maken als de printers zelf, hebben ze dat probleem 
opgelost. Op de inkt maken ze hun winst. Dat het 

goedkoper kan, bewijzen prijsvechters als Hema, Pelikan en internetwinkels 
(bijvoorbeeld www.wecare.nl, www.123inkt.nl, alleeninkt.nl en www.go4inkt.nl).

http://www.wecare.nl/
http://www.123inkt.nl/
https://www.alleeninkt.nl/
http://www.go4inkt.nl/
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Bij cartridges voor printers van merken als Canon of HP lopen de prijsverschillen 
op van € 6 tot € 54 voor zwarte inkt, en van € 24 tot € 58 voor kleur. De website 
van Kieskeurig www.kieskeurig.nl maakt de prijsverschillen duidelijk zichtbaar. 
  
Zelf inkt bijvullen 
Het kan trouwens nóg goedkoper: als je losse inkt koopt. Voor € 5 tot € 10 krijg je 
een tube of een potje met een naald, waarmee je je oude ‘bakje’ ongeveer vijf 
keer kunt vullen. Een goed alternatief voor mensen die handig zijn met hun 
computer en precies weten welke inkt ze moeten kopen. 

Bron: Plus Online 
 

 

Het leven  
 

Waardevol leven is elkaar de hand 
reiken om samen verder te gaan, 
Met aandacht voor elkaar door 
minder te praten en meer te  

 
 

luisteren, Met respect in 
verwondering en dankbaarheid 
verbonden zijn met elkaar.  

 

Ingezonden door Eric Jochems. 
 
 

http://www.kieskeurig.nl/
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Waagt u weer een kansje voor de prijs van € 25,--! 
 

 
1 19 72 74 47 14 22 60 
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HORIZONTAAL:  
 

1 een radioprogramma met de naam Kleutertje ....... 7 geldschieter 12 dichter bij iets 
komen 13 voormalig Nederlands staatsbedrijf 15 werkplaats 16 meestergraad bij judo 
17 kunststof 19 omroep 21 soort kano 23 ver 24 gramschap 26 metaal 27 denkvermogen 
28 hetzelfde 29 bundel bloemen 30 oeverplant 31 strijkende aanraking 33 basisproduct 
voor gebak 34 jongere broer of zuster 35 gelijke 38 kaasstremsel 39 sluitdeksel 40 deel 
v.e. schip 42 houtafval 45 deel v.e. tafel 48 balspel 49 afgepaald stuk grond 51 dashond 
53 houten bak 56 vreemde munt 58 kleurentelevisie 60 uitstalruimte 62 spuugzat 63 
terrein 65 op grote afstand 66 Indiaas kledingstuk 68 voltooid 69 wagenvracht 71 militair 
bevel 72 pets 74 bedevaartplaats 75 berggeel 76 dondergod 78 deel v.h. hoofd 79 insect 
80 met ingang van 81 tweetal 83 postbedrijf 84 water in Groningen 86 in dit tv-
programma deelt de politie boetes uit 87 prijsopgave. 

 
 

VERTICAAL:  
 

2 bouwbaas 3 stuurboord (afk.) 4 zeer korte tijd 5 Bijbelse reus, 6 soort korting 7 gesloten 
auto 8 fijngemaakt eten 9 sullig persoon 10 de onbekende 11 driftig 13 vleesgerecht 14 
benaming voor het gezicht 17 de achternaam van de presentator van ’Wordt vervolgd’ 
18 oude munt 20 regelmaat 22 Heilige Oorlog 23 deel v.e. trap 25 onkruid, 27 aarde 31 
Algemeen Nederlands Persbureau (afk.) 32 inwoner van Ierland 36 honger 37 weg om 
een stad 39 geluid 41 Griekse wijsgeer 42 paardje 43 machinepistool 44 getemd 46 op 
de manier van 47 voorwaarde 50 seizoenopruiming 52 deze vorm van amusement komt 
aan de orde in ’Andermans veren’ 54 elk 55 ter attentie van 56 golfterm 57 oliehoudend 
gewas 59 vervolgens 61 aangename tijdsbesteding 62 blokje brandstof 64 ladder 67 
Arabische havenstad 68 afvoerkanaal 70 eter 72 weggaan 73 hallucinogene padden-
stoel 76 evenzo 77 voederbak 80 met onbekende bestemming (afk.) 82 uitroep 84 
beryllium (afk.) 85 per expresse. 

 
   
De redactie trekt uit de goede oplossingen een winnaar welke wordt beloond met 
een prijs van € 25,--. De uitslag van deze puzzel vindt u in de volgende ‘Brug’. Er is 
geen correspondentie mogelijk over de uitslag. Geef bij de oplossing s.v.p. uw 
banknummer door dan kunnen wij de prijs aan u overmaken. Veel succes! 
 

Stuur uw oplossing tot uiterlijk 1 maart 2020 aan: 
 

Ad Vos, Matkopsingel 17, 3435 BW  Nieuwegein, of per e-mail naar advos@casema.nl. 
 

De oplossing van de puzzel uit De Brug 6-2019 is: ‘Grenspaal’, en is gewonnen 
door Dhr. N.J. de Waard. Wij feliciteren u van harte. De prijs wordt naar u over-
gemaakt. 

mailto:advos@casema.nl
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BEGINNERSCURSUS STIJLDANSEN SENIOREN 
 

In samenwerking met Sport ID Nieuwegein organiseren wij een (stijl) 
danscursus voor senioren.  
 

Sport ID wil samen met diverse 
partners jong en oud in Nieuwegein 
in beweging krijgen. Van hieruit is 

de vraag om een 
senioren 
beginnersgroep 
gekomen.  
  
Op maandag 
van 15.30 - 

16.30  
wordt een 

beginnersgroep 
gestart met 
ingang van 3 
februari.  
 

Meer info 
hierover via 
Sport ID Nieuwegein of info@hans4dans.nl 

 

Komt u ook gezellig meedoen? 

mailto:info@hans4dans.nl


 



 


