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Op 2 december is mijn Ton overleden.  
 
Degenen die hem kenden wisten dat zijn gezondheid steeds 
verder afnam. Ik ben heel dankbaar voor de mooie jaren 
samen. Het gemis is echter groot. Logisch! 
 
Het bestuur van onze KBO-afdeling heeft ruime aandacht 
besteed aan het overlijden van Ton.  
 
Als gevolg daarvan werd ik overstelpt met kaarten met zoveel 
lieve woorden van u.  
 

Dat voelde alsof er een grote warme deken over mij heen 
werd gespreid. Dat was zo fijn en ik ben u daar heel dankbaar 
voor. 
 

Ik kan niet anders dan doorgaan met mijn fijne werk voor onze 
KBO-afdeling. U zit in mijn hart. 
 
Nogmaals dank voor uw warme woorden. 
Angela Kok. 
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We zijn helaas weer terug 
bij af door alle oplopende 
besmettingen met  
Covid-19 
 

Dus hebben we ook geen 
(nieuwe) activiteiten 
 

Let alstublieft goed op uzelf 
en uw naasten 
 

 
 

Kijk voor nieuws over Nieuwegein,  

op: www.pen.nl  
 
zaterdag 4 december 
 

Repair Café Nieuwegein, elke eerste 
zaterdagmiddag van de maand van 
11.00-14.00 
Buurtplein Doorslag, Parelduiker 13, 3435 EP  
Nieuwegein 

 
maandag 6 december 

 
 
 

 
 

 
PLUS-Café 14.30 - 16.00 uur Centrale 
bibliotheek (Stadshuis) Ontmoet andere 
senioren uit Nieuwegein 

 

We kijken terug op een ingrijpend corona-jaar.  
 

Wat waren uw hoogte- maar ook diepte-
punten?  

 

Maar we starten ook een nieuw jaar.  
Een jaar vol nieuwe mogelijkheden, kansen 
en uitdagingen. Hoe ziet u 2022?  

 

Toegang tot het PLUS-café is op inloop. Doe 
gezellig mee! 

 

De agenda  
blijft   
nog even  
een vraagteken.

http://www.pen.nl/
http://www.pen.nl/
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GEDULD 
 
Het jaar 
2021 is 
uitgerold.  
 
Twee jaren corona hebben we achter de 
rug. Tijd om vergezeld met alle goede 
wensen vooruit te kijken.  
 

Toch nog even over de schouder omzien. 
Het was een onzekere periode. Wat staat 
ons te wachten? Wat is nog mogelijk en op 
welke wijze?  
 

Vragen waarop we vaak niet direct 
antwoord kregen. Blijf ik gevrijwaard van 
corona? Kan ik mijn kinderen en klein-
kinderen nog zien, dan alleen maar op 
teleafstand? Wat brengt ons de volgende 
persconferentie?  Mag ik nog feesten? 
Hoeveel gasten mag ik ontvangen? 
Wanneer mag ik ‘boosteren’? Zoveel en 
meer vragen, waarbij we op de antwoorden 
moesten wachten.  
 

En wachten doet een aanslag op je geduld. 
Men zegt spreekwoordelijk dat geduld een 
schone zaak is. Met geduld overwint men 
uiteindelijk de moeilijkheden.  
 
Zoals de oude vrouw zei over haar 
magische soep: ‘Het geheime ingrediënt is 
tijd. Alles in het leven kost tijd, we moeten 
geduldig zijn.’  
 

Opvallend is dat in de islamitische wereld 
veel wijsheden en verhalen over geduld 
zijn. Zoals dat van een jongeman die bij 
een wijze in de leer gaat om ‘Het Weten’ te 
leren.  

Als hij na twintig jaar vertwijfeld weer 
thuiskomt ervaart hij pas echt wat hij in feite 
heeft geleerd. 
 
Wat nu als je ongeduldig van aard bent? 
Misschien heeft u iets aan de 9 oefeningen 
van geduld: 
 

1. Zoek tijdens het wachten iets anders 
om te doen  

2. Oefen in dingen langzaam doen 
3. Doe uw horloge een dag af 

4. Luister écht naar anderen 
5. Doe één ding tegelijk 
6. Probeer ontspannen achter het stuur 

te zitten 
7. Eet met aandacht 
8. Doe een klein steentje in je zak 

9. ? 
 

Volgens de schrijfster van het boek De 
kracht van het geduld, is geduld in onze 
hedendaagse maatschappij een zeldzaam 
goed. Ze schrijft: ‘Hoe sneller de dingen 
gaan, hoe minder geduld we ervoor kunnen 
opbrengen. Door al onze apps, 
snelkeuzetoetsen, draadloos betalen en 
internetacties is de snelheid uit onze cultuur 
verdwenen. We ervaren nu alleen nog maar 
graden van traagheid.’ 
 
Vooruitkijkend het nieuwe jaar in helpt 
misschien deze aanvullende tegeltjes-
waarheid. Geduld gaat niet over wachten, 
maar over de vaardigheid om een positieve 
houding te behouden tijdens het wachten. 
 
Daarom wens ik u, als het nodig is, in 2022 
veel geduld toe. Hopelijk kunt u er tijd voor 
vrij maken. 

Ad Driessen, voorzitter. 
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In maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen,  
dan wordt duidelijk hoe de plaatselijke bevolking denkt over de politiek binnen 
de eigen gemeentegrenzen.  
 
Steeds vaker zie je dat de rijksoverheid taken bij de gemeente neerlegt (soms is 
het een ordinaire bezuinigingsmaatregel, maar dat terzijde). De gemeente heeft 
de plicht goed te zorgen voor haar bewoners.  
 
Senioren horen tot een steeds groter wordend deel van die bevolking. Wij zijn 
als KBO-afdeling benieuwd naar de standpunten van de verschillende partijen, in 
dit geval binnen de gemeente Nieuwegein. 
 
We hebben in november vorig jaar alle fracties een brief gestuurd met daarin 10 
aandachtsgebieden. (zie pag. 13 t/m 15). We hebben de fracties gevraagd hierop 
te reageren.  
 
We hebben reacties ontvangen en eerlijk gezegd viel het behoorlijk tegen. Niet 
alleen zijn er fracties die geen reactie hebben gestuurd (ook niet na een herinne-
ring).  
 
Vijf partijen hebben wel gereageerd. Hun reactie vindt u eveneens hierna. Vaak 
zijn de plannen ook weinig concreet. Nu begrijpen wij ook wel dat je als partij 
niet alleen kunt regeren; er zullen coalities worden gesloten en dan kan je niet 
op voorhand alles al dichttimmeren.  
 
Het lijkt dan ook verstandig om naast de reacties die u hierna kunt lezen, ook de 
verkiezingsprogramma’s er eens op na te slaan.  
 
En dan, op 16 maart a.s. mag u uw 
keus duidelijk maken.  

 
 
 
En ons advies: maak gebruik van uw 
recht dat te doen.  
 
We wensen u veel wijsheid in het 
maken van uw (politieke) keuze. 
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Verenigde Senioren Partij 
1) Senioren tellen mee! (participatie), 10. Verbinding met jongeren en 8. 

Meer steun voor vrijwilligers. Dit zijn een van de belangrijkste kernpunten 
waar de Verenigde Senioren Partij op toe ziet. Bij elk onderwerp dat bij  
ons langs komt overwegen wij op welke manier senioren hierbij betrok-
ken kunnen worden.  
 

Hierbij is van belang dat senioren altijd als volwaardig lid van de samen-
leving worden beschouwd en is het voor ons belangrijk dat deze voor-
zieningen voor iedereen bereikbaar en toegankelijk zijn, ongeacht of 
iemand beperkingen heeft of niet. Ook bejubelen wij activiteiten die 
verbinding maken tussen senioren en jongeren. 

 

Hoewel het voor de gemeente niet de taak is om deze activiteiten te 
organiseren, zien wij het wel als taak voor de gemeente om vrijwilligers 
zoveel mogelijk te voorzien van de benodigde faciliteiten. Helaas is er de 
afgelopen jaren door de gemeente veel bezuinigd op deze faciliteiten en 
daarom pleiten wij voor een herziene aanpak om de activiteiten die de 
stad met elkaar verbindt weer zo snel mogelijk nieuw leven in te blazen. 

 
2) Zelfstandig wonen in de eigen (aangepaste) woning en vertrouwde 

omgeving en 9. Doorstroming De VSP ziet graag dat ieder die dat wil, zo 
lang mogelijk in de eigen woning kan blijven wonen. Kleine aanpassingen 
aan de huidige (huur)woning, die helpen bij het levensloopbestendig 
maken van een huis, moeten door de gemeente en eventueel de 
woningbouwcorporatie worden bevorderd. 

 

Mocht het niet meer mogelijk zijn om in de eigen woning te blijven 
wonen, moet er gezocht warden naar een levensloopbestendig huis in 
de buurt. Helaas zijn er momenteel in Nieuwegein nog te weinig van 
deze woningen beschikbaar waardoor de doorstroming van woning naar 
een woning binnen de eigen omgeving vaak niet mogelijk is.  
 

Daarom pleit de VSP om tijdens de herinrichting van wijken te focussen 
op levensloopbestendige woningen en woonzorgzones, zodat iedereen 
zo lang mogelijk nog (deels) zelfstandig kan blijven wonen in de eigen 
omgeving. 
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3) Veiligheid op straat en 4. Bereikbaar openbaar vervoer 
Veiligheid is een basisbehoefte van de samenleving. Dat gaat over 
geborgenheid thuis, in de wijk en de stad. Dat omvat schone lucht, 
verkeersveiligheid en nog veel meer. Ook technische veiligheid bij de 
bouw, bij de inrichting van winkels, restaurants en fabrieken en de 
controle daarop, horen daarbij. De gemeente moet bij dringende zaken 
24/7  bereikbaar zijn. 

 
De VSP wil dat bevoegde instanties streng en duidelijk (handhavend) 
optreden. Dus geen legalisering van overtredingen. Maak ouders mede-
verantwoordelijk voor het wangedrag van hun kinderen. De schade van 
wangedrag moet verhaald worden op veroorzakers. (Mobiel) camera-
toezicht kan toegevoegde waarde leveren bij  ernstige overlast. 

 
Efficiënt openbaar vervoer is van belang voor de bereikbaarheid van 
voorzieningen in de stad. Bovendien bevordert het de plaatselijke 
economie. Daarnaast dient het openbaar vervoer eenieder die zelfstandig 
minder mobiel is, hierbij is het dus belangrijk dat bus en tramhaltes altijd 
in de buurt en veilig bereikbaar zijn. 

 
5) Begrijpelijk communiceren, bereikbare dienstverlening 

De afgelopen jaren is veel dienstverlening gedigitaliseerd, zowel op 
gemeentelijk als op landelijk niveau. Voor eenieder met digitale 
vaardigheden is dit een fijne ontwikkeling, omdat veel meer zaken 
geregeld kunnen worden vanaf de keukentafel. Helaas is hierdoor de 
fysieke dienstverlening vermagerd of verdwenen, waardoor het voor 
velen zonder deze digitale vaardigheden juist lastiger of onmogelijk is 
geworden om simpele zaken te verrichten. De Verenigde Senioren Partij 
vindt het daarom cruciaal dat de gemeente haar dienstverlening altijd 
ook fysiek aanbiedt en ondersteuning biedt om andere digitale zaken af 
te handelen. Ieder die dat wil moet deze digitale vaardigheden gratis 
kunnen leren zodat zelfstandigheid altijd binnen handbereik is. 

 
6) Profiteren van economische groei 

De gemeente Nieuwegein heeft een goed armoedebeleid. Echter in die 
gevallen waar inwoners door de huidige bezuinigingsmaatregelen en de 
daaruit voortkomende stapeleffecten (inkomsten lager en tegelijk lasten 
hoger) ongewild in ernstige problemen komen, moet de gemeente extra 



KBO - De Brug - nr. 1 - 2022     -     9 
  

financiële ondersteuning bieden. Ook moet er weer meer geld naar voor-
zieningen die op een maatschappelijke wijze bijdragen aan het welzijn 
van de inwoners van Nieuwegein. 
 

7) Een aanspreekpunt voor Wonen-Welzijn-Zorg  
Verenigde Senioren Partij is erg blij met de manier waarop Geynwijs 
momenteel verschillende voorzieningen in de zorg en welzijn samen-
brengt. Helaas is het beleid rondom deze WMO-voorzieningen nog erg 
mager en heeft de gemeenteraad weinig sturing aan dit proces.  
 
De VSP ziet graag dat de inwoners van Nieuwegein meer inspraak hebben 
op deze voorzieningen en wil meer beleid ontwikkelen om dit te realiseren 
 

 

Groep Verdam  
Het woningbouwprogramma, ook m.b.t. senioren heeft mij, als onafhankelijke 
lokale 1-mansfractie, in de afgelopen 4 jaar enorm geïnteresseerd. Dit naast met 
name de mindervalide senioren, en de mindervalide medemens in het 
algemeen. 
 
Daarnaast ga ik mij niet herkiesbaar stellen voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van maart 2022. Dit vanwege gezondheidsperikelen en de overload die het 
raadswerk met zich meebrengt. 
 
Ik ga mij verder oriënteren wat nog wel tot mijn mogelijkheden behoort. Er is me 
inmiddels wel gevraagd me actief in te zetten voor het seniorencomplex waar ik 
woon. Uit dat oogpunt zou ik op de hoogte willen blijven van uw activiteiten 
over de KBO. 
 
Wellicht kan ik in de toekomst iets voor uw organisatie betekenen? 

 
 

ChristenUnie fractie Nieuwegein  
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving.  
 

Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is. 
Ouderen verdienen aandacht en steun, juist in deze tijd.  
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Veel ouderen functioneren prima en weten al lang hun weg zelfstandig te 
vinden. De ChristenUnie heeft ook oog voor de problemen die kunnen ontstaan 
bij het ouder worden.  
 
In de bijlage heb ik een verkorte versie gemaakt van het verkiezingsprogramma 
van de ChristenUnie, speciaal met het oog op senioren. Hierin kunt u zien dat wij 
zeker ook de belangen van ouderen in de gaten zullen blijven houden. 

 
Samen recht doen 
Wij investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de 
inwoners van Nieuwegein, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn 
voor Gods schepping. 
 
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als 
christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, 
over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende 
boodschap die hoop geeft.  

 
Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn 
voor Nieuwegein. 

 
• In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voor-

zieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Bijvoorbeeld door 
zelfbeheer.  
 

• Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke 
sportbeleid.  

 
• Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag een be-

spreekbaar onderwerp, zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van 
deskundigheid van kerken of andere religieuze organisaties. 

 
Ouderen en wonen  
De ChristenUnie wil dat de gemeente Nieuwegein de komende periode fors gaat 
investeren in (aangepaste) woningen en gemeenschappelijke woonvormen voor 
onze ouderen. Collectieve woonvormen zijn belangrijk omdat ze zorgen voor 
onderling contact, gezelschap en burenhulp. Ook bevordert het realiseren van 
voldoende woningen voor ouderen de doorstroming op de woningmarkt.  
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• Binnen onze zorgcirkels willen we voorrang geven aan woonzorgprojecten 
maar ook voor meer-generatiewoningen en woonhofjes.  
 

• Nieuwegein bouwt zoveel mogelijk levensloopbestendige woningen en 
houdt ook in de inrichting van de openbare ruimte rekening met toegan-
kelijkheid, waardoor men langer in het eigen huis kan blijven wonen.  

 

• Dit kan niet zonder een goede infrastructuur (sociaal-culturele activiteiten en 
zorgondersteuning). Eventuele belemmeringen in de regelgeving neemt de 
gemeente weg. 

 

• Woningcorporaties grijpen renovaties aan om woningen levensloopbesten-
dig te maken. 

 

• Ook voor ons gevoel van veiligheid, de vrijheid om anderen te ontmoeten en 
contacten te leggen is een goede en sociaal veilige openbare ruimte van 
levensbelang. De ChristenUnie denkt dan ook aan groepen die minder 
makkelijk hun weg vinden, iedereen moet in onze gemeente zijn of haar weg 
kunnen vinden. 

 

• De openbare ruimte moet veilig en toegankelijk zijn en ruimte bieden voor 
ontmoeting.  

 

• Gemeentebestuurders en raadsleden in Nieuwegein maken één keer per 
twee jaar een toegankelijkheidswandeling met ervaringsdeskundigen. Dus 
een geblinddoekte wandeling onder begeleiding van iemand die blind is, of 
een rondje in een rolstoel.  

 

• Zo worden de gemeentebestuurders zich bewust van het belang van 
toegankelijkheid en direct ambassadeurs voor toegankelijkheid.  

 

• Woningeigenaren krijgen voorlichting over het levensloopbestendig maken 
van hun woning. 

 

De gemeente biedt de Blijvers-lening aan zodat particulieren hun woning 
makkelijker kunnen aanpassen.  
 
De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale 
kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is. 
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CDA afdeling Nieuwegein  
Wij zijn u vanuit het CDA Nieuwegein erg erkentelijk dat u vanuit uw perspectief 
wilt (blijven) meedenken over de toekomstige positie van senioren/ouderen in 
Nieuwegein. Dat hebben we als fractie en bestuur de afgelopen raadsperiode 
gedaan en dat zal ook weer onze inzet zijn in ons programma voor de komende 
raadsperiode.  
 

Onze inzet zal er v.w.b. alle inwoners op gericht zijn dat meedoen ‘bijdraagt aan 
geluk en gezondheid’.  
 

Meedoen geeft zin in en aan het leven. Meedoen aan werk, activiteiten in stad 
en wijk, in verenigingen, in vrijwilligerswerk in zorg en op scholen. De gemeente 
dient er in onze ogen aan bij te dragen dat alle mensen kunnen meedoen, dat ze 
kunnen participeren.  
 

Dit geldt wat ons betreft ook en zeer zeker voor senioren/ouderen. 
 

Ook de positie van senioren/ouderen b.v. in de woonsituatie en veiligheid in stad 
en wijk zult u terugzien in ons programma. 
 
 

GroenLinks Nieuwegein  
Dank voor deze 10 punten! Als GroenLinks onderschrijven wij deze punten zeer 
zeker. Om een paar voorbeelden te noemen: De participatie van iedereen en dus 
zeker ook van de oudere senioren is een belangrijk punt in ons verkiezings-
programma.  
 

Wij maken ons daarbij ook zeker hard voor voldoende passende woningen, ook 
voor hen. Zo zijn we druk bezig om ‘knarrenhofjes’ te realiseren in Nieuwegein. 
En wij zetten ons in voor meer gezondheidscentra in wijken zodat dit goed 
toegankelijk én dichtbij is.  
 

Over de bereikbare dienstverlening pleit GroenLinks voor het openen van een 
Digitaal Loket en bijvoorbeeld goed OV is een blijvend speerpunt. Het onder-
steunen van mantelzorgers, zelfstandig kunnen blijven wonen en aan de andere 
kant ook zorgen voor doorstroming....  
 

Zo maar wat punten uit ons verkiezings-programma als GroenLinks Nieuwegein 
zijnde. 
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Katholieke Bond van en voor Ouderen  

afdeling Nieuwegein/Vianen 
Website: www.kbonieuwegeinvianen.nl 

E-mail: secretaris.kbo.nv@gmail.com 
Tel. secretaris: 06 - 21 989 489 

 

 

10 PUNTEN VOOR SENIOREN / augustus 2021 
 

 

Senioren vormen een belangrijk groep in de samenleving. Hun aantal neemt snel 
toe. Jongere senioren doen nog volop mee. Oudere senioren – vanaf 70 jaar – 
vragen vaker specifieke aandacht, maar geen betutteling.  
 

De KBO is er voor alle senioren! 
 

1. SENIOREN TELLEN MEE! (PARTICIPATIE) 
Wij hebben de senioren hard nodig! Met hun kennis en levenservaring 
kunnen senioren de samenleving verrijken. De KBO vindt dan ook dat zij 
volop mee moeten kunnen doen. Dus zijn de voorzieningen op sociaal-
maatschappelijk, educatief, cultureel, sportief, recreatief en economisch 
terrein ook voor senioren goed bereikbaar en toegankelijk.  
 

2. ZELFSTANDIG WONEN IN DE EIGEN (AANGEPASTE) WONING EN VER-
TROUWDE OMGEVING 
De KBO steunt de senioren die ouder willen worden in hun eigen huis en hun 
vertrouwde woonomgeving. De vraag van senioren naar passende, zo nodig 
aangepaste, woonruimte bepaalt mede de (her)inrichting van buurten en 
wijken en de herbestemming van leegstaande panden. De KBO wil dat de 
gemeente meer levensloopbestendige woningen laat bouwen. En dat 
knellende regels die doorstroming naar nieuwe woon- en woonzorg-
voorzieningen belemmeren, worden geschrapt. De gemeente moet senioren 
die willen verhuizen, adviseren en begeleiden. Verbouwen of verhuizen is, 
zeker op latere leeftijd, een ingrijpende gebeurtenis. 
 

3. VEILIGHEID OP STRAAT 
De woonomgeving moet overzichtelijk zijn, veilig en vertrouwd. Ook 
ondersteunt de KBO particuliere initiatieven op het gebied van sociale 
veiligheid, zoals buurtpreventie. Senioren moeten, ook ’s avonds, veilig het 
huis uit kunnen. Meer blauw op straat vergroot het veiligheidsgevoel. 

http://www.kbonieuwegeinvianen.nl/
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De KBO vindt dat senioren zich moeten kunnen verplaatsen over veilige, 
brede, goed verlichte stoepen en (vrij liggende) fietspaden. Ook daar moet 
de gemeente bij de (her-) inrichting van onze buurten en wijken rekening 
mee houden.  
 

4. BEREIKBAAR OPENBAAR VERVOER 
Om volop mee te kunnen blijven doen is een goede bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer (OV) essentieel, zeker op latere leeftijd. De KBO vindt dat 
ouderen zich goed moeten kunnen verplaatsen in de regio, ook ’s avonds. 
Waar OV onvoldoende voorziet in de behoefte van senioren, worden aan-
vullende particuliere vervoersvoorzieningen ondersteund, zoals wijk- en 
belbussen.  
 

5. BEGRIJPELIJK COMMUNICEREN, BEREIKBARE DIENSTVERLENING 
De KBO vindt dat informatie en berichten van de gemeente tijdig en 
begrijpelijk moeten zijn, ook voor senioren.  
 
Dat geldt ook voor de digitale informatievoorziening en dienstverlening. De 
KBO wil de digitale vaardigheid van senioren bevorderen.  
Daarnaast blijft een fysiek loket noodzakelijk waar men paspoorten, rijbe-
wijzen en andere producten van de gemeente kan regelen.  
 

6. PROFITEREN VAN ECONOMISCHE GROEI 
De KBO vindt dat iedereen, ook senioren, moeten meeprofiteren van econo-
mische groei.  
 

Wij willen een goed sociaal beleid dat voorkomt dat senioren extra inleveren 
door opeenstapeling van gemeentelijke lasten en eigen bijdragen.  
 

Zo kunnen senioren hun koopkracht zoveel mogelijk behouden en bijdragen 
aan de lokale economie. 
 

7. ÉÉN AANSPREEKPUNT VOOR WONEN-WELZIJN-ZORG 
De KBO wil beleid en uitvoering met betrekking tot wonen, welzijn en zorg 
zoveel mogelijk integraal samenbrengen. Samenhang en slagvaardigheid met 
betrekking tot deze zaken is vooral voor senioren belangrijk.  
 
Zij mogen niet de dupe zijn van langdurige, niet op elkaar aansluitende, 
bureaucratische procedures die hen van het kastje naar de muur sturen. 
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8. MEER STEUN VOOR VRIJWILLIGERS EN MANTELZORGERS 
De KBO pleit voor meer geld voor ouderenzorg. Senioren die deze zorg nodig 
hebben moeten vooral zelf kunnen aangeven in welke vorm die door 
professionals, vrijwilligers of mantelzorgers aan huis wordt verleend.  
 
Mantelzorgers die bij senioren intrekken – of omgekeerd – mogen geen 
hinder van knellende regels en/of financieel nadeel ondervinden.   
 

9. DOORSTROMING  
De KBO vindt het belangrijk dat senioren die kwetsbaar zijn vanwege een 
fysieke of psychische beperking of anderszins, kunnen doorstromen naar een 
eigen woonplek in een beschermende omgeving.  
 
Eigen verantwoordelijkheid, eigen initiatief en eigen regie staan voorop; 
waar nodig wordt doorstroming gestimuleerd en goed begeleid.  
 

10. VERBINDING MET JUNIOREN 
Ouder worden is voor iedereen de toekomst. De KBO vindt dat mensen er in 
de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor zijn dat zij niet in een sociaal 
isolement geraken.  
 
Een goede verbinding kunnen maken met junioren, vooral op sociaal-
maatschappelijk, recreatief, educatief en cultureel terrein is van vitaal 
belang. Senioren kunnen junioren inspireren – en omgekeerd.  
 
Dat voorkomt isolement en verrijkt de samenleving.   
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Knarrenhof® zoekt belangstellenden voor Seniorenwoning in 
Nieuwegein.  
 

In Nieuwegein is nu 
20% van de 

inwoners ouder 
dan 65 jaar 
(13.200) en 

tot 2035 zal dat aantal groeien naar meer 
dan 25%!  
 
De vraag naar levensloopbestendige en 
senioren-woningen zal steeds maar 
groter worden. Maar probeer als senior 
zo'n woning te vinden! Dit soort 
woningen wordt veel te weinig gebouwd. 
Het gevolg is dat oudere inwoners veel 
te lang vastzitten in te grote woningen. 
Jammer, want bij voldoende aanbod van 
levensloopbestendige en senioren-
woningen zou eindelijk meer 
doorstroming op gang komen in een 
markt die al lang op slot zit.  
 
Dit woningprobleem heeft ertoe geleid dat 
Stichting Knarrenhof® al 10 jaar landelijk 
actief is met ontwikkeling en bouw van dit 
soort woningen. Knarrenhof staat voor: ‘een 
plek waar mensen zelf hun eigen en 
gemeenschappelijke woonruimte bepalen. 
Waar ze onderling afspreken elkaar te 
helpen, wanneer dat nodig is. Een plek 
waar de woningen berekend zijn op een 
moment waarop meer zorg nodig is. Een 
plek die duurzaam is en toch toegankelijk is 
voor mensen met een krappere beurs. 
Waar autonomie, samenleven en privacy 
hand in hand gaan’.  
 

Op dit moment zijn in Nieuwegein plannen 
voor een Knarrenhof zeer actueel 

geworden. Stichting Knarrenhof is samen 
met enkele inwoners van Nieuwegein druk 
bezig om een Knarrenhof in Nieuwegein te 
realiseren. Onder hen die al staan inge-
schreven voor een Knarrenhof Nieuwegein, 
wordt nu een woonwensenenquête 
gehouden. Met de gemeente is intensief 
contact en een serieuze optie is nu de 
locatie Deventerschans. Maar ook andere 
plekken in Nieuwegein zouden als 
bouwlocatie geschikt zijn, bij voorkeur in uw 
eigen woonwijk, zodat u uw netwerk in de 
buurt kunt behouden.  
 
Bent u geïnteresseerd in het Knarrenhof 
concept? En wilt u zelf wonen in een 
eigentijdse Hof waar naar elkaar omzien 
centraal staat? Kijk dan snel op 
www.knarrenhof.nl. Daarop staat alle 
informatie over Knarrenhof en kunt u zich 
inschrijven als belangstellende voor een 
woning in Knarrenhof Nieuwegein. Een 
inschrijving kost eenmalig € 15,-. 
 

VIANEN let op!   
 

Belangstellende KBO leden in Vianen 
kunnen kiezen om in te schrijven voor 
Knarrenhof Vijfheerenlanden. 
Voorbereidingen voor een Knarrenhof in 
Leerdam zijn in een gevorderd stadium. 
Gemeente Vijfheerenlanden staat dus 
positief in de samenwerking met 
Knarrenhof. Een initiatief voor een 
Knarrenhof Vianen zou dus kansrijk zijn.  
  
Meer vragen over Knarrenhof kunt u stellen 
via info@knarrenhof.nl. 

http://www.knarrenhof.nl/
mailto:info@knarrenhof.nl
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Chocola Gezond Verklaard 
 

Dagelijks een klein beetje zwarte chocola 
eten is gezond. Dat verlaagt de bloeddruk, 
hebben Duitse epidemiologen van de 
universiteitskliniek in Keulen ontdekt. Ze 
publiceren erover in The Journal of the 
American Medical 
 

De Duitse onderzoekers baseren zich op 
een goed uitgevoerde studie met zwarte 
en witte chocolade, ter vergelijking.  
 

Eerdere (Nederlandse) studies met 
vergelijkbare resultaten waren minder 
betrouwbaar van opzet. Die onderzoeken 
hadden vaak ook betrekking op de 
consumptie van veel chocola.  
 

Cacao bevat veel gezonde flavonolen, veel 
meer dan in fruit zoals bessen, in thee en 
tomaten. Die stoffen voorkomen 
verouderingsprocessen waaronder ader-
verkalking, een belangrijke oorzaak van 
hart- en vaatziekten. 
 

De Duitse artsen lieten 44 vrijwilligers – 
onbetaald – dagelijks chocola eten.  
Dat waren gezonde proefpersonen met 
een iets verhoogde bloeddruk.  
Beide groepen werden bovendien 
geïnformeerd over een gezond, en 
afwisselend dieet.  
 

Ook werd hun aangeraden (veel) te 
bewegen.

 

 

oproep - oproep - oproep - oproep - oproep - oproep - oproep 
 
 

 
Beste Leden, 

 
We zijn naarstig op zoek naar bezorgers voor onze bladen. 

 
Wie wil ons daarmee helpen? 

 
Het gaat om 10 x per jaar het bezorgen van het Magazine  

en ons eigen blad De Brug. 
 

Gezond bezig zijn in de buitenlucht en tegelijk uw afdeling helpen. 
 

Aanmelden kan bij onze secretaris Henk Valkenet, 
secretaris.kbo.nv@gmail.com of 06 - 21 989 489  

of via Ad Vos  advos@casema.nl of  06 - 39 78 48 84.
 

mailto:secretaris.kbo.nv@gmail.com
mailto:advos@casema.nl
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Laat je niet oplichten door 
criminelen: voorkom spoofing 
 

Commerciële Redactie PlusOnline 
Gepubliceerd: 03-02-21   
Gewijzigd op: 27-12-2021 
 

 
 
 

Criminelen verzinnen steeds slimmere 
manieren om je geld afhandig te maken. 
Eén daarvan is spoofing. Daarmee doen 
oplichters zich voor als bankmedewerkers 
en proberen je over te halen geld over te 
maken naar een rekening van een 
criminele organisatie. Maar gelukkig kun je 
ze met wat waakzaamheid makkelijk te 
slim af zijn. 
 
Des te meer we digitaal gaan, des te meer 
criminelen hun aandacht verleggen naar 
digitale oplichting of fraude. Dat is ook 
terug te zien in het afgelopen jaar. Door het 
coronavirus waren mensen thuis meer op 
hun digitale connecties met de 
buitenwereld aangewezen dan ooit. 

Oplichters zagen dat als een 
uitgelezen kans. Volgens cijfers 
van de politie was het aantal 
meldingen van digitale 
criminaliteit in 2020 bijna 
zeven keer zo hoog als eerdere 
jaren. Dat betekent dus dat het 
nu als consument nog 
belangrijker is om online alert 
te zijn.  
 
Kopieer voor het gehele artikel 
deze link ▼ van PlusOnline  
 

Laat je niet oplichten door 
criminelen: voorkom 
spoofing  | PlusOnline 
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https://www.betaalvereniging.nl/actueel/nieuws/stijging-fraude-gezamenlijke-aanpak/
https://www.plusonline.nl/digitaal-categorie/laat-je-niet-oplichten-door-criminelen-voorkom-spoofing?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=POL-2021-12-30&utm_content=POL-2021-12-30&utm_term=&mt=3a2b9b57c6c25c3d855e5fd7bdcb71d2e8961706940731e1e2fe4f3437f30a99
https://www.plusonline.nl/digitaal-categorie/laat-je-niet-oplichten-door-criminelen-voorkom-spoofing?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=POL-2021-12-30&utm_content=POL-2021-12-30&utm_term=&mt=3a2b9b57c6c25c3d855e5fd7bdcb71d2e8961706940731e1e2fe4f3437f30a99
https://www.plusonline.nl/digitaal-categorie/laat-je-niet-oplichten-door-criminelen-voorkom-spoofing?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=email&utm_campaign=POL-2021-12-30&utm_content=POL-2021-12-30&utm_term=&mt=3a2b9b57c6c25c3d855e5fd7bdcb71d2e8961706940731e1e2fe4f3437f30a99
https://www.rijksoverheid.nl/
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Gestegen energiekosten! 

 
 

Door de gestegen energiekosten gaat de 
rekening van Eneco dit jaar fors omhoog.  
 
 

 

Inwoners van Nieuwegein zijn naar de 
ACM, Autoriteit Consument en Markt 
gestapt uit onvrede over de verhoging 
van de kosten voor de stadsver-
warming. Ze willen weten hoe 
energiebedrijf Eneco een stijging van 
soms wel 77 procent rechtvaardigt.  
 
Want de stadsverwarming zit één op 
één gekoppeld aan de hogere gasprijs, 
terwijl de warmte maar voor een heel 
klein deel met gas wordt opgewekt.  
 
Alleen zien gebruikers dat niet terug in 
de rekening, zo schrijft RTV Utrecht. 
 
Energiebedrijf Eneco zegt in een 
reactie tegen RTV Utrecht dat de 
tarieven nog altijd ruim onder het 
maximumtarief van de ACM blijven. 
Verder zijn de verbruikstarieven 
inderdaad gestegen met 77 procent, 
maar zijn de vaste kosten volledig 
gelijk gebleven. 
 
Als je daar nog een overheidscompen-
satie bij optelt. Dan komt het bedrijf 
uit op een gemiddelde stijging van 22 
procent ten opzichte van vorig jaar. 
Eneco zou daarmee ruim 21 procent 

onder de maximum-tarieven blijven, 
verder zegt Eneco dat de percentages 
energie die opgewekt worden met gas 
hoger liggen dan de 10 % waarmee 
soms wordt gerekend.  
 
Ook het grootste gedeelte van de 
elektriciteit dat wordt gebruikt, wordt 
ook weer opgewekt met gas. 
 
De Vereniging Eigen Huis (VEH)  
waarschuwde eind september al voor 
een hap uit de portemonnee voor 
huishoudens die gebruikmaken van 
blok- of stadsverwarming. In de 
provincie Utrecht gaat het om iets 
meer dan 12 procent van alle 
woningen. 
 
De Utrechtse wethouder Lot van 
Hooijdonk (GroenLinks) rekent met 
een stijging van € 23 euro per maand 
voor huishoudens in Utrecht en 
Nieuwegein.  
 
Ze benadrukt dat dit een gemiddelde 
is. De rekening kan ook € 50 per 
maand - € 600 per jaar - hoger 
uitvallen. 

Bron: Kontakt / RTV Utrecht  
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Van handzetter tot graficus (oude beroepen) 
 

De veelgehoorde bewering 
dat Gutenberg de 

boekdrukkunst zou hebben 
uitgevonden, is misleidend.  

 
De blokdruk bestond al langer, 

waarbij een hele bladzijde uit 
één blok werd vervaardigd. 

Als een bladzijde achteraf 
moest worden gecorrigeerd 

en geredigeerd, dan moest er 
een heel nieuw blok worden 

gesneden. 
 

De grote verdienste van Gutenbergs bestaat in het gebruik van losse letters. 
Door Gutenbergs vinding werden correctie en redactie van o.a. boeken gemak-
kelijker en goedkoper; kleine verwisselingen in het zetsel waren nu voldoende. 
 
Gutenberg vond het principe van drukken met losse letters uit met slechts één 
doel: het drukken van boeken. Maar al snel werden drukpersen ook ingezet voor 
andere doeleinden zoals voor het overbrengen van informatie en aankondiging-
en van allerlei soort. De groeiende industrie en handel in de negentiende eeuw 
zorgden voor een enorme expansie van dit soort drukwerk. 
 
Aanvankelijk werden houten letters gebruikt die uit zogenaamd kopshout waren 
gesneden. Kopshout ontstaat door haaks op de houtnerf te zagen zodat de 
jaarringen zichtbaar worden. Op die manier konden houten letters meer druk 
aan en waren minder aan slijtage onderhevig. Later werd overgegaan op loden 
letters die nog minder slijtage vertoonden en ook makkelijker te produceren 
waren. Voor de productie daarvan ontstonden speciale lettergieterijen. 
 
Alledaags drukwerk uit de negentiende eeuw is vaak prachtig vormgegeven. 
Drukkers toonden via efemeer drukwerk (waarvan de inhoud van kortstondig 
belang is = vlugschrift) hun vakbekwaamheid. Letterzetters werden ware 
kunstenaars, hoewel hun creativiteit nog niet financieel werd erkend. Mooi 
drukwerk maken hoorde gewoon bij hun taken. Drukletters zien er ook anders 
uit dan een geschreven letters.  
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Maar zoals er veel soorten handschriften bestaan zijn er ook veel verschillende 
drukletters. Het ontwikkelen van drukletters, en andere zaken die met de 
drukwereld te maken hebben, leidde tot een nieuw beroep namelijk dat van 
grafisch ontwerper dat echter pas in het begin van de twintigste eeuw een 
volwaardig beroep werd. Een grafisch ontwerper verzorgt de grafische 
vormgeving van drukwerk zoals brochures, affiches, verpakkingen en boek-
omslagen. 
 

Porseleinkaarten 
 

Deze drukwerken zijn gebaseerd op steendruk of lithografie. Het karton of papier 
ziet eruit als porselein. Het hoogtepunt van de productie lag tussen 1840 - 1860. 

 
Handzetter in een drukkerij 
 

Met de hand pakte de handzetter de letters uit de kast (= lade uit een zetbok) en 
plaatste deze in een zethaak. Deze zethaak diende om de letters in de juiste 

volgorde op de juiste maat te zetten. 
Merkwaardig is dat dit kopstaand ge-
beurde, d.w.z. de zetter ziet de regels 
op de kop. Als een regel gereed is werd 
deze in een galei gezet. Een galei is een 
platte houten of zinken bak met lage 
randen. Het omvallen van de letters 
werd voorkomen door stukken zetlood 
tegen het zetsel te plaatsen. 

 
Was het zetsel klaar dan werd het met een touwtje omwonden en kon er een 
proef worden gemaakt. Na goedkeuring van de proef kon het zetsel in een vorm 
worden geplaatst en afgedrukt. Na het drukken werd het zetsel soms bewaard 
voor een herdruk, maar anders weer gedistribueerd (teruggeplaatst in de 
zetkasten) De handzetter verrichtte zijn werk staande. Vroeger soms 12 uur of 
langer. Als men slaap kreeg kon men wel eens een schop tegen het achterste 
verwachten. Letterzetten is het eerste proces in een drukkerij. Binnen een 
dergelijk bedrijf neemt de letterzetter een aparte plaats in die niet door een 
drukker kan worden overgenomen. 
 

Specialisme 
 

Elke handeling in een drukkerij heeft zijn eigen specialisme zoals ook een 
papiersnijder met heel andere machines moet kunnen omgaan dan een drukker 

1950, de handzetter aan het werk          
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die alles weet van de drukpers en het inktgebruik. Het beroep van letterzetter is 
niet geheel uitgestorven omdat het is overgegaan naar een kunstambacht. Dat 
ambacht wordt nog toegepast voor kunstboeken en artistiek drukwerk. Vaak 
wordt dan ook de papiersoort aan-
gepast aan het handwerk en wordt 
ambachtelijk handgeschept papier 
gebruikt. 
 

Een zethaak met letters ► 
 

Bron: Senior Plaza  
Met dank aan Ilse Steel voor de tekst 
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De strijd tegen rookverslaving en de industrie 
Gezond Gesprek met  

longarts Wanda de Kanter  
Karine Hoenderdos | Gepubliceerd: 15-12-2021 

 
Roken is net zo verslavend als 

cocaïne en heroïne, en het zou allang 
verboden moeten zijn. Dat vindt 
longarts Wanda de Kanter, die al 

ruim 30 jaar de gevolgen van roken 
ziet bij haar patiënten.  

 

Sinds een jaar heeft ze de witte jas grotendeels aan de kapstok gehangen en 
vecht ze voor haar patiënten in de rechtszaal – door te procederen tegen de 
tabaksindustrie. 
 

Wie de cijfers over roken leest, schrikt elke keer weer. Ongeveer 24 procent van 
de Nederlandse bevolking rookt en elke week beginnen honderden jongeren met 
roken.  
 

Ieder jaar zijn er alleen al in Nederland 20.000 tabaksdoden, en wereldwijd zijn 
het er 8 miljoen. Tegenover elke dode door tabak staan minstens 50 mensen die 
ziek zijn geworden door roken.  
 

Zo is 30 procent van de gevallen van hart- en vaatziekten te wijten aan roken, 
draagt tabak bij aan het ontstaan van 16 soorten kanker en aan COPD. Ook heeft 
roken een relatie met depressie en stress. Wanda de Kanter behandelde in haar 
lange loopbaan talloze mensen met longkanker, of andere longproblemen door 
roken. Ze zag hoe hardnekkig een rookverslaving is. Ze zag ook dat de kinderen 
van haar patiënten rookten, en soms zelfs de kleinkinderen.  
 

Dit dodelijke patroon wilde ze doorbreken, door het gevecht aan te gaan met de 
tabaksindustrie, die mensen volgens haar zeggen ‘meedogenloos verslaafd 
maakt aan tabak’.  
 

Voor het gehele artikel, kopieert u de link ▼ naar uw Pc.  
 

De strijd tegen rookverslaving en de tabaksindustrie | 
Gezondheidsnet 

Bron: Gezondheidsnet 

https://www.gezondheidsnet.nl/hart-en-vaatziekten/risicofactoren-van-hart-en-vaatziekten
https://www.gezondheidsnet.nl/astma-en-copd/heb-ik-copd
https://www.gezondheidsnet.nl/stoppen-met-roken/de-strijd-tegen-rookverslaving-en-de-tabaksindustrie?mt=3a2b9b57c6c25c3d855e5fd7bdcb71d2e8961706940731e1e2fe4f3437f30a99&utm_source=SPN_Gezondheidsnet&utm_medium=email&utm_campaign=GN-2022-01-04&utm_content=GN-2022-01-04&utm_term=
https://www.gezondheidsnet.nl/stoppen-met-roken/de-strijd-tegen-rookverslaving-en-de-tabaksindustrie?mt=3a2b9b57c6c25c3d855e5fd7bdcb71d2e8961706940731e1e2fe4f3437f30a99&utm_source=SPN_Gezondheidsnet&utm_medium=email&utm_campaign=GN-2022-01-04&utm_content=GN-2022-01-04&utm_term=
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KBO VAKANTIE 2022  –  Vledder 
 

maandag 19 t/m zaterdag 24 september 2022 
 

Hotel Brinkzicht**** , Vledder 

 
Hotel Brinkzicht te Vledder in Drenthe.   

 
In dit hotel hebben wij enkele jaren 

geleden een fantastische vakantie gehad. 
Het hotel is fors verbouwd en heeft 

inmiddels de 4 sterren status. U kent het 
niet meer terug. U komt binnen via de luxe 

ontvangsthal en het ruime restaurant.  
 

Hotel Brinkzicht wordt gerund door de 
hechte familie van Harrie de Jong.  
 
U krijgt volop persoonlijke aandacht en 
alles is erop gericht om u een 
onbezorgde vakantie te bezorgen. 
 
Het hotel beschikt over 48 sfeervolle 
kamers die zeer comfortabel zijn en 
van alle gemakken voorzien.  
 
Alle kamers hebben een inloop-douche 
en toilet, televisie, wekkerradio, föhn, 
vergrootspiegel, kluisje én een 
Nespresso apparaat. 
 
Bovendien kunt u kosteloos gebruik 
maken van Wifi en gratis bellen op uw 
hotelkamer (naar alle nummers in 
Nederland).  
 

De kamers bevinden zich op de begane 
grond of op 2 etages, die uiteraard per 

lift bereikbaar zijn. Het gehele hotel is 
rookvrij. 
 

Het hotel heeft 2 sfeervolle 
restaurants, een modern ingerichte 
lounge en gezellige bar-zaal en mooi 
gelegen terras. Er is een ruim terras op 
de binnenplaats.  
 

Nieuw zijn de unieke hypermoderne 
bowlingbanen in het souterrain. 
 

Wat gaan we doen? 
 

- Bezoek aan het Jopie Huisman 
museum.  

- Bezoek aan Museum Joure, de 
bakermat van Douwe Egberts. 

- Advocaat proeven bij boerin 
Agnes (van Boer zoekt vrouw). 

- We bezoeken het 
Gevangenismuseum Veenhuizen. 

- Gezellige avonden met divers 
entertainment incl. bowlen. 
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De prijs voor het complete 
arrangement bij verblijf op een 
 

1-persoonskamer bedraagt € 590,-- pp. 
2-persoonskamer bedraagt € 540,-- pp. 
 
Wat krijgt u hier allemaal voor? 
 

Inbegrepen zijn verblijf in het Hotel 
Brinkzicht met ontbijt, lunch en 3-
gangen diner. Elke ochtend en avond 
schenkt het hotel een gratis kopje 
koffie.  
 

Verder is inbegrepen alle touringcar-
vervoer, de genoemde halve 
dagtochten, entertainment ‘s avonds, 
diverse fooien.  
 

Natuurlijk ontvangt u vooraf een 
verzorgd programmaboekje. 
 

Niet inbegrepen zijn:  
 

Reis- en annuleringsverzekering, 
uitgaven van persoonlijke aard, extra 
drankjes.  

Inschrijven vóór 28 februari 2022 
 

Wilt u er zeker van zijn, dat u ook in 
2022 met de KBO op vakantie kunt?  
Bij uw Magazine vindt u een 
inschrijfformulier.  

 
Vul dit snel in en stuur het op naar de 
Reiscommissie KBO, Nieuwegein/ 
Vianen, Willem Klooshove 44,  
3438 PR  Nieuwegein.  
 

NB. De 
toewijzing 
van de 
kamers 
gebeurt 
op 

volgorde van binnenkomst van de 
inschrijfformulieren. VOL is VOL! 

 

Vragen over deze reis? 
 

Voor meer informatie kunt u bellen 
met Harry Meerts, 030 - 605 67 78 of 
e-mail: harrymeerts@ziggo.nl. 

mailto:harrymeerts@ziggo.nl
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Ik heb een boosterprik 
gehad, hoe voeg ik 
deze toe aan mijn 
vaccinatiebewijs? 
 

 

In de CoronaCheck-app 
Nieuwe vaccinaties worden 
niet automatisch in de app 
opgehaald. Daarom moet je 
na elke vaccinatie je 
vaccinatiegegevens opnieuw 
ophalen door in te loggen 
met DigiD. Klik op het 
‘+’teken rechtsboven in de 
app en voeg een vaccinatie-
bewijs toe. 

Op papier 
Ga dan naar www.coronacheck.nl/print en maak 
opnieuw een vaccinatiebewijs. Je boosterprik 
wordt dan ook in je papieren bewijs verwerkt. 
 

Meer informatie 
Voor iedere prik ontvang je een aparte 
internationale QR-code met de datum van die 
prik. Lees hierover meer op: Waarom heb ik 
voor elke prik een aparte internationale QR-
code? En welke moet ik gebruiken?.  
 

Je krijgt maar één Nederlandse QR-code voor al 
je vaccinaties. Hierbij staat alleen de datum 
vanaf wanneer je volledige vaccinatiebewijs 
geldig is. In Nederland ben je na twee prikken 
(behalve bij het Janssen-vaccin) volledig 
gevaccineerd. 

 
  

https://coronacheck.nl/print
https://coronacheck.nl/nl/faq/3-5-waarom-heb-ik-voor-elke-prik-een-internationale-qr-code/
https://coronacheck.nl/nl/faq/3-5-waarom-heb-ik-voor-elke-prik-een-internationale-qr-code/
https://coronacheck.nl/nl/faq/3-5-waarom-heb-ik-voor-elke-prik-een-internationale-qr-code/
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Kan ik bezwaar maken tegen een WOZ-beschikking? 
 
U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-
waarde op uw WOZ-beschikking. U 
dient het bezwaar in bij uw gemeente. 
 

Bezwaar maken 
Hoe u bezwaar maakt bij uw 
gemeente, leest u in de bijlage bij de 
WOZ-beschikking. In uw bezwaar moet 
u opschrijven waarom u het niet eens 
bent met de WOZ-waarde. 
 
U kunt bij de gemeente een 
taxatieverslag aanvragen. Daarin staat 
hoe de waarde bepaald is. In het 
taxatieverslag staan meestal ook de 
verkoopcijfers van andere, 
vergelijkbare woningen. Daarmee kunt 
u uitzoeken of de waarde van uw huis 
goed is berekend. U kunt deze 
gegevens gebruiken voor uw bezwaar. 
De gemeente doet een uitspraak op 
uw bezwaar. 
 

Binnen 6 weken bezwaar maken 
tegen WOZ-waarde 
U moet bezwaar maken binnen 6 
weken na datum van de WOZ-
beschikking. Na deze termijn is geen 
bezwaar meer mogelijk en staat de 
WOZ-waarde vast. 
 

Informeel bezwaar 
Bij steeds meer gemeenten kunt u 
informeel bezwaar maken. Zo is er 
soms een mogelijkheid dat u samen 
met een taxateur de WOZ-waarde nog 
eens bekijkt. Dat kan veel administra-

tieve rompslomp besparen. Mocht u er 
toch niet uitkomen, dan kunt u alsnog 
schriftelijk bezwaar indienen. 
Gemeenten zijn niet verplicht een 
informele procedure te gebruiken. 
 

Uitspraak gemeente op bezwaar 
De gemeente moet een beslissing 
nemen in het kalenderjaar waarin u 
bezwaar heeft gemaakt. Heeft u 
bezwaar gemaakt in de laatste 6 
weken van het kalenderjaar? Dan 
moet de gemeente binnen een periode 
van 6 weken een beslissing nemen. De 
gemeente kan de termijn met 
maximaal 6 weken verlengen. 
 

Niet eens met uitspraak gemeente 
Bent u het niet eens met de uitspraak 
van de gemeente op uw bezwaar? Dan 
kunt u in beroep gaan bij de sector 
bestuursrecht van de rechtbank. Bent 
u het daarna niet eens met de 
uitspraak van de rechtbank? Dan kunt 
u in hoger beroep gaan. Dit doet u bij 
de belastingkamer van het 
Gerechtshof. Als u in (hoger) beroep 
gaat, dan moet u griffierechten 
betalen. 
In de uitspraak van de gemeente of 
rechtbank op uw bezwaar vindt u de 
informatie om in (hoger) beroep te 
gaan. 
 

Kopieer de onderstreepte links voor 
meer info. 

Bron: Rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-woz/vraag-en-antwoord/woz-waarde-controleren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-woz/vraag-en-antwoord/woz-waarde-controleren
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/waardering-onroerende-zaken-woz/vraag-en-antwoord/wat-is-griffierecht-en-hoeveel-griffierecht-moet-ik-betalen
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Horizontaal: 
2 Voorbij 3 Bezoeker 8 Familielid 10 Land in Azië 12 Uitroep 13 Machthebber 15 
Magische handelingen verrichten 17 Soort onderwijs 18 Land in Afrika 19 Deel 
van bestek 21 Transporteren 22 Kansspel 23 Rijgsnoer 24 United States 25 Land 
in Azië 27 Hard waaien 29 Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek 31 Ook 
32 Schoonheidskoningin 33 Enthousiasme 34 Zacht metalen kokertje  
 

Verticaal: 
1 Grootvader 2 Hoger maken 3 Vanaf 4 Deel van een schip 5 Versieren van een 
gerecht 6 Meisjesnaam 7 Deel van Oostenrijk 9 Voorvechter 11 Aandacht tonen 
voor de gevoelens van anderen 13 Horend bij een protestants kerkgenootschap 
14 Ook 16 lnzamelen 20 Verzoekschrift 22 Borstbeeld 26 Beginstreep 28 
Familielid 30 Plaats in N.-Brabant 32 Megabyte 

 

Speel mee en pak die € 25,--! 
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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 corres-
pondentie 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 12 februari 2022 aan: 
 

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

De oplossing van de puzzel uit De Brug nr. 6-2021 is: ▼  
  

 

en is gewonnen door Dhr. J. Sprang, Nieuwegein. Wij feliciteren u van harte. De prijs 
wordt naar u overgemaakt. 

mailto:advos@casema.nl
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Winter: zes jaar tussen de rendieren / Laura Galloway  
 

Waargebeurd verhaal over De Amerikaanse Laura die een DNA test 
doet waaruit blijkt dat ze deels Sami is. Via via komt ze op een bruiloft 
in het afgelegen dorp Kautokeino in het Noorse noordpoolgebied. Hier 
leert ze Ailu, een Sami rendierhoeder kennen.  
 

Er is een klik. Maanden houden ze via Facebook contact. Laura wil weg 
uit New York en besluit te gaan samenwonen met Ailu in Kautokeino. 

Ze volgt een Sami taalcursus en probeert een goede partner te zijn door mee te werken in 
het rendierhoeden.  
 

Maar de cultuurverschillen zijn te groot en de relatie loopt stuk. Tegen ieders verwachting 
blijft Laura zes jaar in het dorp, geeft Engelse les aan Sami kinderen en behaalt een 
Master inheemse journalistiek.  
 

Mooi verwoord verhaal welke emotionele processen ze doormaakt, hoe ze zichzelf en 
anderen leert vergeven.  
 

  
Miss Merkel en een onverwachte wending / David Safier  
 

Angela Merkel vertrekt na haar pensioen naar het platteland. Samen met 
haar man Joachim, hond Poetin en lijfwacht Mike woont ze in een klein 
lieflijk plattelandsdorpje.  
 

Frau Merkel heeft nog wel een beetje moeite met het rustig voort-
kabbelende dorpsleven, zo anders dan al die turbulente jaren in Berlijn. 
Een beetje wanhopig zoekt ze een vriendin onder de lokale bevolking. 
Maar als er dan een heuse moord wordt gepleegd in het naburig kasteel 
stort Angela zich als een ware miss Marple op de zaak.  
 

Eindelijk wat te doen naast het bakken van appeltaarten! Tijdens haar belevenissen 
verwijst Miss Merkel naar ontmoetingen en ervaringen opgedaan in de periode dat ze 
bondskanselier van Duitsland was.  
 

Een luchtige en grappig bedoelde detective.  
 

 

Met dank aan Anne Terwisscha van de 2e verdieping voor deze leestips. 



 



 


