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 Van de voorzitter 
 
We gaan nu echt weer van start. De reizen en reisjes 
zijn geregeld, de ALV is gepland en de feestelijke 
bijeenkomst gaat definitief door en ook onze 
belastingmannen en -vrouwen zijn weer volop actief.  
 
Bij dit Afdelingsnieuws alle informatie en de nodige 

invulstroken voor o.a. de Algemene Ledenvergadering en de gezellige dag in De 
Engel. Het belooft kortom een mooie lente te worden.  
Fijn dat we elkaar weer kunnen treffen en bijpraten. Denk erom tijdig te reageren op 
de verschillende uitnodigingen; er is nu nog plaats, maar vol = vol. 
 
DigiD inloggen! 
 
Ergens inloggen met DigiD: bij de Overheid, de Berichtenbox, de Belastingdienst of 
bij uw zorgverzekering, pensioenfonds, ziekenhuis account kan (straks) alleen nog 
maar met de DigiD-app of met Inlognaam / Wachtwoord en per oktober 2022 
daaraan toegevoegd de sms-verificatie met 6-cijfer code. Inloggen met de extra 6-
cijfer code is veiliger dan alleen een gebruikersnaam en wachtwoord.  
De DigiD app op uw smartphone kan slechts 1 gebruiker registeren, net als bij de 
CoronaCheck app. Voor uw partner zou een tweede smartphone nodig zijn.  
Of toch niet, er is helemaal geen smartphone nodig, gewoon de oude manier blijven 
gebruiken Inlognaam/Wachtwoord, maar hier is nu wel de SMS verificatie als 
tweede beveiligingslaag aan toegevoegd. Heel eenvoudig m.b.v. uw gewone 
persoonlijke (mobile) telefoon, ofwel de gewone GSM. Deze simpele telefoons, of 
zelfs via uw vaste lijn, kunnen SMS berichtcodes weergegeven (gesproken) worden. 
Per (GSM) nummer kunnen 5 DigiD’s gekoppeld worden. Om SMS verificatie 
mogelijk te maken moet uw (GSM) telefoonnummer wel bij DigiD bekend zijn.  
Ook moet de SMS verificatie optie (nu) nog apart aangezet worden.  
Dit is allemaal online zelf te regelen op: www.digid.nl, of zie hieronder: “Hulp nodig”. 
 
Doet u wel aangifte inkomsten belasting? 
 
Het moet misschien niet, u heeft geen blauwe envelop ontvangen, maar u mag het 
zelf wel gewoon doen. Heeft u nog nooit aangifte inkomstenbelasting gedaan, of 
heeft u een brief ontvangen met de mededeling dat u misschien inkomstenbelasting 
kan terugkrijgen? Dan moet u zeker (laten) nakijken of er in uw geval nog wat inzit: 
laat geen slapend geld liggen. Vandaag de dag krijgt bijna iedereen, met een 
aanvullend pensioen, belasting terug.  
 
Hulp nodig? 
 
Vraag het de kinderen, een bekende, of neem contact op met ons, via de secretaris. 
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Van de Reiscommissie 
 
Bij het vorige Afdelingsnieuws trof u de eerste uitnodigingen aan voor uitjes. 
We gaan o.a. 20 april naar Vander Kloostermode in Boskoop De ervaring leert dat dit 
een heel gezellige dag is, waarbij de nieuwe zomermode wordt geshowd. 
Het tweede uitje wat op stapel staat is de dagtocht op 12 mei naar het 
Biesboschmuseumeiland in Werkendam. Deze dag is geheel verzorgd, inclusief een 
vaartocht met een fluisterboot. 
Voor beide dagen kunt u zich nog opgeven bij Ko Vernooij, via telefoon:  
030 – 6371209 / 06-2398 3673 of via zijn mail: kovernooij@casema.nl 
 
 

 
 
 
Het bestuur van de KBO Houten / Bunnik bestaat uit: 
 

Voorzitter: C.P. (Cees) Stal 030 637 8108, c.stal@kpnmail.nl 

Secretaris: H. (Henk) Donker 06 5272 9426, donker0@xs4all.nl 

Penningmeester: 
 

P.W. (Nel)  
Steenman-Vernooij 

030 635 0606, pwsteenman@lijbrandt.nl 
 

Reiscommissie, 
Ledenadministrateur: 

J.G. (Ko) Vernooij 030 637 1209, kovernooij@gmail.com 
 

Belastinginvulhulp: Via de secretaris 06 5272 9426, donker0@xs4all.nl 

Ouderenadviseur: 
 

M.A.G. (Marja) 
Hoonhoud-Derks 

06 2202 3889, 
vraagbaak.houten@gmail.com 

 


