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Van de voorzitter / VERBORGEN
Vanmorgen heb ik me op glad ijs bewogen. Iets
wat ik normaliter niet graag doe. Ik houd meer
van zekerheid en vaste grond onder de voeten.
Maar nu diende de mogelijkheid zich aan om de
uit de kluiten gewassen struiken aan de waterkant eens goed te snoeien. De
ijsvloer maakte mij het mogelijk de woekering in te tomen, daar waar ik anders
niet bij kan komen. Zo wat plaats gemaakt voor de lente.
Lopend over de bevroren grond zie je de eerste tekenen van ontluiking. De
verborgen energie in wortels en bollen staat op springen, om in de lente ons
pracht en praal te tonen. Pasen komt er aan. Het feest van nieuw leven ligt nog
verborgen in een tijd van overdenken en voorbereiden.
Een goede en tijdige voorbereiding is van belang voor het behalen van resultaten. Dat zeiden ook de winnaars van de medailles op de Olympische Spelen.
Alleen grondige training kleurt het resultaat goud.
Zoals eerder gemeld heeft ons bestuur zich
gebogen over de toekomst. Alle gebieden waaraan
we aandacht besteden, zijn gevat in een jaarplan.
De verkorte versie daarvan vindt u bij de stukken
die horen bij de Algemene Leden Vergadering op
12 april. Gekoppeld aan deze ALV is een themabijeenkomst over verborgen
gevaren, die een mens in 24 uren kunnen belagen. U bent van harte
uitgenodigd!
Zo maar uit het niets kan iets moois bloeien. Iemand die zich aanmeldt om actief
te willen zijn voor de KBO.
Een prachtige jaarlijkse donatie voor de dinsdagmiddagactiviteiten van een
trouwe deelneemster.
Misschien ligt er bij u nog iets verborgen: een helpende hand, een goed idee, een
bruikbaar talent? Laat het ons weten.
Ik wens u een zonnige tijd toe.
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Ad Driessen, voorzitter.

Nieuw Paspoort of ID kaart nodig?
Het is nog voorjaar, maar voor u het
website van de Gemeente Nieuwegein,
weet begint het vakantieseizoen. Het is of u belt 14030 (hiervoor hoort géén
belangrijk dat u dan uw reispapieren in netnummer!).
orde hebt.
U moet altijd persóónlijk langskomen
Controleer daarom de geldigheid van
op het Stadshuis.
uw paspoort of ID kaart. In het
verleden mocht je nog reizen met een Wat heeft u nodig?
verlopen paspoort. Dat is helaas niet
-een goed gelijkende kleurenpasfoto
meer mogelijk. In alle landen van
die voldoet aan de eisen.
Europa heeft u een geldig paspoort of -alle geldige en verlopen
ID kaart nodig.
reisdocumenten die in uw bezit zijn.
-alle buitenlandse reisdocumenten, als
Wilt u weten tot wanneer uw paspoort u naast de Nederlandse nationaliteit
of identiteitskaart geldig is? De datum nog een andere nationaliteit heeft.
staat op uw reisdocument onder
‘geldig tot’. Vraag dus op tijd een
Betalen doet u direct bij de aanvraag.
nieuw documenten aan.
Na vijf werkdagen kunt u met uw
afhaalbewijs het document afhalen
De tarieven voor 2018 zijn in N’gein
(zonder afspraak).
voor een nieuw paspoort € 65,30 en
voor een identiteitskaart € 51,05. Een
Een rijbewijs of bankpas wordt niet
paspoort aanvragen kan alleen op
aanvaard als geldig reisdocument of
afspraak. Dit kan eenvoudig via de
identiteitsbewijs.

Beste leden,
graag nogmaals uw aandacht voor het volgende.
Is er een wijziging in uw gegevens of (e-mail)adres, geeft u dit dan a.u.b.
door aan de ledenadministratie, te bereiken per mail:
advos@casema.nl of telefonisch: 030 - 604 604 7
zodat we u met belangrijke informatie kunnen bereiken. Het is in uw en
ons belang om alle gegevens up-to-date te houden.
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KBO afd. Nieuwegein/Vianen
Het bestuur van de KBO
afdeling Nieuwegein/Vianen
nodigt u van harte uit voor de
Algemene
Leden Vergadering (ALV) op
donderdag 12 april 2018
Plaats: zalencentrum De Bron, Buizerdlaan 1 3435 SB Nieuwegein (buslijn 74)
Aanvang
14:00
uur. 2018
(De zaal is open vanaf 13:30 uur)
ALV van
12 april
Agenda
1. Opening en welkom door onze voorzitter, dhr. Ad Driessen
2. Vaststellen van de agenda
3. Ingekomen stukken voor deze vergadering
4. Vaststellen van het verslag van de ALV van 16 november 2017, zoals
geplaatst in de KBO Nieuwsbrief nummer 1-2018, pagina 4 t/m 7
(TIP: Neem de Nieuwsbrief mee naar de ALV)
5. Vaststellen van het jaarverslag 2017
a) Verslag van de kascommissie bestaande uit de heren Boot en
Schoordijk
b) Vaststellen van de jaarrekening 2017 (het financieel jaarverslag 2017).
Indien u belangstelling heeft voor de gehele jaarrekening, dan kunt u
deze opvragen bij de penningmeester). De balans op 31 december 2017
en de Staat van Baten en lasten over 2017 staan in deze Nieuwsbrief
c) Vaststellen van het jaarverslag 2017 (inhoudelijk gedeelte), zoals
afgedrukt in deze Nieuwsbrief
d) Decharge van het bestuur voor het gevoerde beleid
6. Samenstelling kascommissie voor 2018
Dhr. Ad Boot gaat voor zijn 2e termijn. Dhr. John Schoordijk is niet
herkiesbaar. Er dient dus een opvolger te worden gekozen. Kandidaten
kunnen zich melden bij de secretaris
4
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7. Mededelingen van het bestuur:
a) Stand van zaken samenwerking met PCOB afd. Nieuwegein/IJsselstein
b) Bestuurlijk jaarplan 2018 (Een samenvatting is geplaatst in deze
Nieuwsbrief)
c) Privacy-beleid
d) Digitale communicatie: e-mailadressen, website
e) Nieuwsbrief redactie: woord van dank voor mevr. Lies Rommelse
opvolging redacteur
f) …
8. Rondvraag
9. Sluiting van de ALV door de voorzitter

uur uit het leven van…
Benieuwd hoe een hele dag uit het leven van ’n Nederlander eruit ziet?
We volgen die landgenoot gedurende 24 uur (van slapen via de dagelijkse bezigheden tot opnieuw slapen).
Maar we volgen de persoon wel op een speciale manier: we zetten namelijk een
veiligheidsbril op!
Veiligheid is namelijk het onderwerp van de THEMAMIDDAG die – zoals
gebruikelijk – na de Algemene Leden Vergadering op 12 APRIL 2018 wordt
gehouden.
DUS: Na de Algemene Leden Vergadering van 12 april 2018 (die begint om 14:00
uur) is er – na een korte pauze – de gebruikelijke themamiddag (die zal circa
15:00 beginnen).
In de presentatie, verzorgd door dhr. Frans
Brinkman (veiligheidsdeskundige bij de bond
Unie KBO), nemen we gedurende 24 uur een
kijkje in het leven van ’n Nederlander.
Hoe bijzonder is dat!
KBO nieuwsbrief / jaargang 2018 / nr. 2
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KBO afd.
Nieuwegein/Vianen

ter vaststelling door de
]

ALV van 12 april 2018

ALGEMEEN
Evenals het verslagjaar 2016 is ook 2017 voor onze afdeling een goed jaar: het
ledenbestand van de vereniging is volgens de verwachting gegroeid, met ruim
3%; de activiteiten zijn goed bezocht en in het dagelijks bestuur van de afdeling
zijn zowel het voorzitterschap als het secretariaat vloeiend overgegaan van de
oude naar de nieuwe bestuurders.
LEDEN
De Algemene Leden Vergadering (de ALV) is het hoogste orgaan binnen onze
KBO afdeling. Twee maal per jaar worden leden uitgenodigd voor een ALV,
waarin het bestuur verslag doet van het gevoerde beleid, de beleidsvoornemens
en legt het verantwoording af over de (financiële) resultaten.
Dit jaar zijn deze bijeenkomsten gehouden op 20 april en 16 november. Per
bijeenkomst zijn circa 60 leden aanwezig. Tijdens de laatste ALV hebben de leden
afscheid genomen van dhr. Bert Baars, die negen jaar lang het voorzitterschap
van de vereniging heeft gevoerd.
Hij is bij deze gelegenheid geëerd door zijn opvolger, dhr. Ad Driessen, met het
opspelden van de zilveren KBO-speld.
Ook Harry Meerts, voormalig penningmeester van onze KBO afdeling en actief
bestuurslid met de portefeuille reis- en activiteitencommissie, ontvangt een
zilveren KBO-speld.
6
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Ledenaantal
De grafiek hieronder laat het verloop van het ledenaantal zien in de periode
2012 - 2017. Na een periode van daling is de laatste jaren weer een stijging van
het ledenaantal te zien.

2012
2013
2014
2015
2016
2017
Afbeelding 1. Het ledenaantal op 31 december in de jaren 2012 t/m 2017
Aan de hand van de gegevens die onze ledenadministrateur Ad Vos heeft aangeleverd, kunnen we de balans van dit verslagjaar opmaken. Op 1 januari 2017
bedraagt het aantal leden 743 personen. Er zijn 83 nieuwe leden ingeschreven.
Helaas moeten we 14 leden uitschrijven wegens overlijden; 13 leden verhuizen
naar elders; 27 leden hebben het lidmaatschap opgezegd en 1 lid is wegens wanbetaling geroyeerd. Het jaar wordt op 31 december afgesloten met 771 leden.
BESTUUR
Ook in 2017 heeft het afdelingsbestuur de nodige mutaties ondergaan. In de
Algemene Leden Vergadering in november is – zoals eerder gemeld ─ afscheid
genomen van dhr. Bert Baars als voorzitter, een functie die hij negen jaar heeft
bekleed. dhr. Ad Driessen, tot dan toe secretaris, is in die vergadering benoemd
tot zijn opvolger. In de persoon van dhr. Henk Valkenet is een nieuwe secretaris
gevonden die zijn werkzaamheden vanaf november heeft opgepakt.
Aan het einde van het jaar kondigde Nieuwsbrief-eindredacteur mevr. Lies
Rommelse haar vertrek (per direct) aan. Wij danken haar voor de wijze waarop
zij dit belangrijke verenigingsblad heeft vormgegeven. Het nieuwe jaar start
derhalve met een vacature voor deze functie.
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Het bestuur heeft 11 keer vergaderd met een vaste agenda. Vaste bespreekpunten zijn: financiën, reis- en activiteitcommissie, KBO digitaal en het functioneren van de verschillende werkgroepen.
COMMUNICATIE
Er zijn verschillende vormen van communicatie binnen onze vereniging:
De Nieuwsbrief van de afdeling Nieuwegein/Vianen. Er zijn dit jaar zes Nieuwsbrieven uitgebracht die door hoofdredacteur mevr. Lies Rommelse op vakkundige wijze zijn samengesteld. Vanaf nummer 2 (maart-mei 2017) is de
Nieuwsbrief gestoken in een kleurige omslag.
Het landelijk KBO blad “de Nestor” is in de loop van het verslagjaar opgegaan in
een nieuw blad van de landelijke KBO-PCOB. Tot er een passende naam is
gevonden heeft dit nieuwe blad de naam KBO-PCOB magazine gekregen. De
Nestor/ het KBO-PCOB magazine wordt tien keer bij de leden bezorgd door een
grote groep bezorgers in zo’n 30 rayons.
Veel leden weten ook dit jaar de servicelijn van onze afdeling te vinden. Angela
Kok is de spin in dit telefonisch informatie-web en lost zelf problemen op of legt
dit neer bij de juiste persoon.
De eigen website van onze afdeling is in het verslagjaar 2016 stopgezet en
vervangen door een pagina op de website van de KBO provincie Utrecht. (Ga
naar de website www.kboprovincieutrecht.nl, klik rechtsboven op afdelingen en
zoek vervolgens Nieuwegein/Vianen).
REIZEN EN ACTIVITEITEN
Een grote variatie aan activiteiten wordt jaarlijks aan de leden aangeboden.
Daarnaast zijn ook niet-leden welkom; het blijkt dat dat steeds vaker gebeurt.
Het nieuwe jaar start met de Nieuwjaarsbingo dit jaar aangevuld met een ZZ-quiz
door dhr. Ad Driessen.
Twee dagtochten brengen de deelnemers naar het zuiden en het oosten van het
land (stroperstocht van 18 mei) en naar de Achterhoek (varen en wijnproeven op
14 september). De vakantiereis naar Vledder (26 juni-1 juli) is eveneens een
succes.
8
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Na elke Algemene Leden Vergadering wordt ook dit jaar een themamiddag
georganiseerd. Op 20 april verzorgt dhr. David van de Waal (PCB Uitvaartzorg)
een bijeenkomst over levenseinde. Op 16 november verzorgt dhr. Enno Dijkstra
(notariskantoor Dijkstra & Sutter) een druk bezochte bijeenkomst over het
levenstestament.
De wandelclub van onze afdeling viert het 10 jarig bestaan. Elke donderdagmiddag om 14:00 uur verzamelen zij zich bij Jack’s Grillhouse
De IPad-/tabletcursus is volledig volgeboekt en voorziet in een groeiende
behoefte van ouderen om ook de moderne sociale media te kunnen gebruiken.
Op 22 december vindt de traditionele kerstviering in de Barbarakerk plaats met
pastoor Van der Vegt als voorganger.
Op de vrijwilligersbijeenkomst op 10 maart worden de vrijwilligers door het
bestuur bedankt voor enorme inzet. Zonder hun aandeel kunnen de activiteiten
geen doorgang vinden. Daarnaast bieden veel vrijwilligers hun diensten aan als
Belastinghulpen en VOA’s.
Alle vrijwilligers van onze vereniging, ook dit jaar heel erg bedankt voor jullie
vele en goede werk.
Financieel
Uit de jaarrekening 2017 blijkt dat we een ook in financieel opzicht het jaar goed
kunnen afsluiten met een positief saldo. De financiële positie van onze
vereniging is gezond. Een woord van dank voor de penningmeester, dhr. Jan
Veenendaal, is op zijn plaats.
In samenwerking met PCOB afdeling Nieuwegein/IJsselstein zijn bij de gemeente
Nieuwegein subsidies aangevraagd en verkregen voor de aanschaf van tablets
voor de Ipad/tabletcursussen en de themamiddagen voor alle ouderen van
Nieuwegein.
De acties om de contributie van de leden te innen via automatische
machtigingen zijn voortgezet.
Tijdens de ALV van 16 november 2017 is de begroting 2018 volgens het voorstel
van het bestuur vastgesteld.
KBO nieuwsbrief / jaargang 2018 / nr. 2
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Uit de jaarrekening 2017 zijn pagina 2 (de balans op 31 december 2017) en
pagina 3 (de staat van baten en lasten 2017) hierna opgenomen. Geïnteresseerden die de volledige jaarrekening willen inzien, worden gevraagd contact op
te nemen met de penningmeester van onze vereniging.
Het bestuur dankt de leden voor het door hen gestelde vertrouwen en alle
vrijwilligers voor al het voortreffelijk geleverde werk.
H.L.M. [Henk] Valkenet
Secretaris KBO-afd. Nieuwegein/Vianen
Nieuwegein, 15 februari 2018.

Kapper Jan van Doorn
is ondernemer van het jaar 2017 geworden.
De KBO afdeling Nieuwegein/Vianen feliciteert
hem daar van harte mee.
10
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KBO afdeling Nieuwegein/Vianen
Jaarrekening 2017

Balans per 31 december

2017

2016

€

€

414

174

b) Liquide middelen

25.843

20.132

Totaal activa

26.257

20.306

€

€

6.066

3.789

d) Bestemmingsreserves

14.630

11.091

e) Overlopende passiva

5.561

5.426

26.257

20.306

ACTIVA
a) Overlopende activa

PASSIVA
c) Eigen vermogen

Totaal passiva

Pagina 2
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KBO afdeling Nieuwegein/Vianen
Jaarrekening 2017
1
rekening
2017
€

2
begroting
2017
€

3
saldo
1 minus 2
€

4
rekening
2016
€

Contributies
Ov.activiteiten (reiscie. e.d.)
Bingo/verloting
Advertenties
Rente
Gemeente Nieuwegein*
Overige baten

21.690
33.474
228
773
0
1.983
262
58.410

21.600
35.500
350
600
30
750
75
58.905

90
-2.026
-122
173
-30
1.233
187
-495

19.608
6.677
366
578
29
1.500
252
29.010

Telefoon-/portokosten
Bureaukosten
Bankkosten
Drukwerk/Nieuwsbrieven
Ledenwerving
Bestuurs-/vergaderkosten
Kosten samenw. Lekstroom
Attentiefonds
Reiskostenvergoedingen
Afd. Unie KBO/Prov.
Nieuwjaarsbijeenkomst
Bingo/verloting
ALV
Themadagen*
Vrijw. bijeenkomsten
Kosten vrijwilligers
Kerstviering
Ov.activiteiten (reiscie. e.d.)
Reserv. overige activiteiten
Reserv. Lustrumvieringen
Kosten onvoorzien

150
341
230
3.976
0
1.527
45
250
257
10.567
381
86
0
1.983
1.062
589
137
30.735
500
300
278
53.394

500
1.000
300
3.300
400
1.400
500
400
300
11.408
600
100
0
800
800
500
300
35.000
500
300
497
58.905

-350
-659
-70
676
-400
127
-455
-150
-43
-841
-219
-14
0
1.183
262
89
-163
-4.265
0
0
-219
-5.511

640
606
251
3.266
125
1.371
0
263
206
10.058
428
105
228
1.500
849
140
268
7.128
500
300
25
28.257

5.016

0

5.016

753

Staat van baten en lasten
BATEN
8002
8040
8200
8400
8500
8600
8700
Totaal baten
LASTEN
4000
4010
4020
4030
4040
4050
4055
4060
4070
4110
5000
5005
5009
5010
5020
5025
5030
5040
6001
6005
6010
Totaal lasten
RESULTAAT

*2017 subsidie en verantwoording door de KBO en de PCOB.
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Pagina 3

VERKORT BESTUURLIJK JAARPLAN 2018
In januari 2018 heeft het afdelingsbestuur gesproken over de plannen voor 2018.
Dat heeft geleid tot het opstellen van het bestuurlijk jaarplan 2018. In dit artikel
krijgt u een samenvatting van de plannen die het bestuur dit jaar op de agenda
heeft staan:
1. Samenwerking met andere ouderenorganisaties
De verwachting is dat de samenwerking met de PCOB (Protestants
Christelijke Ouderen Bond), afdeling Nieuwegein/IJsselstein verder vorm
krijgt en zal leiden tot een verregaande samenwerking.
De activiteiten van de voormalige UVV Nieuwegein worden dit jaar door
onze afdeling overgenomen.
Op bestuurlijk niveau (afdelingsoverleg) wordt samengewerkt met
andere afdelingsbesturen van de KBO-provincie Utrecht.
2. Communicatie
In deze tijd van digitale communicatie is het bestuur voornemens om de
website nieuw leven in te blazen en communicatie met de leden via emailadressen te starten.
De communicatie via de Nieuwsbrief (en de verspreiding daarvan door
de bezorgers) blijft vanzelfsprekend bestaan.
3. Activiteiten
Samen met talloze vrijwilligers streeft het bestuur naar een gevarieerd
aanbod van activiteiten.
Ons activiteitenaanbod wordt uitgebreid met activiteiten van de
voormalige UVV Nieuwegein. Mogelijk komen daar in de loop van dit
jaar ook activiteiten van de PCOB afd. Nieuwegein/IJsselstein bij.
4. Belangbehartiging
Dit is een belangrijke taak voor het bestuur. In aanloop naar de
verkiezingen voor de gemeenteraad heeft het bestuur alle politieke
partijen in Nieuwegein benaderd met een vragenlijst. In die vragenlijst
proberen we een duidelijk beeld te krijgen van het beleid van die elf (!)
partijen met betrekking tot ouderenbeleid. De uitkomsten zullen
vermoedelijk leiden tot vervolgactiviteiten.
KBO nieuwsbrief / jaargang 2018 / nr. 2
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5. Jubileum KBO afdeling Nieuwegein/Vianen
Hoewel het 35-jarig bestaan pas in 2019 gevierd zal worden, buigt het
bestuur zich al dit jaar over het feestprogramma
6. Actualiseren bestuursdocumenten
Bepaalde documenten die het bestuur gebruikt om te kunnen
functioneren, zijn toe aan vernieuwing. De secretaris neemt hiertoe
initiatieven en bespreekt dat met de overige bestuursleden.
7. Invoering Algemene Verordening Gegevensbescherming
Op 25 mei a.s. gaat deze verordening in werking. Die is vooral bedoeld
om zicht te krijgen over de manier waarop het bestuur privégegevens
verzamelt en bewaart en – zeer belangrijk – voorkomt dat gegevens in
verkeerde handen vallen (een zogenaamd data lek).
8. Bestuurlijk jaarplan 2019
Het bestuur wil tijdens de Algemene Ledenvergadering van november al
het bestuurlijk jaarplan voor 2019 presenteren.
Henk Valkenet, secretaris KBO afdeling Nieuwgein/Vianen.
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Ouderen kunnen hogere hypotheek krijgen in 2018
Veel ouderen zouden het liefst zo lang
mogelijk zelfstandig willen blijven wonen.
Vaak is dit ook mogelijk, mits zij goede zorg
of verpleging thuis ontvangen.
Ook belangrijk is dat het huis waarin zij
wonen hiervoor geschikt is. Is dat niet het
geval, dan kunnen ze verhuizen naar een
meer geschiktere woning (zoals een
appartement) of hun huidige woning
verbouwen.
Ouderen krijgen hiervoor in 2018 meer
mogelijkheden, nu zij een hogere hypotheek
kunnen afsluiten.
Geen standaardaanvraag voor een
hypotheekverstrekker
Al eerder schreven we dat het voor ouderen
soms lastig kan zijn een hypotheek af of
over te sluiten. Bijvoorbeeld door de
aangescherpte leennormen, zoals het al
rekening houden met het lagere verwachte
pensioeninkomen tien jaar voor de daadwerkelijke pensioendatum. Hierdoor is het
afsluiten of oversluiten van een hypotheek
voor ouderen echt maatwerk, waarbij
deskundig advies essentieel is.
Weten wat in uw geval de mogelijkheden
zijn? Vergelijk hier verschillende hypotheekadviseurs.
Leencapaciteit stijgt bij kortlopende
lening
Eerder werd altijd gekeken bij een
hypotheekaanvraag of de aanvrager de

lening nog 30 jaar zou kunnen blijven
betalen. Hierbij werd de fictieve toetsrente
toegepast, een verwachte gemiddelde rente
over de looptijd. Vergeleken bij de huidige
lage hypotheekrente valt de toetsrente
echter veel hoger uit, waardoor mensen
minder kunnen lenen. Vanaf 2018 komt hier
echter verandering in. Dan wordt bij een
hypotheek met een looptijd korter dan tien
jaar gerekend met de werkelijke
hypotheekrente in plaats van de fictieve
toetsrente. Voorwaarde is wel dat de
hypotheek wordt afgelost.
Tweede pensioeninkomen telt zwaarder
mee
Vanaf 2018 stijgt het maximale
hypotheekbedrag dat tweeverdieners
kunnen krijgen voor een woning. In 2017 telt
het tweede inkomen nog voor 60 procent
mee, maar in 2017 zal dit voor 70 procent
het geval zijn. Dit geldt ook voor het
pensioeninkomen van ouderen. Hierdoor
kan hun leencapaciteit met duizenden euro’s
verhogen.
Hogere grens NHG-hypotheek
Woningen tot een bepaald bedrag kunnen
gefinancierd worden met een voordeligere
hypotheek met Nationale Hypotheek
Garantie, om zo de financiële risico’s van
een koopwoning te beperken. Het maximale
bedrag voor woningen die hiervoor in
aanmerking kunnen komen is gekoppeld
aan de gemiddelde huizenprijs. Nu deze is
gestegen stijgt de NHG-grens ook van
245.000 euro naar 265.000 euro. Meer
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ouderen kunnen dus profiteren van extra
zekerheid bij betalingsproblemen, en een
korting op de hypotheekrente die kan
oplopen tot wel 0,6 procent.
Oplossingen voor hypotheken van
ouderen
Hypotheekverstrekking bij ouderen wordt
bemoeilijkt door een aantal knelpunten. Er
wordt door het Platform Maatwerk
(bestaande uit de overheid en
hypotheekverstrekkers) gekeken hoe deze
opgelost kunnen worden. Sinds deze zomer
is er bijvoorbeeld meer maatwerk bij
hypotheken voor senioren. Een drietal
banken biedt intussen een verzilverhypotheek, waarmee de overwaarde van
een woning kan worden opgenomen voor
bijvoorbeeld een verbouwing.

Invloed internationale ontwikkelingen in
2018
Bovenstaande maatregelen maken dat
ouderen meer hypotheek kunnen krijgen in
2018. De huizen- en hypotheekmarkt
worden echter niet alleen beïnvloed door
nationale overheidsmaatregelen, maar ook
door ontwikkelingen op de internationale
financiële markten.
Er zijn al tekenen zichtbaar dat daar volgend
jaar zich ontwikkelingen zullen voordoen die
een licht hogere hypotheekrente tot gevolg
zullen hebben. Wilt u uw hypotheek in 2018
over- of afsluiten? Houd deze dan in de
gaten, aangezien een hogere
hypotheekrente ervoor zorgt dat u juist weer
minder hypotheek zult kunnen krijgen.
Bron: Senioren.nl

Verschijngsdata Nestor/Nieuwsbrief - 2018
dag/maand

NESTOR

24 januari

januari/februari

21 februari

maart

28 maart

april

25 april

mei

30 mei

juni

27 juni

juli

22 augustus

augustus/september

26 september

oktober

24 oktober

november

5 december
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55 Plus-café
ELKE MAANDAG 14.30 - 16.00 UUR
Bij de bibliotheek De tweede verdieping bent u
altijd welkom voor een krantje, een praatje of
een goed boek.
Op maandagmiddag is het extra gezellig tijdens PLUS-café. Onder het genot van
een kopje koffie of thee komen actuele onderwerpen aan bod op het gebied van
gezondheid, digitale media, lifestyle, actualiteit en literatuur.
Ook krijgt u leestips en staan er inspirerende lezingen van experts op het
programma. Elke derde maandag van de maand kunt u ook de leukste
workshops verwachten. Deelname is gratis.
Wilt u met ons meedenken over de invulling van het programma? Lijkt het u leuk
om de rol van gastvrouw of gastheer te vervullen? We bespreken alle
mogelijkheden graag met u! Neem contact op met Colinda Olff via
telefoonnummer 030-604 58 34 of mail naar c.olff@detweedeverdieping.nu.
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Een dag in Meerkerk (door Ton Kok)
Het is een dinsdag in oktober. Een rustige dag bij Eddy Zwijnenburg in Meerkerk.
Ik heb net een paar kledingstukken uitgezocht. Een nieuwe dansbroek, met
voering in de pijpen. Dat voelt wat lekkerder aan als je aan het dansen bent en je
alsmaar warmer wordt. Ik heb ook een nieuwe spijkerbroek besteld; die kan ik
de volgende week ophalen. De pijpen zoals gebruikelijk wat korter en de knopen
extra nagekeken en vastgemaakt!
Ik zit aan een kopje koffie met een chocolaatje in de relaxhoek en kijk uit over
het water. Het lijkt o zo rustig, maar ik zie van alles. Het water staat wat hoog
onder een prachtige rozerood met wit in een blauw gekleurde lucht. De schapen
aan de overkant van het water bewegen zich langzaam van grasplek tot grasplek.
De waterhoentjes duiken bedrijvig onder, op zoek naar voedsel. Ik vraag me af
waar ze weer boven komen. Het is altijd ergens anders, verder, dan ik denk. Ik
neem nog maar een chocolaatje. Ik verveel me een beetje. Angela is aan de
andere kant, bij de damesafdeling, bezig kleerhangers te verschuiven. Aan het
zoeken. Wie weet waar ze straks mee te voorschijn komt...
Dan valt mijn oog op een jongetje van een jaar of zes, zeven. Heeft hij zijn gebitje
uit, of is hij aan het wisselen? Hij zit in het Lego hoekje, op zo'n klein kinderkrukje,
heel zoet te spelen. Zo nu en dan kijkt hij schuchter op.
Ik zeg tegen hem: "Zie je die schapen daar?" Hij kijkt, knikt en zegt niets.
"Wat doen schapen?" Ik probeer contact met hem te krijgen. Ik heb toch niks
anders te doen. Wat blijkt? Hij kan nog praten ook!
"Schapen, die gapen...", zegt hij triomfantelijk.
"Heel goed." laat ik me ontvallen en neem een slokje koffie. Het kan misschien toch
nog leuk worden.
"En weet je wat apen doen?" Hij begint, geloof ik, schik in het
spelletje te krijgen.
"Apen, die slapen..."
Hoe moet ik nu verder? Dieren waar je leuk op kunt rijmen.
Eenden? Ik zou het niet weten. Vogels? Ook niet. Nog maar
een keer proberen.
"En koeien... ?"
"Koeien…,”. Ik zie en hoor hem nadenken. “Koeien die loeien... !"
"Spreeuwen, die...?" Ik probeer hem verder te verleiden.
"Spreeuwen, die... êh... schreeuwen.", zegt hij, als een ontluikende dichter.
20
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Wat nu? Hem laten rijmen op 'kraaien'? Vooruit, ‘vissen’ dan maar.
"En vissen..." Hij voelt het goed aan.
"Alle vissen, die pissen!", fluistert hij met glinsterende oogjes achter zijn hand.
"Ik kan je haast niet verstaan", zeg ik tegen hem.
"Ik mag dat eigenlijk niet zeggen van mijn vader en moeder. Dat vinden ze niet
goed." Hij kleurt er van.
"En hoe zit het dan met geiten?" is mijn welbedoelde reactie.
"Geiten, die schijten..." Nu is alles los bij hem.
Ik weet het ook niet meer. Wat moet ik nu nog bedenken? Nou ja.
"En êh kippen...?" suggereer ik dan maar.
"En kippen..., enne kippen…, die… êh wippen..."
Zijn Lego speeltjes zijn helemaal vergeten. Hij gaat op in zijn
nieuwe roeping.
Wat krijgen we nu, denk ik? Ik kijk hem bestraffend aan en zeg:
"Ik denk dat je dat nog maar eens aan je vader en moeder
moet vragen. Want dat klopt niet helemaal. Kippen wippen
niet. Dat doen de hanen.
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Cine+ filmnieuws / Wolff Nieuwegein
een gezellige filmmiddag voor 50-plussers
19 april / The zookeeper’s wife / Drama,
Biografische film / USA / 127 minutes
Waargebeurd en persoonlijk oorlogsverhaal waarin
hoop centraal staat. De Poolse Antonina en haar man
Jan Zabinski wisten tijdens de Tweede Wereldoorlog
meer dan 300 Joden uit de handen van de Nazi's te
redden door ze een schuilplek te bieden in hun dierentuin.
De film vertelt op onnavolgbare wijze het verhaal van het gezin, maar ook dat van de
dieren in hun dierentuin, de tijdelijke Joodse bewoners en de stad Warschau in de
allesverwoestende oorlog. Zookeepers Wife is een verfilming van het gelijknamige boek (in
Nederland vertaald als Antonina’s Dierentuin) van Diane Ackerman.
Zij baseerde haar verhaal op de archieven en dagboeken van Antonina Zabinski. Van het
boek werden wereldwijd meer dan 500.000 exemplaren verkocht. In de Verenigde Staten
stond het 54 weken in The New York Times-bestsellerlijst.
17 mei / Hampstead / Drama / Romantiek / GB /
102 minuten
Hampstead Village, Londen. De Amerikaanse weduwe
Emily Waters kan zich moeilijk focussen op de dingen die
aandacht nodig hebben, haar mooie appartement, haar
financiën en haar zoon.
Ondanks de hulp van haar goede vriendin Fiona wil ze niet toegeven aan het feit dat ze
door het leven zwerft zonder na te denken over haar toekomst. Op een dag ziet ze vanuit
haar raam een vervallen schuur die bewoond lijkt te worden door een slordige man.
Ze is getuige van een aanval op hem door een groep professionele misdadigers. Geschokt
belt ze de politie en wacht op hulp. De volgende dag besluit ze zelf op onderzoek uit te
gaan in de bossen.
Tickets: € 7,- p.p. inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers. Inloop: 13.30 uur,
aanvang film: 14.00 uur.
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TAN-Codes gaan verdwijnen
ING wil klanten laten betalen via de mobiele
app
Honderdduizenden ING-klanten moeten gaan
wennen aan een nieuwe manier van geld overmaken. De oude, vertrouwde TANcodes gaan verdwijnen.
Iedereen moet aan de ‘app’.
ING-internetbankieren via computer of laptop
gaat op de schop. Betalingen verifiëren en bevestigen kan nu nog met de op papier verstrekte 6cijferige TAN-codes.
Straks kan dat niet meer, terwijl nog zo’n 600.000
klanten, met name ouderen, hier nog gebruik van
maken. De bijna 3 miljoen klanten die gebruik
maken van verificatie via SMS, moeten ook op
zoek naar een andere methode. Wat ING betreft
gaat de bevestiging alleen nog via de mobiele app lopen.
ING zal deze veranderingen de komende maanden geleidelijk invoeren, klanten
krijgen daarover persoonlijk bericht. Daarnaast heeft ING op alle 242 kantoren
zogenoemde Digi-coaches klaar die kunnen helpen.
ING laat in het AD weten: ,,We willen het regelen van bankzaken zo makkelijk
mogelijk maken voor onze klanten'', motiveert Jeroen Losekoot (manager
digitaal bankieren) het gelijk trekken van mobiel en internetbankieren. ,,Daarom
hebben we Mijn ING vernieuwd en vervangen we na ruim dertig jaar de TANcode door mobiel bevestigen.''
Voor mensen die geen smartphone hebben of om één of andere reden de
mobiele app niet kunnen gebruiken, zegt ING een alternatief te ontwikkelen.
Tot die tijd kan er gewoon gebruik gemaakt worden van verificatie met een TANCode of SMS.
Bron: Senior Web
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KBO ontspanningsactiviteiten
Per 1 januari 2018 heeft de KBO Nieuwegein/Vianen het activiteitenprogramma
van de Unie van Vrijwilligers Nieuwegein overgenomen. Alles gaat op de oude
voet door. Dank aan de vaste groep vrijwilligers, die het mogelijk maken de
verschillende activiteiten in het kerkelijk centrum ’de Rank’ aan de Lupinestraat
11 in Nieuwegein plaats te laten vinden. Aanvang; 14.00 uur. Meer informatie
vindt u in het boekje (UVV) Activiteitenprogramma 2017 - 1018.
Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten op de rol:
Dinsdag 24 april 2018
Op deze dag vieren we Koningsdag, een paar dagen eerder dan de officiële dag.
Deze dag wordt uiteraard omlijst met muziek.
Er is dan weer, net als voorgaande jaren een feestelijke
Bingo + verloting.
Entree: € 4,50 incl. koffie/thee met iets lekkers.
Dinsdag 15 mei 2018
Vandaag kunt u genieten van een optreden van het
koor De Lekzangers.
Enthousiaste zangers die regelmatig optreden bij o.a. verpleeghuizen, kerken,
en bij feesten en partijen. Ook treden zij elk jaar op bij onze kerstviering.
Na het optreden is er een Bingo en de middag wordt afgesloten met de
verloting.
Entree: € 4,50 incl. koffie/thee.
Dinsdag 19 juni 2018
Heden sluiten we het seizoen van onze activiteiten weer af. Al enkele jaren
zorgt Frans van Hees voor de muziek op zijn keyboard. Het zijn bekende
melodieën uit vroeger jaren.
Uiteraard wordt het seizoen ook nu weer afgesloten met een gezellige Bingo +
verloting.
Entree: € 4,50 incl. koffie/thee.
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Computertips van Ronald
1. Internet Explorer gebruiken in Windows 10
Standaard is in Windows 10 de browser Edge in geschakeld. Maar veel
mensen vinden dit geen prettige browser waaronder ik zelf ook. De meeste
mensen zijn Internet Explorer (IE) gewend. IE is standaard verborgen in
Windows 10, maar kunt u redelijk makkelijk instellen als standaard browser
en u kunt het icoontje van IE ook weer redelijk eenvoudig terug plaatsen op
uw bureaublad.
We gaan nu eerst het icoontje terug plaatsen. U klikt ergens op een vrije plek
met de rechter muisknop op uw muis en dan kiest u Nieuw en vervolgens
kiest u Snelkoppeling.
Nu klikt u op Bladeren en
klik dan op Deze Pc en dan
op (C) en vervolgens op
Program Files (x86) dan
kiest u Internet Explorer
dan schuift u naar beneden totdat u iexplore ziet
staan.
Hier klikt u dan op en
vervolgens klikt u op OK en dan op Volgende en dan kunt u de naam wijzigen
in Internet Explorer en drukt u op Voltooien. Nu staat het icoontje van
Internet Explorer weer op uw bureaublad.
Om nu Internet Explorer als standaard browser te maken moet u het
volgende doen. Links onderin ziet u een Vergroot glas staan. Hier klikt u op en
dan vult u in Standaard webbrowser kiezen. Hij verschijnt dan boven in de
lijst en dan klikt u hierop. Bij webbrowser klikt u nu op Internet Explorer en
dan sluit u het venster.
2. Allemaal tegels bij het opstarten van uw Windows 10 computer/laptop
Dan is de kans groot dat uw computer/laptop in de Tablet modus staat. Als u
dit niet prettig vind werken en graag uw oude vertrouwde bureaublad terug
wilt hebben gaat u als volgt te werk.
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Helemaal rechts van de datum en tijd ziet u een vierkantje staan met een wit
randje erom heen. Dit is het meldingsscherm van Windows 10. U klikt nu 1
keer links op dit vierkantje en dan ziet u links onderin Tablet modus staan.
Deze zal hoogstwaarschijnlijk blauw zijn. Als u hierop klikt wordt hij grijs en is
uw beeldscherm weer normaal. Zo niet dan kunt u nog 1 ding proberen en
dat is naar http://www.classicshell.net te gaan en dan op Download now te
klikken en dan goed lezen wat er op het scherm staat en de stappen volgen.
3. DVD afspelen op computer/ laptop met Windows 10
Wilt u een DVD afspelen op uw computer/laptop met Windows 10 erop. Dan
is de kans groot dat dit niet gaat lukken. Beetje afhankelijk hoe de DVD is
opgebouwd (gemaakt) door de fabrikant.
Mocht de DVD niet afdraaien op uw computer/laptop dan zou ik u adviseren
om een gratis videospeler te installeren op uw computer/laptop en wel het
programma VIDEO LAN. Hier kunt u het programma downloaden
http://www.videolan.org/ daarna klikt u op Download VLC.
Bij de installatie krijgt u de vraag; wilt u toestaan dat deze APP wijzigingen
aanbrengt… dan moet u op Ja drukken. Daarna klikt u op OK en dan op
volgende, nog eens op volgende, weer op volgende en dan op installeren en
nu eventjes wachten en dan op voltooien.
Nu moet u de VLC mediaplayer instellen als standaard Videospeler en dit doe
u als volgt: U klikt links
onderin
op
het
vergrootglas, hier typt u
in standaard videoplayer
kiezen en dan verschijnt
hij bovenin. En hier klikt u
dan op. Nu verschijnt er
een venster waar videoplayer staat. Hier zal
Windows
Mediaplayer
staan, klik hier op en daarna kiest u VLC mediaplayer en nu klikt u op het
kruisje rechts boven.
Nu moet de DVD als het goed is wel af te spelen te zijn.
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Microsoft-bellers maken 7 miljoen euro buit in 2017
Internetcriminelen wisten in 2017 een bedrag van zeven
miljoen euro te stelen door zich te presenteren als Microsoftmedewerkers. Onder de slachtoffers bevinden zich voornamelijk vijftigplussers. Dit blijkt uit cijfers van de politie.
Het Tros-programma Opgelicht?! besteedde onlangs aandacht aan deze zogeheten Microsoft-bellers. Al jarenlang maakt deze vorm van oplichting slachtoffers in Nederland. Het afgelopen jaar wisten de oplichters zeven miljoen euro
te stelen van tweeduizend gedupeerden.
Microsoft belt nooit
Trap er niet in en hang op. Microsoft belt NOOIT! Korter en duidelijker kunnen
we het advies niet maken. Noteer het telefoonnummer en geef dit door aan de
politie.
Bron: Senior Web

BLOKKEREN VAN UW
BETAALPAS
Draag altijd het meldnummer voor het
blokkeren van uw betaalpas bij u.
Meld verlies of diefstal onmiddellijk.
Bel naar het meldnummer van uw
bank. De medewerkers van deze
centrales zijn 24 uur per dag
bereikbaar en zorgen dat uw betaalpas
meteen wordt geblokkeerd.
Vermoedt u dat er misbruik gemaakt
wordt van uw betaalpas?
Neem onmiddellijk contact op met uw
bank en Iaat uw pas blokkeren.
U kunt aangifte doen bij de politie
indien u ﬁnanciéle schade Iijdt als
gevolg van het misbruik.
28

-

MELDNUMMERS:
Bij verlies of diefstal van de betaalpas
of pincode belt u direct met het voor u
geldende nummer:
Telefoonnummers vanuit Nederland:
ABN AMRO
ING Bank
Rabobank
Andere banken
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:
:
:
:

0900 - 0024(€ 0,10/min.)
020 - 22 888 00
088 - 722 67 67
0800 - 03 13

Financiële buffer is vaak te klein
De meeste mensen hebben niet genoeg
buffers voor een financieel gezonde toekomst. Slechts 2 op de 5 Nederlanders zet
geld opzij voor opleiding, pensioen en zorg.
En dat terwijl bijna de helft (48%) aangeeft
wel degelijk ongerust te zijn over hun
financiële toekomst.
Dit blijkt uit onderzoek van de Rabobank dat is uitgevoerd door het Nederlands
Instituut Budgetvoorlichting (Nibud).
Buffer steeds belangrijker
Eén op de drie huishoudens geeft aan dat zij geen ruimte hebben om geld opzij
te zetten. Van de mensen die deze ruimte wél hebben, slaagt slechts 39% erin
vermogen op te bouwen.
En dat terwijl genoeg eigen reserves steeds belangrijker worden, want naast een
gezonde buffer voor onverwachte uitgaven, wordt van Nederlanders verwacht
dat zij zelf meer kosten dragen voor bijvoorbeeld hun zorg en pensioen.
Een flink deel van de ondervraagden (37%) vindt dat de verantwoordelijkheid
voor de ‘oude dag’ niet bij hen ligt, maar bij overheid en financiële dienstverleners (pensioenfondsen, banken en verzekeraars).
Kloof
Het onderzoek toont aan dat er een kloof bestaat tussen wat mensen verwachten nodig te hebben en wat ze werkelijk nodig hebben.
Zo blijkt dat 1 op de 5 huizenbezitters zich niet realiseert dat ook een aflossingsvrije hypotheek een keer moet worden afgelost. Ook toont het onderzoek dat
jongere respondenten (18 - 34 jaar) de verwachte AOW-leeftijd niet juist
inschatten.
De huidige dertigers krijgen naar verwachting vanaf hun 71ste AOW, dat is twee
jaar later dan hun eigen inschatting: 69 jaar.
Bron: Plusonline

INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LIDMAATSCHAP KBO
afd. Nieuwegein/Vianen
Wilt u voor uw partner (indien van toepassing) s.v.p. een eigen formulier
invullen?
Voorletters/Achternaam:

M/V

Voornaam:
Straat/huisnummer:
Postcode/woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoonnr:
E-mailadres:
IBAN (bank)nummer:
Huwelijksdatum (indien van toepassing):
(Voormalig) beroep:
Ik wil vrijwilligerswerk doen met als voorkeur:
Invuldatum:

Handtekening:

Door ondertekening van het formulier gaat u akkoord met de automatische
incasso van de verschuldigde, door de ALV vastgestelde jaarlijkse contributie.
Voor het jaar 2018 bedraagt de contributie per kalenderjaar:
€ 27,-- p.p. - € 54,-- per (echt)paar
Stuur of mail dit formulier s.v.p. naar:
KBO ledenadministratie, Matkopsingel 17, 3435 BW Nieuwegein
: advos@casema.nl
Voor inlichtingen belt u met de servicelijn: 030 - 606 39 65.

