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Van de voorzitter  

Beste KBO-leden, 

Graag wens ik u namens het bestuur geluk, liefde en gezondheid in het nieuwe jaar toe. Ook nu we sinds 
kort te maken hebben met de omikron-virusvariant, hoop ik dat u de kans hebt gehad om een “booster-
vaccin” te krijgen. Volgens de laatste berichten bestaat er dan wel de kans dat u het virus toch krijgt, 
maar er in verreweg de meeste gevallen nauwelijks ziek van wordt door de goede bescherming van het 
“boostervaccin”. 

Op het moment dat ik u schrijf, is de nieuwe regering aan zijn taak begonnen en al gelijk is uit het regeer-
akkoord gebleken dat de AOW is losgekoppeld van het minimumloon en in plaats daarvan wordt de 
ouderenkorting geïntroduceerd (in mijn geval € 3,00 op jaarbasis). Zowel de ouderenbonden als meer-
dere politieke partijen hebben erop gereageerd. Het is absurd dat wij senioren al zo lang stil staan in 
onze financiële positie terwijl we door ons harde werken voor de huidige welvaart gezorgd hebben. De 
situatie op de energiemarkt is ook een reden van zorg: we gaan meer betalen voor elektriciteit en aard-
gas. Het is maar de vraag of de beloofde tegemoetkomingen van € 400,00 van de regering en € 200,00 
van de gemeenten gaan helpen omdat de bedrijven ook de kosten gaan doorberekenen in de prijzen van 
alle producten die we dagelijks nodig hebben. 

We denken met veel genoegen terug aan onze kerstbijeenkomst. Er is waardering uitgesproken over het 
kerstverhaal. De broodmaaltijd was als vanouds en er waren complimenten over aankleding van de kerk. 
Op dit moment is het nog moeilijk vanwege de corona om nieuwe activiteiten te plannen in het komende 
jaar. We hebben ideeën genoeg maar we stellen uw veiligheid en gezondheid op het eerste plan. Zodra 
er meer duidelijk wordt over het omikron-virus hopen we u daarvan op de hoogte te houden. 

Afgelopen periode hebben we van achter de computer kunnen vergaderen met het SVO. Namens de ge-
meente was er contact met wethouder De Haas en beleidsadviseur mevrouw Borreman en namens de 
Stichting ZO! de heer Lugthart. Onderwerpen waren onder meer de lijst met knelpunten van de verkeers-
veiligheid, gladheidsbestrijding en de enquête 
cliëntervaringsonderzoek. De heer Lugthart is de 
directeur van de stichting Zuidplas Ondersteunt! 
(ZO!) Hij heeft verteld wat ZO! doet: uitvoeren 
van de zorg van jong tot oud. ZO! is een zelf-
standige organisatie maar is verantwoording 
schuldig aan de gemeente en aan een raad van 
toezicht die toeziet op de correctheid van de 
uitvoering. Het streven is om de wachttijden bij 
aanvraag voor zorg uit het verleden in het eerste 
kwartaal van dit jaar weg te werken.  

Wat betreft het contact met de gemeenteraadsfracties over het Manifest Waardig Ouder Worden 2.0 is 
besloten om de partijen die gereageerd hebben te vragen waar het manifest is opgenomen in hun pro-
gramma. Op dit moment hebben CU/SGP, PvdA/GL, SP en D66 gereageerd. We wachten dus nog op 
reactie van de VVD en CDA. 

Een hartelijke groet van uw voorzitter, 

Marcel de Groot  

 

Wachttijden in de zorg 
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 Spreuk van de maand  
februari 

“We worden niet bemind omdat we goed zijn. 
We zijn goed omdat we bemind worden.” 

 

Je hoeft niet perfect te zijn om Gods liefde te ontvangen. 
Integendeel, God houdt van je zoals je bent. Ongeacht wat.  

Of je goed bent hangt niet van jou af.  
Het is God die zegt dat jij goed bent. 

 
Uitspraak van Desmond Tutu (1931-2021)  

Zuid-Afrikaanse aartsbisschop  

 

Lief en Leed    
Kroonverjaardagen  

70 jaar  
18-2-2022 de heer W. Demand  

75 jaar  
12-2-2022 mevrouw M.P. Dijkhuizen  

80 jaar  
21-2-2022 de heer P. van Roon   
85 jaar  
16-2-2022 de heer J.T.M. van Boheemen  

90 jaar  
12-2-2022 de heer A.M.B. Vorstenbosch   
                    

Huwelijks jubileum – 50 jaar 
26-2-2022 dhr. en mevr. Van der Meijden-Spapens  

                    

Overleden op 1 december 2022  
mevrouw A.C. van den Bosch-van Diemen (Jeanne) in 
de leeftijd van 93 jaar 

Vergeten kroonverjaardag  

In de vorige editie vergaten we op 1-1-2022 de 
90e verjaardag te vermelden van mevrouw (Kitty) 
C.F.W.P. van Meurs-Pluimes.  

Bij deze hebben we dat rechtgezet.   

 

Aandachtspunten bij regelingen omtrent het levenseinde. 

Ons bereikten vragen over hoe men het beste allerlei zaken kan regelen zoals het beëindigen van verzekeringen, 
bankzaken, abonnementen etc. 

Dit kan op verschillende manieren: 

1. Closure.nl – dit is een organisatie die deze zorg op zich neemt (kosten: € 97,80) 
2. Via een uitvaartverzekering waar u gebruik van maakt (jaarlijkse kosten verschillend per verzekering) 
3. Opzeggen.nl – dit is een gratis dienst op internet die gebruikt kan worden op het moment van overlijden. 

Dit moet worden afgesproken met iemand die dit namens de overledene doet. 

Uiteraard is van belang of er nog een langstlevende is. In dat geval zal men veel zaken nog niet kunnen afsluiten. 
De langstlevende moet dan wel weten hoe met deze zaken kan worden omgegaan. 

Van belang is ook dat men een vertrouwde machtigt voor uw bankrekening zodat er iemand is die laatste 
rekeningen kan betalen en uw wensen kan uitvoeren zonder dat uw bank de bankrekening(en) blokkeert. 
Belangrijk is ook dat de vertrouwde in geval van dementie echt uw wensen uitvoert. 

Marcel de Groot   
 

 

Van de penningmeester 

Bij degenen, die mij hebben gemachtigd, wordt rond 25 januari de KBO contributie voor 2022 geïncasseerd. 

Sjaak Zuidwijk       
 

Aankondiging 

Op dinsdag 15 maart is er van 10:15-15:15 u een Lady’s Day met voorjaarsmode bij 
in Boskoop. De kosten voor het dagprogramma (inclusief koffie of thee, de modeshow en lunch) bedragen € 6. 
We gaan met eigen auto’s. Benzinekosten voor de meerijders € 2,50. Uiterlijk dinsdag 15 februari aanmelden. 
Dat is 4 weken vóór de modedag i.v.m. indelen van het personeel bij Vander Klooster en voor de bestelling van 
gebak en lunch met evt. bijzonderheden zoals suiker- en of glutenvrij. 
Aanmelden bij Irene Vasterman telefonisch: 06-13745920 of via e-mail (kbo.nieuwerkerk@gmail.com) o.v.v. 
suiker/glutenvrij.  
 

mailto:kbo.nieuwerkerk@gmail.com
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Bezoek aan het Automuseum van Joop van der Dussen. 

Op 25 november hadden we een bezoek georganiseerd aan het museum van Joop van der Dussen aan de Vijf 
Boeken in ons dorp. Het idee kwam van Jan Boerendonk en ik moet bekennen dat ik niet eerder van dit museum 
had gehoord.  
Gelukkig dat we in ons midden 
Gerard van Boheemen hebben, 
die werkelijk over alles in en om 
ons dorp weet. Ik vroeg hem 
dus of hij eens wilde informeren 
of een bezoek door de KBO 
mogelijk was. Hij deed dat 
prompt en bereidde zo een 
bezoek van mij aan mevrouw 
Van der Dussen voor. Haar man 
Joop, enige jaren geleden 
overleden, had als hobby het 
restaureren van oude auto’s. Onder restaureren moet in dit verband worden verstaan het tot in originele staat 
terugbrengen van de auto, of motor, want tot zover strekte zijn belangstelling zich ook uit. Ik hoorde later van 
de Conservator dat hij rustig € 2.000,- neertelde voor twee rubbers die op de treeplank van een Harley Davidson 
hoorde. Het echtpaar van der Dussen heeft met hun auto’s aan ontzettend veel tourtochten meegedaan en 
waren ook heel royaal in het uitlenen van hun vaak bijzonder kostbare auto’s aan tochten voor goede doelen. 
Gerard van Boheemen had nog foto’s meegenomen van één van dergelijke tochten toen hij en Erna daar ook 
aan deel konden nemen. 
We waren meer dan welkom, ondanks de restricties die in die periode golden. Maar ik kon haar verzekeren dat 
wij zeer gedisciplineerde leden hebben.  
14 man en 1 dame kwamen op 25 november veelal per fiets (!) naar de Vijf Boeken. 
Mevrouw van der Dussen en de Conservator waren er om ons te ontvangen en zij vertelden over de 
kostbaarheden. 
Het museum beperkte zich niet tot een indrukwekkende verzameling motoren en automobielen, maar daarom 
heen waren talloze interessante objecten. Van een originele oliemannetjes wagen van hout waaraan men 
vroeger aan de deur olie e.d. kon kopen, tot dynamo’s.  Overal hingen ook schilden van tourtochten waar de 

familie in al die jaren 
had deelgenomen. 
Wij konden 
ondertussen langs alle 
objecten scharrelen en 
elkaar op allerlei 
details wijzen. Het 
kwam bijna tot de 
koop van een oude 
legermotor door één 
van onze leden.  
Anderen lieten op hun 
telefoon oude zwart 
wit familiefoto’s zien 
van indrukwekkende 

mannen met martiale knevels, petten en leren jassen waar wel een complete koe voor nodig moet zijn geweest. 
Na de rondleiding dronken we nog koffie met koek in de pronkkamer van het museum. 
 

Het museum was een parel, zo mooi was alles bijgehouden. Entreegeld werd niet geheven, maar een donatie in 
de melkbus zou terechtkomen bij de Zonnebloem. Dat hebben we uiteraard gedaan. 

George Henkens  
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De IJssel 

Als inwoner van Nieuwerkerk aan den IJssel moet je toch wel wat weten van de rivier die in de naam van ons 
dorp zo’n prominente plaats inneemt. 

Eigenlijk klopt er helemaal niets van. Ons dorp 
ligt helemaal niet aan de IJssel. De IJssel stroomt 
namelijk in Gelderland en Overijssel! Het is een 
vertakking van de Rijn net voor Arnhem en 
stroomt naar het noorden om bij Kampen via 
het Ketelmeer in het IJsselmeer te stromen. 
Ons dorp ligt aan de Hollandse IJssel! Soms 
wordt in plaats van Hollandse ook wel Holland-
sche IJssel geschreven, maar dat is heel deftig. 
Wij houden het hier op Hollandse. 
Ik reed jaren geleden elke week over de snelweg 
van Utrecht naar Den Bosch, de A2 of de E35. 
Als je naar het zuiden rijdt, staat er ter hoogte 
van IJsselstein een bord rechts van de weg wat 
aangeeft dat je de Hollandse IJssel passeert.  

Je ziet niets van die rivier en ik vroeg me op een gegeven moment af of dit wat te maken had met onze IJssel. 
Tegenwoordig kun je dat op internet opzoeken of je pakt een gedetailleerde kaart. 
Ik deed dat laatste en volgde dit riviertje richting de zee en ja hoor hij stroomt langs ons dorp om tenslotte in de 
Nieuwe Maas uit te komen, bij IJsselmonde. Ja hoor, genoemd naar de mond van de IJssel! 
 

Tja, dan wil je ook nog wel weten waar hij vandaar komt. Dat is voor rivieren best wel heel ingewikkeld, want 
naarmate je dichter bij de oorsprong van een rivier komt, des te smaller worden ze. Dat geldt ook voor de Hol-
landse IJssel. Als je die volgt vanaf de kruising met die snelweg, maar dan stroomopwaarts dan volg je eigenlijk 
de zuidgrens van Nieuwegein en dan plotseling lijkt de rivier een haakse bocht naar het noorden te maken. 
Maar dat is niet de rivier. Als een smal riviertje gaat de Hollandsche IJssel rechtdoor en heet dan de Kromme 
IJssel. De Kromme IJssel heeft een lengte van maar 2,75 km gaat door om bij Klaphek over te gaan in de Enge 
IJssel. De Enge IJssel (lang 4,25 km) gaat door tot het dorpje Graaf om vandaar over te gaan in de Lopiker-
wetering die bij Schoonhoven in de Lek uitkomt. 
Tjonge dat was wel een hele reis. Voordat u denkt dat ik deze zomer met een bootje de hele Hollandse IJssel 

ben opgevaren, 
nee hoor. Ik 
heb dit kunnen 
volgen met 
behulp van de 
satelliet van 
Google Earth 
waar je de hele 
wereld van bo-
ven kan bekij-
ken. 
Daarnaast heb-
ben we tegen-
woordig de be-
schikking over 
Wikipedia, dat 
is eigenlijk een 
encyclopedie 
maar dan op 

internet. Hier kun je van alles vinden. Dus laat ik maar eens beginnen te kijken wat die over de Hollandse IJssel 
te vertellen heeft. De Hollandse IJssel was een zijarm van de Lek die bij Klaphek in 1285 werd afgedamd van de 

Kromme IJssel 

Lek 

de IJssel de Hollandse IJssel 
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Lek. Dat betekent dat ik net bij het volgen van de Hollandse IJssel met de satelliet iets niet goed deed. Wat is er 
aan de hand?  
Waarom werd die dam in de rivier gelegd?  

Zoals iedereen weet komt de Rijn bij Lobith 
Nederland binnen en krijgt vrij snel op Neder-
lands grondgebied een aftakking naar het 
Westen te weten de Waal. Even verder is een 
aftakking naar het Noorden en dat is de IJssel. 

Na deze afsplit-
sing heet de 
rivier de Neder-
Rijn en stroomt 
zo door tot Wijk 
bij Duurstede. 
Daar takt de 
Kromme Rijn af. 
De Kromme Rijn 
gaat bij Utrecht 

over in de Leidse Rijn om vanaf Woerden de Oude Rijn genoemd te worden. Onder die naam stroomt de rivier 
door tot Katwijk aan den Rijn om daar in de Noordzee uit te komen. Het gebied waar de Kromme Rijn en zijn 
voortzetters stromen moest het overtollige water kwijt aan deze rivier. Een te hoge waterstand van de rivier 
bemoeilijkte dit en daarom werd in 1122 in opdracht van bisschop Godebald van Utrecht een dam gelegd in het 
begin van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. 
 

De Neder-Rijn verliest bij Wijk bij Duurstede ook haar naam en heet verder de 
Lek. 
Bij Vreeswijk (tegenwoordig Nieuwegein) kreeg de Lek een aftakking en dat was 
het begin onze Hollandse IJssel. Door de dam in de Kromme Rijn stroomde er 
meer water door de Lek en daarmee ook door de Hollandse IJssel.  
Ook voor de gebieden aan weerszijden van de Hollandse IJssel was het belangrijk 
dat het te veel aan water kon worden geloosd op de rivier en dat was nu een 
stuk moeilijker. Om dezelfde reden als bisschop Godebald besloot graaf van 
Holland Floris V in 1285 tot een dam aan het begin van de Hollandse IJssel. 

Door deze dam is de Hollandse IJssel een totaal andere rivier geworden dan hij ooit was. Het was één van de 
vele vertakkingen van de Rijn, waarmee de Rijn haar water naar de Noordzee afvoerde. Ik schreef al eens in de 
Nieuwsbrief van september 2021 dat de Hollandse IJssel al sinds 1285 een getijde rivier is. De invloed van eb en 
vloed op de zee werkt nog door tot Gouda, wat toch wel 50 km vanaf de zee verwijderd is. Allemaal het gevolg 
van het feit dat het enige water dat in de IJssel stroomt, komt van de ontwatering van de aanliggende gebieden! 
 

De belangrijkste rivier die op de Hollandse IJssel uitmondt is de Gouwe. De 
Gouwe is eigenlijk een vrij onbetekenende riviertje, een veenstroompje dat ooit 
bij Boskoop begon en naar de Hollandse IJssel stroomde. De Rotte is nog steeds 
zo’n onbetekenend veenstroompje dat ontspringt iets te noorden van Moerka-
pelle. De Gouwe is echter zeker niet onbetekenend gebleven. Dat komt omdat 
men in de 13de eeuw vanaf Boskoop een kanaal heeft gegraven naar de Oude 
Rijn bij Alphen aan den Rijn. 
Hierdoor werd een nieuwe vaarweg gerealiseerd vanaf Dordrecht tot Haarlem 
en Amsterdam. Tot die tijd was de enige manier om van Dordrecht naar 
Haarlem te varen dat over de zee te doen en dat was uiteraard een veel 
riskantere route en veel langer. Gouda heeft zijn welvaart te danken aan zijn 

ligging aan deze belangrijke Noord-Zuid scheepvaartroute. Tot de dag van vandaag is deze route van groot 
belang. 

George Henkens 

de Neder-Rijn de Oude Rijn de Kromme Rijn 

de Lek 

de Gouwe 
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Kerstbijeenkomst 2021 

Ondanks de gespannen situatie in december had uw afdelingsbestuur tijdens een ingelaste vergadering op 1 
december besloten dat we dit jaar de Kerstviering wel door moest laten gaan. Dat gold niet voor de knutsel-
activiteit die voor 9 december was gepland. We meenden dat het beter was die te schrappen om zo een bij-
drage te leveren aan de beperking van de verspreiding van het corona virus. Maar om dat ook te doen met de 
Kerstviering - voor de tweede keer op rij nota bene - vonden we echt te ver gaan. De keren dat we dit jaar een 
High Tea organiseerden, hebben ons geleerd dat het prima mogelijk is met de gedisciplineerde groep die onze 
leden is, op een ordentelijke wijze bij elkaar te komen. We houden dan ruim afstand van elkaar en lopen niet 
allemaal door elkaar en zoenen doen we zo wie zo niet zo vaak met deze generatie. 
 

Aldus op 16 december toch een 
kerstviering. Het bestuur had de 
hele kerkzaal leeg gemaakt van 
stoelen en daar tafels neergezet 
waar 4 personen op gepaste 
wijze konden zitten. Wat de 
kerstsfeer versterkte was de 
kerststal die er al stond. Heel 
lief waren Marijke en Hellen dat 
ze naast het maken van de 
kerststal ook nog tijd hadden 
gevonden een paar kerststukjes 
te maken om op onze tafels te 
zetten.  
 
 

Om 13:00h kwamen onze vertrouwde assistentes, Joke, Mariëlle, Marijke en Mieke. Zij dekten de tafels en 
bedienden de aanwezigen. Lopen langs een buffet was daarom niet nodig. 
De halve tafeltennistafels bleken ook heel geschikt als 
tafels voor een Kerstviering!  
 

We hadden een gezellige middag met 27 personen, 
waarbij onze voorzitter een fantastisch mooi kerst-
verhaal voorlas dat was geschreven door Paul Biegel.  
 
Het was bijzonder gezellig en goed om elkaar te zien 
en spreken, daar gaat het om. Niet onvermeld mag 
blijven dat er weer warme kroketten waren.  
 

 
 
We wisten toen nog niet dat we 3 
dagen later zouden horen dat er 
een lock down werd ingevoerd. 
Weer een kerstmis zonder de 
dingen die voor ons belangrijk zijn, 
zoals familiebezoek, naar de 
nachtmis, uit volle borst zingen. 
Toch fijn dat de KBO kerstviering is 
doorgegaan!  
 

George Henkens 
 

Wat een gezellige aankleding! 
 

De voorbereiding door één van de assistentes 
 

Kerstmaaltijd dicht bij de kerststal 
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Interview met HUBA Rennie Valentijn  

De belangstelling voor geld innen zat er al vroeg in bij Rennie Valentijn (1943). 
Ze groeide op in Den Bosch  en haar vader had daar een groentehandel. Ze 
maakte tegen haar vader de opmerking dat het toch geen stijl was dat klanten 
hun boodschappen op lieten schrijven en uiteindelijk niet kwamen betalen. Hij 
moest daar echt werk van maken, maar haar vader zei: “Dan moet jij dat maar 
doen” en warempel, ze deed het en met goed resultaat. Het waren de vroege 
tekenen van een talent waar wij als KBO-leden nu nog veel plezier van hebben. 
 
Het eerste kwartaal van elk nieuw jaar staat voor iedereen in dit land in het teken van de belastingopgave. De 
Belastingdienst heeft het zo proberen te organiseren dat de ingehouden belasting overeenkomt met het bedrag 
van de uiteindelijke aanslag. Daarmee voorkomt de overheid dat de belasting achteraf moet worden geïnd en zij 
al die tijd op het geld moeten wachten. En dat hebben ze hard nodig.  
Maar belangrijker is wellicht, dat men na een jaar niet bij iedereen langs moet om de belasting te innen. 
Onlosmakelijk bij een dergelijk systeem is dat je achteraf wel moet kijken of je niet te veel hebt betaald. Dat is 
nog niet zo’n eenvoudige zaak, ook al heeft de Belastingdienst geprobeerd het voor iedereen zo gemakkelijk 
mogelijk te maken. 
 

Daarom leek mij een bezoek aan Rennie Valentijn een goed idee. Rennie is 
samen met Arjo Bleeker HUBA. Op de laatste bladzijde van elke 
Nieuwsbrief worden zij met naam en toenaam vermeld. 
HUBA betekent Hulp bij Belasting Aangifte. 
Rennie heeft een lange carrière bij de Belastingdienst achter haar rug. Na 
de Mulo volgde ze vele cursussen bij de Belastingdienst waardoor ze er 
uiteindelijk op uit werd gestuurd om de belasting opgave bij bedrijven te 
controleren. Dat betekende op bezoek gaan bij die bedrijven, van boeren 
en tuinders tot productiebedrijven. Daar werd je niet echt met open 
armen ontvangen, want daar werd zeer kritisch de boekhouding 
doorgenomen. Voor de controller van de Belastingdienst ook vast niet 
altijd leuk. Ik herinner me dat wij bij mijn ingenieursbureau 2 keer zo’n 
controle meemaakten en we ook niet erg gastvrij waren. Als je je zaken 
niet goed voor elkaar had kon je een aardige naheffing krijgen.  

 
Zo’n 20 jaar geleden komt ze vanuit Capelle aan den IJssel in Nieuwerkerk wonen. Ze werkt nog bij de Belasting-
dienst en hielp af en toe iemand uit de kennissenkring met diens belastingaangifte. Ze wordt lid van de ANBO. 
Op 21 december 2015 richt het voormalige bestuur van de ANBO de SAZ op en ook Rennie verhuist van de 
ANBO naar de SAZ.  
Ze weet niet meer precies wanneer ze is begonnen met het HUBA werk, maar waarschijnlijk na haar pensioen 
en dat betekent dat ze het al heel veel jaren doet. Eerst alleen voor leden van de ANBO/SAZ, maar later werd ze 
ook gevraagd voor de KBO. 
Ze vertelt dat ze wel zo’n 50 mensen per jaar helpt. Dat zijn mensen die lid zijn van de SAZ waar ze ooit begon, 
maar ook van de KBO die inmiddels de grootste groep vormen. Dat speelt zich bijna allemaal af in de eerste paar 
maanden van het jaar. Als de sluitingsdatum van de aangifte voorbij is, wordt ze sporadisch nog wel eens ge-
vraagd te helpen bij een erfenis of zoiets, maar het echte werk zit er dan op. 
Ze vertelt: “Veel mensen zijn opgelucht nu de Belastingdienst eigenlijk alles vooraf heeft ingevuld. Men hoeft 
dan niets meer te doen! Maar dat is helemaal niet verstandig. Met name voor ouderen geldt dat men vaak naast 
de AOW een klein pensioen heeft. Over het AOW deel betaal je geen belasting, maar wel over het pensioendeel. 
Als je ouder bent zijn je zorgkosten ook vaak hoger en dat zorgt ervoor dat je belasting terug kunt vragen. Het 
gaat erom de weg te kennen!”  
Ze zegt nadrukkelijk dat het niet gaat om trucjes of zo, maar om kennis. De KBO Zuid Holland zorgt ervoor dat de 
HUBA’s goed geïnformeerd blijven over de nieuwste regels. HUBA wordt je ook niet zomaar. De KBO toetst de 
kennis van haar HUBA’s en geeft ze een pasje wanneer ze vindt dat men geschikt is voor het HUBA werk. In het 
geval van Rennie die haar hele werkzame leven bij de Belastingdienst heeft gewerkt, is dat natuurlijk geen 
probleem, maar je moet wel de nieuwste ontwikkeling blijven volgen. 
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Rennie vertelt verder: “Dat nu alles via de computer kan, is een enorme vooruitgang. Je kan gemakkelijk iets 
verbeteren en uiteraard is veel vooraf al ingevuld. Ik ben dus in de praktijk met een kwartiertje klaar. Daarna is 
er dan tijd voor elkaar. Zo’n bezoek duurt dan toch nog wel ruim een uur. Maar dat is het meer dan waard!” Ik 
begrijp dat het HUBA werk dus nog een veel grotere rol vervult dan alleen hulp bij het opstellen van de aangifte. 
Er zullen lezers zijn die gruwen van het feit dat het allemaal met de computer moet, maar als je het wat vaker 
doet is het heel fijn. Het betekent natuurlijk wel dat de HUBA toegang moet krijgen tot jouw gegevens. Daarvoor 
is een volmacht mogelijk en uiteraard het vertrouwen in de HUBA. 
Rennie vertelt dat ze er eigenlijk altijd wel in slaagt de hoogte van de aanslag te vermin-
deren of zelfs tot nul terug te brengen! Wat ontzettend knap denk ik dan! 
 

Laatst ontving het bestuur een evaluatie van de belastingservice die de KBO aanbiedt. 
Daaruit blijkt dat er in Zuid Holland bij de KBO 92 HUBA’s werken! Die hielpen gemid-
deld wel 25 mensen met de aangifte inkomstenbelasting 2020! In enkele gevallen 
hielpen de HUBA’s ook wel met aanvragen voor huurtoeslag of zorgtoeslag. 
 

Rennie ondervindt veel voldoening van haar werk. Niet alleen het strikte werk van het 
in orde maken van de aanslag, maar vooral ook het menselijke aspect is zo waardevol.  
Mijn indruk is dat Rennie dit werk nog jaren kan doen! 
 

Ik realiseer me dat het risico van dit artikeltje is dat er een vloedgolf komt van aanvra-
gen voor Arjo en Rennie en dat bezwaart me wel een beetje. Maar het kan ook zo zijn 
dat iemand die dit leest bij zichzelf denkt; “Dat wil ik ook wel voor mensen betekenen.” Laat hij of zij dan eens 
zijn licht opsteken bij onze huidige HUBA’s.  
 

George Henkens 
 

Op afstand toch dichtbij: zo werkt Beeldbellen 

Dit artikel is overgenomen uit een KBO-PCOB publicatie op internet. Omdat het wel erg interessant is voor een 
veel bredere groep, nemen we het hier over. Het voordeel van een plaatselijke afdeling is dat je elkaar ook echt 
kan helpen als je graag iets wil leren, maar het zelf niet onder de knie krijgt. 
Er zijn meer dan genoeg Nieuwerkerkse KBO-leden die al van alles kunnen met Beeldbellen en die elkaar graag 
helpen. Het KBO bestuur wil u graag op weg helpen, dus als u verder wilt met Beeldbellen en u vindt het nog te 
ingewikkeld  of u wil het graag gezellig met een ander uitproberen, bel gerust met één van ons. 
 
Door corona kunnen we elkaar minder ontmoeten, maar we kunnen elkaar nog wel zien! Met videobellen. Uit 
ons recente internetonderzoek blijkt alleen dat beeldbellen voor best wel wat mensen lastig is. We leggen het u 
graag even uit. 

 
Wat heeft u nodig om te videobellen? 
Een tablet, laptop, desktopcomputer (pc) of een smartphone, met 
internet. Al deze apparaten hebben dan wel een 
videobelprogramma nodig, zoals Skype, Zoom of WhatsApp. Een 
camera, microfoon en luidsprekers zitten er meestal standaard op. 
Alleen bij een gewone (desktop)computer heeft u waarschijnlijk een 
aparte camera (webcam) en microfoon nodig om met beeld te 
kunnen bellen. 
 

 

Welke vormen van videobellen zijn er? 
Er zijn verschillende programma’s en apps waarmee u kunt beeldbellen, zoals Skype, Zoom, WhatsApp, 
Facebook Messenger, FaceTime en Teams. Wat videobellen aantrekkelijk en voordelig maakt, is dat het via het 
internet gaat en dat u dus gratis kunt babbelen én elkaar zien. 
 

Hoe werkt het? 
Er zijn verschillende manieren om te beeldbellen. We leggen u de vier populairste manieren uit. 
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Skype 
Skype is een van de bekendste beeldbelprogramma’s. Het bestaat al tien jaar. Om te kunnen bellen heeft u het 
programma zelf nodig. Skype is standaard te vinden in Windows 10. 
Als u dit niet heeft, kunt u Skype downloaden via www.skype.com 
Klik op het icoon van Skype. Maak de eerste keer een gratis Skype-
account aan en meld u aan. In het vervolg hoeft u alleen maar op 
het icoon te klikken of u aan te melden als u Skype wilt gebruiken. 
Als u naar andere Skype-gebruikers belt, is het gratis. Videobellen 
kan alleen met personen die ook een Skype-account hebben. U kunt 
ook met meerdere personen tegelijk bellen, tot maximaal 25 per-
sonen. Ook kunt u bellen met ‘normale’ telefoonnummers, maar dat 
kost geld. 
 
Zoom 
Zoom is vooral geschikt om te beeldbellen met meerdere personen tegelijk. Bij Zoom kunnen wel honderd 
mensen deelnemen aan hetzelfde gesprek. Zoom is Engelstalig. De gratis app Zoom Cloud Meetings kunt u 
downloaden in de PlayStore/AppStore of voor de computer: www.zoom.us/download 
Het makkelijkste is om te beeldbellen met Zoom op uitnodiging. Dan heeft u geen account nodig. De persoon 
door wie u wordt uitgenodigd, bijvoorbeeld uw kleinkind, stuurt u dan een link via e-mail. Open het bericht en 
klik op deze link. Vervolgens opent Zoom en u kunt uw naam invullen in het scherm dat verschijnt. Het kan zijn 
dat er al een naam is ingevuld. Vervolgens ziet u de persoon met wie u spreekt. 
 
WhatsApp 
WhatsApp heeft eigenlijk geen introductie nodig. Dit is veruit de po-
pulairste berichtenapp. U kunt er niet alleen berichten mee ver-
sturen, maar ook videobellen. Dat kan alleen met een smartphone 
die verbonden is met het internet (wifi) en met iemand die ook 
WhatsApp gebruikt. 
Videobellen is mogelijk met andere WhatsApp-gebruikers die in de 
contactenlijst van uw smartphone staan. Om te kunnen beeldbellen 
met WhatsApp klikt u het contact aan waarmee u wilt 
bellen.  Vervolgens klikt u bovenin op het icoontje met de 
videocamera. De telefoon maakt dan verbinding met de telefoon 
van de persoon die u wilt spreken. Een groepsgesprek met maximaal acht personen is ook mogelijk. 
 
Facebook Messenger 
Facebook Messenger is een app waarmee u naar/met andere Facebook-gebruikers tekstberichten kunt sturen 

en met ze kunt videobellen. 
Om Facebook Messenger te gebruiken heeft u een Facebook-
account nodig en tablet, laptop of smartphone met 
internetverbinding.  Zoek de gewenste persoon met wie u wilt 
videobellen op in Messenger (waar u ook persoonlijke berichten van 
Facebook krijgt). U vindt de lijst namen linksonder bij ‘mensen’. Klik 
de persoon aan en klik vervolgens op het icoontje met de 
videocamera. Daarna kunt u het gesprek beginnen. 
 
 

 
Meer weten of toch meer uitleg nodig? 
Wilt u meer weten over beeldbellen via Skype, WhatsApp, Facebook Messenger en Zoom? Kijk dan ook eens op 
www.jowtube.nl  Daar staan filmpjes waarin u uitleg krijgt over hoe u moet videobellen. Speciaal voor senioren.  

 

http://www.skype.com/
http://www.zoom.us/download
http://www.jowtube.nl/
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De professor, de mayonaisepot en de koffie  

Als de dingen in je leven je even allemaal te veel worden,  
als 24 uur in een dag niet meer genoeg tijd lijkt, denk dan eens aan dit bericht.  
 
Een professor stond voor de klas om een les filosofie te geven.  
Hij had een aantal voorwerpen voor zich liggen. Toen de klas begon,  nam hij zonder iets te zeggen de lege pot 
van de mayonaise en begon deze te vullen met golfballetjes.  
Toen deze hier helemaal mee gevuld was, vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu helemaal vol was. 
Zij antwoordden van wel.  
 
Toen nam de professor een doos met kralen en kiepte deze in de pot. Hij schudde lichtjes met de pot en de 
kralen rolden tussen de open plekken tussen de golfballetjes. Weer vroeg de 
professor aan zijn studenten of de pot nu vol was. Ze gaven weer eenzelfde 
antwoord: ja, de pot is vol.  
De professor nam nu een doos met zand en kiepte dit zand in de pot met 
golfballetjes en kralen. Natuurlijk vulde het zand alle ruimte op tussen de 
golfballetjes en de kralen.  
Weer vroeg de professor aan zijn studenten of de pot nu vol was; de stu-
denten antwoordden van wel.  
Van onder het bureau nam de professor nu twee koppen koffie en kiepte de 
hele inhoud van deze twee koppen koffie in de pot met golfballetjes, kralen 
en zand. De hele inhoud verdween in de pot. De koffie vulde de ruimte op 
tussen het zand. De studenten begonnen te lachen.  
 
“Nu,” zei de professor, “nu wil ik dat jullie deze pot zien als jullie eigen 
leven. Deze pot gevuld met golfballetjes, kralen, zand en koffie, stelt 
namelijk het leven van een mens voor.” 
“De golfballetjes zijn de belangrijke dingen in het leven: je familie, je 
kinderen, je geloof, je gezondheid en je favoriete bezigheden. Dingen die 
ervoor zorgen dat als er niets meer op de wereld was dan deze dingen, je 
leven toch gevuld zou zijn.” 
“De kralen zijn de andere dingen die belangrijk zijn. Je werk, je huis, je auto. 
Het zand, dat staat voor de kleine dingetjes die belangrijk voor je zijn.” 
“Als je het zand als eerste in de pot kiept en hem hiermee vult, is er geen 
plek meer voor de kralen of voor de golfballetjes. Datzelfde geldt ook voor 
je eigen leven. Als je al je tijd en energie aan de kleine dingetjes besteedt, dan kun je nooit meer ruimte hebben 
voor de dingen die belangrijk voor je zijn.” 
Besteed aandacht aan de dingen die belangrijk voor je zijn. Speel bijvoorbeeld met je kinderen. Neem tijd voor 
een onderzoek voor je gezondheid zo nu en dan. Neem je partner mee uit eten. Doe nog iets leuks, er is altijd 
nog wel ergens tijd om het huis te poetsen of de prullenbak te repareren.” 
“Zorg eerst voor de golfballetjes, de dingen die echt het allerbelangrijkste voor je zijn. Stel je prioriteiten. De rest 
is maar zand.” 
 
Eén van de studenten steekt een vinger op en vraagt waar de twee koppen koffie in die pot dan voor zouden 
moeten staan.  
De professor lacht en zegt de student dat ze daarmee een heel goede vraag heeft gesteld.  
“Ik wilde daarmee alleen nog maar weer eens aangeven en bevestigen dat, hoe vol je leven ook mag zijn, er is 
altijd wel een plekje om samen met een vriend of een dierbare een kopje koffie te drinken.” 
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