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Wij eisen mooi weer 

Net als veel leeftijdsgenoten behoor ik tot de generatie van 

de babyboomers, ook wel de protestgeneratie genoemd. Of, 

verwijzend naar het Franse revolutiejaar 1968, de Soixante-

Huitards. Vanaf het midden van de jaren zestig kwamen Pro-

vo’s, arbeiders, Dolle Mina’s, krakers, studenten en ‘langharig 

werkschuw tuig’ tegen van alles en nog wat in opstand. Tijdens protestmarsen, 

sit-ins, bezettingen, popfestivals en andere happenings werden leuzen gescan-

deerd als ‘Ban de Bom’, ‘Geen Woning, geen Kroning’, ‘Baas in eigen buik’ of 

‘Johnson Molenaar’. Kreten die ook te lezen waren op spandoeken en muurkran-

ten. 

Een bijzondere leuze was in die jaren te lezen op een blinde muur van een toen-

malig klooster aan de Poolseweg (thans: Generaal Maczekstraat) in Breda: ‘Wij 

eisen mooi weer’. Wie deze leus bedacht heeft, weet ik niet maar ik vind ‘m nog 

steeds briljant. In al zijn nutteloosheid dreef hij de spot met de protestbeweging. 

Een ander tegengeluid klonk door in You can’t always get what you want, in 1969 

door de Rolling Stones uitgebracht op de LP Let it Bleed. Ruim zeven minuten 

rauwe blues van Mick Jagger, verzacht met engelengezang van het London Bach 

Choir.  

De babyboomers van toen lijken het protesteren enigszins te zijn verleerd. De 

babyboomers van nu protesteren minder luidruchtig, meer beschaafd. Terwijl er 

nog volop te protesteren valt. Tegen het nieuwe pensioenstelsel. Tegen de corona

-maatregelen. Tegen het CO2-beleid. Tegen de gasboringen. Kortom: tegen het 

hele beleid van het nieuwe Kabinet. Maar laten we reëel blijven: je kunt niet altijd 

alles voor elkaar krijgen. Het bestuur van dit land steunt op moeizaam bereikte 

compromissen. En we zijn nog altijd afhankelijk van het weer. Ach ja, het weer: 

iedereen heeft het er over, maar niemand doet er wat aan. 

Kees Duijvelaar, voorzitter 

Belastingservice Aangifte Inkomstenbelasting 2021 

Elk jaar komt de blauwe brief weer terug. De uitnodiging 

om de aangifte inkomstenbelasting in te vullen. Ook als je 

geen uitnodiging krijgt kan het lonen om een aangifte in te 

vullen. Om je behulpzaam te zijn bij het invullen heeft de 

KBO IJsselstein-Lopik een team van deskundige belasting-

invullers. (HUBA’s). Ook dit jaar staan de vertrouwde invullers Ed de Vries, Heilke 

Jacobs, Dick Althof, Henry Vlasveld, Theo te Braake, Peter van der Peet en Piet 

Tammer van het HUBA team weer voor u klaar. 

Leden die in 2021 zijn geholpen door de HUBA krijgen van de Belastingdienst au-

tomatisch een machtigingscode thuis gestuurd. 

De maatregelen rond corona kunnen in maart 2022 nog van kracht zijn. Huisbe-

zoeken kunnen niet meer op de vertrouwde manier plaats vinden. De HUBA zal 

daarom contact zoeken met de leden die hulp nodig hebben. Mogelijk kan een 

andere deskundige HUBA u benaderen dan uw vorige HUBA. Dit om de werkdruk 

over de HUBA’s evenredig te verdelen 

U kunt uw HUBA behulpzaam zijn door de benodigde gegevens over 2021 te ver-

zamelen in een map. In deze map stopt u de jaaropgave(n) van de AOW en het 

pensioen, de opgave van de bank over de saldi. Bij het eigen huis de WOZ-

waarde en de betaalde rente. De map geeft u mee aan de HUBA. 

Vervolg op pagina 2 

In deze uitgave 

Voorwoord voorzitter    1 

Belastingservice Aangifte  

Inkomstenbelasting 2021  1 

Huba of Ouderenadviseur 

worden?        1 

Activiteiten        2/3 

Wij zoeken bezorgers    2 

Chocolade Demonstratie 

Van Noppen 9 maart 2022  3 

Rijbewijskeuring     3 

Resultaat Sponsoractie Plus  3 

Filmmiddagen i.s.m. KBO   3 

Vooraankondigingen    3 

Hebben wij uw e-mailadres?  3 

Contributie, zorgverzekering 

en ledenadministratie    4 

Colofon        4 

Servicelijn van de KBO afdeling 

IJsselstein, Lopik e.o. 

06-8112 8901  

Activiteiten in Coronatijd 

Over het al dan niet doorgaan van 

activiteiten kunt u contact opne-

men met de organiserende com-

missie of de servicetelefoon bellen. 

Belastinghulp of Ouderenadvi-

seur worden, iets voor u?  

Helpt u wel eens anderen met hun 

aangifte of toeslagen, en vindt u 

dat leuk? Heeft u dan misschien 

interesse om voor onze afdeling 

vrijwillige belastinghulp (Huba) te 

worden? Belt u dan met onze ser-

vicetelefoon 06 – 8112 8901 dan 

brengen wij u in contact met onze 

coördinator belastingzaken.  

 

Wilt u meer weten over wat een 

ouderenadviseur doet dan brengen 

wij u in contact met een van onze 

Ouderenadviseurs. Daarvoor kunt u 

ook onze servicetelefoon bellen. 

Vakantieweek 2022 
Zie bijlage 
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Van de giften kunt u een lijstje maken met vermelding van:

 

Datum betaling via 
bank 

Begunstigde Bedrag 

De HUBA kan nagaan welke giften in aanmerking komen als aftrekpost.  

Als u zelf ziektekosten heeft moeten betalen kunt u ook een lijst aanleg-

gen. Het eigen risico valt daar voor iedereen buiten. Het gaat daarbij o.a. om 

niet vergoede behandelingen, medicijnen en reiskosten. 

Datum betaling via 
bank 

Betaald aan Bedrag 

De Belastingdienst kan om bewijsstukken vragen. Het kan handig zijn om de 

lijst aan te leggen aan de hand van de dagafschriften van uw bank. De dieet-

verklaring moet elk jaar worden vernieuwd. De dieetbevestiging is sterk ver-

eenvoudigd. Niet gemakkelijker. Sommige diëten zijn geheel verdwenen, de 

overige bedragen zijn verlaagd. Het is gewenst een nieuwe dieetbevestiging 

2021 aanvragen bij uw arts. In voorkomende gevallen zal de HUBA u een 

blanco dieetbevestiging verstrekken. U kunt er ook bij de HUBA om vragen. 

De dieetbevestiging 2021 kunt u op internet vinden door dieetbevestiging 

2021 in te typen in Google. Vragen over giften of ziektekosten kunt u stellen 

als de HUBA u benadert. Noteer uw vragen bijtijds en stop de notitie bij uw 

gegevens.  

De invulhulp is een ledenservice van uw lokale KBO voor en door leden van 

de KBO en PCOB. Als u al gebruik maakt van de invulhulp dan wacht u de 

machtingsbrief af. Een HUBA neemt eind februari/begin maart contact 

met u op.  

Ter bestrijding van de onkosten van de vrijwilliger wordt een bijdrage van  

€ 12,00 per adres gevraagd.  

Voor nieuwe hulpvragers moet een starttraject worden ingezet. Daarvoor 

neemt u contact op met de coördinator Piet Tammer: telefoon 030-6881173.  

Verslag spel-

lenmiddag 

Op 7 december 

hebben, in aan-

gepaste zalen in 

de Oase, zo’n 31 

deelnemers een 

aangename spellenmiddag beleefd. 

Piet Versteegh scoorde uitzonderlijk 

hoog met 6255 punten bij het klaver-

jassen. Antje Verweij was op dreef bij 

het rummikub. Het beste resultaat bij 

het Mahjong werd behaald door Riet 

de Graaf. 

Vrijdagmiddagborrel in het thea-

tercafé van het Fulco op de twee-

de vrijdag van de maand van 

15.30—17.00 uur. 

Dit is niet alleen 

voor onze leden 

maar ook voor 

introducees. Dus 

neemt u gerust 

uw familie, vrien-

den of buren mee. Uw consumpties 

betaalt u zelf. De middag wordt muzi-

kaal opgeluisterd door onze pianist 

Paul en gitarist Wim. 

 

Hapje eten na afloop van de vrij-

dagmiddagborrel? 

Zodra het weer kan hoort u dat van 

ons via een extra e-mailberichtje.  

U kunt ook contact opnemen met: 

Mary Jutte: majuba@caiway.nl of  

telefoon: 06-2222 3088.  

Muzikale  

Notenmix 

14 februari is 

het Valentijnsdag 

en dan is het the-

ma Liefde in de 

Klassieke Muziek.  

 

Op 14 maart: Dansen met Bach.  

Bach kan ook swingen! Vele dansen 

liggen ten grondslag aan zijn muziek 

en dat gaan we horen. 

Op 11 april 2022: Muziek in de 

ruimte.  

Locatie: De Oase. Van 10.45-12.15 

uur. Entree: € 4,00. 

Aanmelding vooraf is verplicht en 

informatie: 

Tineke van Merm, e-mail:  

communicatiekbo@kpnmail.nl  

of per telefoon: 06-8112 8901. 

 

Eucharistieviering KBO 

Op de derde woensdag van de 

maand in de Basiliek te IJsselstein, 

aanvang 09.30 uur. 

 

KBO-activiteiten in de OASE 

 

Spellenmiddag  

Op de eerste dinsdag van de 

maand 

Spelonderdelen: 

Klaverjassen, Mahjong, Rummikub 

en bij voldoende belangstelling ook 

Rikken.  

Er is voldoende plaats voor nieuwe 

Rikkers. 

Aanvang:  

13.30 uur, zaal open 13.00 uur.  

Kosten: € 2,00 inclusief kopje koffie/

thee.  

Informatie: 

Piet en Sonja Tammer 

telefoon: 030-688 11 73 

e-mail: piettammer@caiway.nl 

Bingo 

Dinsdagen 15 februari, 17 mei, 

16 augustus en 15 november 

2022 

Aanvang: 13.30 uur, zaal open 

13.00 uur.  

Kosten: € 4,00 p.p. 

Aanmelding (verplicht) kan tot 

een week voorafgaand bij: 

Tanja Goezinne  

telefoon: 030-688 26 67 

e-mail: t.goezinne@caiway.net (en 

Sonja Tammer, zie spellenmiddag). 

 

Fietsmiddagen 2022 

Donderdagen 

14 april, 12 mei, 9 juni, 14 juli- 

1 augustus 8 september.  

Vertrek 13.00 vanaf De Oase. 

Afstand ongeveer 25 tot 30 km. 

Deelname: volledig op eigen risico. 

Informatie: tel. 06-1448 9845 of 

per e-mail: 

theotebraake@hotmail.com 

 

Dagtochten met thema zijn in voor-

bereiding. Gezien de grote belang-

stelling in 2021 is een uitbreiding van 

de Fietscommissie bijzonder welkom.  

Met name bij het begeleiden van de 

fietsers onderweg. 

 

Wij zoeken bezorgers  

Voor ons magazine van KBO-PCOB 

dat 10x per jaar verschijnt.  

U kunt zich ook opgeven als reserve. 

Voor informatie of aanmelding kunt u 

contact opnemen met onze secretaris 

Marie Schras. 
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Chocolade Demonstratie Van Noppen 

Woensdagmiddag 9 maart 2022 

13.15 uur: Vertrek per touringcar vanaf het Podi-

um in IJsselstein richting Ridderkerk.  

U wordt bij Chocoladeatelier Van Noppen ontvan-

gen met een kopje koffie of thee met heerlijke 

bonbons. Daarna begint de demonstratie en ziet u 

de enthousiaste chocolatier aan het werk.  

Na afloop is er de gelegenheid om te winkelen in 

de cadeaushop. We hopen zo rond 16.45 uur weer terug te zijn in IJsselstein. 

 

Informatie over dit uitje bij Corry Bijl: 

e-mail: corrybijl@hotmail.nl of telefoon 06 - 4626 1433. 

 

De kosten zijn € 22,50 voor leden en € 25,00 voor een introducé. 

Vriendelijk verzoek om voor uw introducé ook te betalen.  

Aanmelden kan tot uiterlijk 1 maart 2022. 

U kunt daarbij aangeven of u het leuk vindt om als we weer terug zijn in IJssel-

stein een hapje te eten in het restaurant van het Fulcotheater.  

De kosten hiervan schatten wij op maximaal € 15,—.Over hoe wij dit verder 

gaan organiseren krijgt u nog bericht. 

Deelname aan dit uitje is volledig op eigen risico. 

 

U krijgt tijdig informatie of dit uitje definitief doorgaat en over de dan 

geldende coronamaatregelen. 

=============================================== 

Aanmeldformulier uitje naar Chocoladeatelier Van Noppen 9 maart 2022 
 
Naam:__________________________________________________________ 

Telefoonnummer:  _________________________________  rollator: □ ja □ nee 

E-mailadres: 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Lid KBO:   □ ja □ nee, lidmaatschapsnummer: _________________________ 

Dieetwensen _____________________________________________________ 

In geval van nood kunt u bellen met:  
______________________________________tel. nr.: ___________________ 

 

Naam introducé: _________________________________________________ 

Telefoonnummer: _________________________________  rollator: □ ja □ nee 

E-mailadres: 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Dieetwensen _____________________________________________________ 

In geval van nood kunt u bellen met:  
_______________________________________ tel. nr.: __________________ 

Totaal af te rekenen bedrag: 

___ x lid KBO x € 22,50 is    € __________ 

___ x introducee x € 25,00 is   € __________ 

totaal          € __________ 

Hapje eten na afloop in het Fulcotheater: ja/nee; aantal personen …... 

 

Ik ga akkoord met automatische afschrijving van mijn bankrekeningnummer:  

NL |__|__| BANK |__|__|__|__| nr.|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 

Inleveren bij of opsturen in een envelop (met postzegel) naar: 

Corry Bijl: Havenstraat 61, 3401 DN IJsselstein 

Digitaal inschrijven: www.formdesk.nl/kboijsselstein/VanNoppen 

Rijbewijskeuring 

75+ 

Op de website van de 

(uw) gemeente staat 

beschreven wat u alle-

maal moet doen.  

U kunt ook een account aanmaken 

bij het CBR: www.cbr.nl  

Belangrijk is dat u ten minste 6 

maanden voor het verlopen 

van het rijbewijs begint met re-

gelen. Afhankelijk van uw polis-

voorwaarden kunt u de kosten van 

de medische keuring tot een maxi-

mum bedrag declareren bij uw 

zorgverzekeraar.  

Uw HAP kan u adviseren over de 

keuring. U kunt ook bellen met 

onze servicelijn 06-8112 8901. 

Koffieochtend in het theaterca-

fé van het Fulco op de laatste 

woensdag van de maand. 

Daar waar de vrijdagmiddagborrel 

zich in een grote belangstelling 

mag verheugen, blijft die achter bij 

de koffieochtend, al is die wel heel 

gezellig. We stoppen er mee. 

Filmmiddag 

i.s.m. met de 

KBO. Meestal op 

de derde don-

derdag van de 

maand. Aanvang voortaan om 

14.00 uur.  

Ook voor niet leden van de KBO. 

Het ‘Fulco’ biedt u een gratis kopje 

koffie of thee aan met wat lekkers. 

Informatie over exacte data en 

reservering: www.fulcotheater.nl 

PlusSponsoractie najaar 2021 

Deze actie heeft het mooie bedrag 

van € 572,— opgeleverd.  

 

Vooraankondigingen:  

Algemene Ledenvergaderingen 

2022: 

voorjaarsvergadering 24 mei 

najaarsvergadering 11 oktober 

Modeshow Van der Klooster 

te Boskoop 

Donderdag 10 november 2022 

E-mailadres 

Hebben wij uw e-mailadres?  

Dit is altijd handig voor u en voor 

ons bij het doorgeven van actuele 

informatie, bv. over activiteiten in 

Coronatijd.  

U kunt uw e-mailadres doorgeven 

aan de ledenadministratie  

Marie Schras: 
secretariskboijs@kpnmail.nl 
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Contributie, Collectiviteitkorting Zorgverzekeringen  

De contributie bedraagt per 1 januari 2022 € 30,00 per persoon per jaar.  

Collectiviteitskorting zorgverzekeringen 

Bij Zilveren Kruis Achmea krijgt u als lid van de KBO een collectiviteitkorting op 

uw premie en een éénmalige tegemoetkoming in het lidmaatschap, afhankelijk 

van de door u gekozen polis. Ook afhankelijk van uw polisvoorwaarden kunt u 

een deel van de kosten van een rijbewijskeuring declareren. Voor nadere infor-

matie of het aanvragen van een informatiepakket belt u 071-751 0056.  

Het is bovendien mogelijk voor KBO-leden om een collectieve zorgverzekering 

af te sluiten bij Pro Life, Interpolis en De Friesland. Wij maken u er op attent 

dat bij het opzeggen van uw lidmaatschap de KBO-collectiviteitkorting vervalt. 

Meer voordeel: 

www.kbo-pcob-voordeel.nl/ en www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/ 

Ledenadministratie 

In uw en ons belang houden wij graag uw gegevens in onze ledenadministratie 

actueel.  

Laat het ons tijdig weten wanneer u verhuist. 

Opzeggen van uw lidmaatschap schriftelijk en uiterlijk 1 december.  

Tip: zet de KBO in uw adresboekje!  

En stuurt u ons uw e-mailadres…ook wanneer dit wijzigt.  

Ons rekeningnummer is: NL94 RABO 0159 2718 78 t.n.v. KBO afdeling IJs-

selstein. 

_______________________________________________________________ 

Aanmeldingsformulier nieuwe leden 

Voorletters   ____________________________________________________  M/V 

Tussenvoegsel ______________Achternaam  _______________________________ 

Geboortedatum ____________________________________________  

Voorletters   ____________________________________________________  M/V 

Tussenvoegsel ______________Achternaam __________________________________  

Geboortedatum ____________________________________________  

Adres     ____________________________________________ huisnr. _____ 

Postcode   _______________ Woonplaats _____________________________ 

Telefoon    _________________________ Mobiel: _______________________ 

Huwelijksdatum (niet verplicht) _______________________________________________ 

E-mailadres (s.v.p. één letter per vakje  

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__ 

Ik ga akkoord met automatische afschrijving van het lidmaatschapsgeld van mijn bank-

rekeningnummer:  

NL |__|__| BANK |__|__|__|__| rekeningnummer |0|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

Bent u elders ingeschreven als lid van de KBO? Zo ja onder welk nummer ……………………..… 

Datum: _________________ Handtekening: _____________________ 

 

Inleveren bij of opsturen in een envelop (met postzegel) naar: 

Marie Schras, secretaris 

Ringoven 16, 3402 SB  IJsselstein   

of digitaal aanmelden via:  

https://www.formdesk.com/kboijsselstein/inschrijfformulierkbo 

 

Uw gegevens worden verwerkt conform de AVG-regeling 2018 

COLOFON 

Bestuur 

Voorzitter: Kees Duijvelaar 

tel. 06-5476 6745 

e-mail: kees.duijvelaar@gmail.com  

Secretaris: Marie Schras 

Ringoven 16, 3402 SB IJsselstein 

tel. 030-687 7772 / 06-2281 3702 

e-mail: secretariskboijs@kpnmail.nl 

Penningmeester: Joop van Ewijk 

tel. 06—5162 3150 

e-mail: joop.van.ewijk@gmail.com  

Bestuurslid: Mary Jutte 

tel. 030-688 1862 / 06-2222 3088 

e-mail: majuba@caiway.nl 

Bestuurslid: Els Hartog 

tel. 06-2936 0890 

e-mail: elshartog7@gmail.com 

 

Advisering/Communicatie en PR  

Redactie Nieuwsbrief/Website/FB  

Tineke van Merm, tel. 0348-451671 

e-mail: communicatiekbo@kpnmail.nl  

 

Notulist: Ans Hazelager 

 

Ledenadministratie en verspreiding 

Magazine KBO-PCOB 

secretaris Marie Schras 

tel. 030-687 7772 / 06-2281 3702 

e-mail: secretariskboijs@kpnmail.nl 

 

Ledenservice 

Coördinator Huba’s (hulp bij belas-

tingaangifte) 

Piet Tammer, tel. 030-688 1173 

e-mail: piettammer@caiway.nl 

Ouderenadviseurs 

Henry Vlasveld, tel. 030-688 2389  

e-mail: h.m.vlasveld@kabelfoon.nl  

en Heilke Jacobs  

tel. 030-687 0642/06-1536 8686  

e-mail: hgjacobs@hetnet.nl  

 

Computerhulp/tabletcursussen  

Bert Collewijn, tel. 06-1301 6680 

e-mail: lwcbak@kabelfoon.nl 

 
Commissies 
Activiteitencommissie 

informatie: Piet Tammer, 030-688 1173 

e-mail: piettammer@caiway.nl 

Reiscommissie  

Informatie: Bep en Cok van Norde 

tel. 030—688 3826 

E-mail: bvannorde@caiway.nl 

Fietscommissie 

informatie: Theo te Braake 

tel. 06-1448 9845 

e-mail: theotebraake@hotmail.com  

Denktank Nieuwe Activiteiten 

Coördinatie: Mary Jutte 

tel. 030-688 1862 / 06-2222 3088 

e-mail: majuba@caiway.nl 

 

Lief en Leed 

Coördinatie: Marie Schras 

tel. 030-687 7772 / 06-2281 3702 

e-mail: secretariskboijs@kpnmail.nl 

Kent u iemand die ziek is laat het ons 

even weten. Ook wanneer u iets te vie-

ren heeft en dat met ons wilt delen. 
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