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Van de bestuurstafel 
 

 

Ledenvergadering 2022 
 

 
 

Ook dit jaar is het in verband met de corona-maatregelen helaas niet mogelijk om in februari in 

groten getale bij elkaar te komen. Het bestuur heeft daarom ook dit jaar besloten de 

Ledenvergadering ‘schriftelijk’ af te handelen. Voor de leden zijn de agenda en bijbehorende stukken 

bij deze nieuwsbrief gevoegd. 

Opmerkingen of vragen met betrekking tot de agenda en bijlagen of met betrekking tot eventuele 

andere onderwerpen betreffende Senioren Belangen, kunt u uiterlijk tot 8 februari schriftelijk of per 

email doorgeven aan de secretaris. . (adres: Stationsweg-west 129, 3931EL Woudenberg; email: 

info@seniorenbelangen.net ) 

Het bestuur zal trachten vóór 1 maart een reactie te geven op deze vragen en/of opmerkingen. 

Reiscommissie 
De reiscommissie heeft niet stil gezeten en heeft al twee activiteiten in petto voor dit jaar. 
 
Wij hebben voor u een dagreis uitgezocht. Op donderdag 19 mei a.s naar Gemert in Noord-Brabant. 
Het Boerenbont Openluchtmuseum met vele attracties. 
 
Tevens een prachtige 5-daagse reis. 
Het belooft een mooie reis met  vele excursies .De datum is van 22 t/m 26  
augustus 2022. Wij gaan naar de Vulkaan Eiffel in het plaatjes Stadskyll. 
 
Nadere gegevens volgen. Zo gauw het mogelijk is met oog op de Corona hoort u meer van ons. 
 
De reiscommissie Frits en Arie. 

Belastingservice 
De volgende maand half februari 2022, krijgen velen van u weer de jaarlijkse blauwe envelop met het 
verzoek om Belastingaangifte te doen over het jaar 2021. 
Ook in 2022 staan wij weer voor u klaar om u te helpen met de Belastingaangifte. 
Niet alleen voor de Belastingaangifte maar ook voor het aanvragen of bijstellen van de huurtoeslag 
en zorgtoeslag. Per aangifte wordt €. 10,00 in rekening gebracht. 
Hiervan worden de onkosten betaald die de invullers maken. De bestaande klanten krijgen nog een 
brief van de belastinginvuller met daarin een lijstje van zaken die nodig zijn om de aangifte te kunnen 
verzorgen.  Het team bestaat uit de heren 

mailto:info@seniorenbelangen.net
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Jan Harskamp, Nico Molijn, Henk Kamp, Paul Reijenga en  Peter Voerman. 
Als u voor het eerst gebruik wilt maken van deze Belastingservice kunt u bellen met de coördinator 
J.Harskamp, telefoonnummer 033-2863461 of mailen naar: 
JHarskamp1993@kpnmail.nl Hij verwijst u naar één van  bovengenoemde heren. 
 

Voor u gelezen …   
 

 

 

Wat u beslist moet weten over toeslagen 
Veranderingen in uw leven kunnen grote gevolgen hebben voor uw toeslagen. Misschien krijgt u 
door een verandering in uw inkomen meer toeslag of misschien juist minder. Als u een verandering 
niet op tijd doorgeeft, kan het gebeuren dat u toeslag moet terugbetalen. Dit is wat u moet weten. 
Het eerste wat u moet weten over toeslagen is of u er recht op heeft. Toeslagen kunnen u helpen de 
premie voor uw zorgverzekering te betalen of de huurprijs van uw huurhuis. U heeft er recht op als 
uw inkomen niet te hoog is. Voor huurtoeslag is het ook belangrijk dat uw huurprijs niet te hoog is. 
Of u recht heeft op toeslagen, kunt u nagaan op Berekenuwrecht van het Nibud. 
U krijgt een toeslag niet automatisch. U moet huurtoeslag en zorgtoeslag dus zelf aanvragen. U kunt 
de toeslag aanvragen tot 1 september van het volgende jaar. Toeslag voor het jaar 2021 kunt u dus 
nog aanvragen tot 1 september 2022. 
Waar vraagt u toeslag aan? 
Toeslagen vraagt u aan bij de Belastingdienst. Dit kunt u online doen met uw DigiD. Ook 
veranderingen in uw situatie kunt u op die manier doorgeven. 
Welke veranderingen moet u doorgeven? 
Als uw situatie het hele jaar gelijk blijft, hoeft u niets te doen. U ontvangt dan iedere maand de 
toeslag waarop u recht heeft en u kunt deze toeslag gewoon gebruiken. Als er wel iets verandert, 
bijvoorbeeld uw inkomen, dan moet u die verandering doorgeven. Soms is het verstandig uw toeslag 
voorlopig even apart te zetten. Welke veranderingen zijn belangrijk? 
Uw inkomen gaat omhoog 
Een hoger inkomen kan als gevolg hebben dat u minder toeslag krijgt of dat de toeslag helemaal 
stopt. Het is belangrijk dat u een hoger inkomen zo snel mogelijk doorgeeft. De hoogte van de 
toeslag kan dan worden aangepast. Het is verstandig om in de tussentijd de toeslag opzij te zetten. 
Als u wacht met doorgeven, blijft u een te hoge toeslag ontvangen en moet u achteraf geld 
terugbetalen. Een extraatje, zoals een bonus, kan roet in het eten gooien en ervoor zorgen dat het 
recht op een toeslag vervalt. Maar voor eenmalige uitkeringen bestaat een uitzondering. Tot voor 
kort was het alleen mogelijk daar zes maanden na dato een beroep op te doen, maar die termijn is 
nu verlengd naar vijf jaar. Meer informatie vindt u op de site van de Belastingdienst. 
Inkomen gaat omlaag 
Gaat uw inkomen omlaag? Ook dat kan gevolgen hebben voor uw toeslag. Misschien kunt u nu meer 
toeslag krijgen of komt u voor het eerst in aanmerking voor een toeslag. Het is dus verstandig om 
ook een inkomensdaling meteen door te geven, zodat u snel de juiste toeslag krijgt en kunt 
gebruiken. Geeft u een inkomensdaling pas later door, dan krijgt u achteraf extra toeslag in één keer. 
Uw vermogen gaat omhoog 

mailto:JHarskamp1993@kpnmail.nl
https://www.nibud.nl/consumenten/berekenuwrecht/
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/toch-huurtoeslag-maak-een-proefberekening
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/laat-uw-zorgtoeslag-niet-liggen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/7-vragen-over-digid
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/te-veel-toeslag-gekregen-wat-nu
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hoe-voorkom-ik-dat-ik-moet-terugbetalen
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/hoe-vangt-u-een-dip-in-uw-inkomen-op
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Als u een erfenis of een schenking krijgt, kan het zijn dat uw vermogen zoveel toeneemt dat u geen 
recht meer heeft op toeslag. Voor huurtoeslag mag uw vermogen niet hoger zijn dan  31.340 euro 
per persoon. Voor zorgtoeslag ligt de grens op 118.479 euro voor een alleenstaande en op 149.819 
euro voor twee partners samen (2021). Als uw vermogen boven de grens uitkomt, heeft dat pas 
gevolgen voor het volgende jaar. Uw toeslag wordt dan aangepast. 
Uw vermogen gaat omlaag 
Als u geld schenkt aan uw kinderen of als u veel van uw vermogen heeft uitgegeven, kan uw 
vermogen onder de grens komen waarbij u toeslag kunt krijgen. Het is dus belangrijk om die grens 
goed in de gaten te houden. Lag uw vermogen eerst boven de grens en nu eronder, dan kunt u vanaf 
het volgende jaar toeslag aanvragen. U moet dan nog wel voldoen aan de inkomenseisen. Die vindt u 
op de website van de Belastingdienst. 
U gaat samenwonen 
Woonde u eerst alleen en gaat u samenwonen? Dan kan het zijn dat het inkomen van uw partner 
voortaan meetelt voor uw recht op toeslag. Bij huurtoeslag is dat altijd zo, ook als er nog meer 
personen op hetzelfde adres wonen. Bij de zorgtoeslag is uw samenwoonpartner alleen uw 
toeslagpartner in bepaalde situaties, bijvoorbeeld als u een samenlevingscontract heeft gesloten bij 
de notaris, als uw partner is aangemeld bij uw pensioenfonds (of andersom) en als u samen een 
koophuis heeft. Ook in een paar andere situaties kunt u elkaars toeslagpartner zijn voor de 
zorgtoeslag. 
Uw partner is opgenomen in een verpleeghuis 
Als uw partner voor een jaar of langer wordt opgenomen in een verpleeghuis, is hij of zij niet meer 
uw toeslagpartner voor de huurtoeslag. U moet deze verandering zelf doorgeven. Het gevolg kan zijn 
dat u meer huurtoeslag krijg. 
Voor de zorgtoeslag blijft u wel elkaars toeslagpartner. Als u getrouwd bent, blijft dat ook zo, tenzij u 
bij de rechtbank een scheiding van tafel en bed aanvraagt. Bent u niet getrouwd en wilt u niet langer 
elkaars toeslagpartner zijn? Dan kunt u de Belastingdienst daarom vragen. Dat kan tot gevolg hebben 
dat u meer zorgtoeslag krijgt. 

U gaat scheiden 
Een echtscheiding betekent dat u niet langer elkaars toeslagpartner bent. Als de scheiding definitief 
is, krijgt de Belastingdienst deze informatie automatisch door. Maar voor die tijd moet u zelf regelen 
dat uw ex-partner niet meer meetelt als uw toeslagpartner. 
Voor de huurtoeslag zijn partners niet meer elkaars toeslagpartner vanaf de eerste dag van de 
maand nadat één van beiden ergens anders gaat wonen. Als die ex-partner zich inschrijft op een 
ander adres, krijgt de Belastingdienst dat automatisch door. U hoeft dan dus niets door te geven. 
Voor de zorgtoeslag moet u wel in actie komen. Op de website van de Belastingdienst leest u precies 
wat u daarvoor moet doen. 

Wanneer is betalen met een QR-code veilig? 
Betaalt u ook weleens op een terras of in een winkel door een QR-code (een vierkante betaalcode 
met witte en zwarte blokjes) te scannen? Het is een handige manier om snel mobiel te betalen. Deze 
methode is veilig, maar er zijn een paar dingen waar u op moet letten. 
QR betekent Quick Response, wat ‘snelle reactie’ betekent. Als u de code scant met uw smartphone, 
komt u direct op een website of in een app terecht. Een QR-code wordt gebruikt voor betalingen, 
maar ook om u snel naar bepaalde informatie op internet te brengen of om een telefoonnummer op 
uw telefoon te tonen. 
Veilig betalen 
Bij steeds meer webwinkels kunt u afrekenen door een QR-code te scannen. Vaak krijgt u hierbij de 
keuze om te betalen met iDeal. Als u kiest voor mobiel betalen via uw eigen bank, krijgt u een QR-
code te zien met het iDeal-logo erin. U scant de code met behulp van de app van uw bank op uw 
smartphone. U ziet het bedrag dat u moet betalen en de winkel waaraan u moet betalen in de app. 
Klopt het allemaal? Dan kunt u met mobiel bankieren de betaling afmaken. Als u een aankoop doet 
bij een vertrouwde webwinkel, kunt u ervan uitgaan dat betalen met een QR-code ook veilig is. 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/hier-moet-u-aan-denken-als-u-gaat-samenwonen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/partner/mijn-partner-woont-in-een-verpleeghuis
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/aow-en-een-partner-in-het-verpleeghuis
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/prive/toeslagen/hoe_werken_toeslagen/partner/wanneer-kan-ik-vragen-een-andere-bewoner-niet-als-toeslagpartner-mee-te-laten-tellen
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/wat-zijn-de-financiele-gevolgen-van-een-scheiding
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wij-gaan-uit-elkaar
https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/zo-winkelt-u-veilig-online
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Soms kunt u ook in gewone winkels, cafés of restaurants afrekenen met een QR-code. Of u krijgt een 
betaalcode via e-mail of via de post, bijvoorbeeld van uw energiebedrijf of van de tandarts. Als u het 
bedrijf of de instelling waarvan u de code krijgt vertrouwt en u bent het eens met het bedrag dat u 
moet betalen, dan kunt u deze codes veilig gebruiken. 
 
Fraude met QR-codes 
Helaas wordt er ook met QR-codes gefraudeerd. Een oplichter vraagt u bijvoorbeeld op straat of u 
online zijn parkeerticket wilt betalen, omdat hij zelf alleen maar contant geld op zak heeft. Hij biedt u 
aan het bedrag meteen contant terug te betalen. Maar de QR-code die u scant met uw telefoon, leidt 
niet naar de betaallink van de parkeerplaats, maar naar een website die uw betaalgegevens steelt. 
Ga daarom nooit in op verzoeken van onbekenden om een QR-code te scannen. 
 
Valse QR-codes kunnen ook in een brief of in een mail staan. Soms lijkt het alsof de brief of mail komt 
van een vertrouwde organisatie, zoals een bank of andere financiële instelling. Daarom is het 
belangrijk om na te gaan of dat wel klopt. Moet u volgens het bericht een nieuwe bankpas 
aanvragen? Dan kan het gaan om een nep-bericht en een valse QR-code. De QR-code leidt dan naar 
een website waar u bankgegevens moet invullen, die vervolgens worden gestolen. Twijfelt u, neem 
dan rechtstreeks contact op met uw bank of de instelling. Gebruik hiervoor niet de contactgegevens 
in het bericht, maar zoek zelf het telefoonnummer op. 
Betaalverzoeken 
QR-codes worden ook gebruikt om te betalen op een rommelmarkt of als u een bedrag moet betalen 
aan iemand die uw telefoonnummer niet heeft. De persoon aan wie u geld moet betalen, kan 
daarvoor een betaalverzoek maken. De verkoper laat u dan een QR-code zien op zijn telefoon, die u 
met uw eigen telefoon kunt scannen. 
 
Betaalverzoeken die zijn gemaakt met de app van de bank of van een officiële betaaldienst, zijn 
veilig. Als u betaalt aan een onbekende, kan het lastig zijn om te beoordelen of u 
het betaalverzoek kunt vertrouwen. Twijfelt u, vraag dan of u op een andere manier kunt betalen. 
Tips 

• Ga niet in op een verzoek van een onbekende om een QR-code te scannen. 

• Laat u niet onder druk zetten om een betaling snel uit te voeren. 

• Heeft u een QR-code gescand? Controleer dan het webadres dat u ziet op uw scherm. Vul 

geen vertrouwelijke gegevens in als u het niet vertrouwt. 

• Controleer of het bedrag van het betaalverzoek klopt. 

• Controleer de naam bij het rekeningnummer. 

• Bent u opgelicht met een QR-code? Doe dan aangifte bij de politie. 

• Lees de tips van de Rabobank over het voorkomen van oplichting met een QR-code. 

Bron: ikwoonleefzorg 

 
 
 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/financien/pas-op-voor-deze-manieren-van-oplichting
https://www.rabobank.nl/particulieren/online-bankieren/app/betaalverzoek/
https://www.rabobank.nl/particulieren/veiligbankieren/voorkom-oplichting-met-qr-code/?utm_source=website&utm_medium=IWLZ&utm_campaign=artikel
https://www.ikwoonleefzorg.nl/
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PERBSBERICHT GEZAMENLIJKE SENIORENORGANISATIES verontrust:  

Kabinet heeft blinde vlek voor koopkracht ouderen 
De nieuwe regeringscoalitie heeft totaal geen oog voor de inkomenspositie van ouderen. 
Zij profiteren op geen enkele manier mee van de welvaart, vinden de gezamenlijke 
ouderenorganisaties. 
ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, FASv en NOOM vinden dat het kabinet snel duidelijk 
moet maken hoe ouderen worden gecompenseerd voor het loslaten van de koppeling tussen het 
minimumloon en de AOW. Het minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5% omhoog, de AOW niet. 
In het regeerakkoord staat dat AOW’ers worden gecompenseerd via een hogere ouderenkorting. 
Mensen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen hebben hier niets aan. 
Wat het betekent voor de andere groepen AOW’ers is niet duidelijk, omdat een verdere uitwerking 
in het regeerakkoord ontbreekt. Dat stelt de ouderenbonden niet gerust. 
 
Hoge inflatie De inkomenspositie van ouderen staat al jaren onder druk. Werkenden zijn er de 
afgelopen elf jaar bijna 18% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden hebben bijna 5% 
moeten inleveren. De aanvullende pensioenen zijn al jaren niet meegegroeid met de 
prijsontwikkeling. Indexatie is volgens de ouderenorganisaties direct nodig. Door de hoge inflatie van 
nu komt de koopkracht alleen maar verder onder druk te staan. Helaas laat de nieuwe coalitie 
nergens een visie zien op de koopkrachtontwikkeling voor de komende jaren. 
 
Woonvormen ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, FASv en NOOM zijn wel tevreden over de 
plannen voor woningbouw in het regeerakkoord. Het nieuwe kabinet wil per jaar tot 100.000 
woningen gaan bouwen, met extra aandacht voor onder anderen senioren. Ook komt er meer ruimte 
voor alternatieve woonvormen. De seniorenorganisaties dringen hier al jaren op aan en zijn blij dat 
de nieuwe coalitie er nu in meegaat. 
 
Het ouderenbeleid wordt ook in dit regeerakkoord nog steeds vanuit het perspectief van zorg 
benaderd. De gezamenlijke ouderenorganisaties vinden dat een gemiste kans. Het is tijd voor 
integraal ouderenbeleid voor de groeiende groep senioren in ons land. Vanuit alle departementen 
moet ouderenbeleid worden ontwikkeld en met elkaar afgestemd, op het gebied van inkomen, 
wonen, welzijn, veiligheid, digitalisering, zorg en zingeving. 
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De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties van gepensioneerden en 
de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv. 

 
Juridische achtergrondinformatie in het kader van het nieuwe pensioenstelsel voor 
seniorenverenigingen, belanghebbenden- en verantwoordingsorganen. 
Tijdens het succesvolle seminar dat de Koepel Gepensioneerden onlangs organiseerde voor leden 
van seniorenverenigingen, belanghebbenden- en verantwoordingsorganen werd ook een presentatie 
gehouden over hun juridische positie in het kader van de eventuele overgang naar een nieuw 
pensioencontract, zoals voorzien in het in 2019 gesloten pensioenakkoord. 
 
Op verzoek van de aanwezigen heeft Margriet van den Dobbelsteen, die bedoelde presentatie 
verzorgde, een notitie geschreven waarin wat dieper wordt ingegaan op verschillende met die 
overgang verband houdende juridische aspecten. Die treft u hierbij aan. 
Daarbij de opmerking dat een en ander gebaseerd is op de tot nu toe bekende concept-wetteksten. 
Die zijn echter nog niet definitief en kunnen nog wijzigen als gevolg van bijvoorbeeld het oordeel van 
de Raad van State over het wetsontwerp, de lobby van de Koepel of de parlementaire behandeling in 
de Tweede respectievelijk Eerste Kamer. 
 
Daarnaast wordt in bijgevoegde notitie informatie verstrekt, maar uitdrukkelijk geen advies gegeven 
over hoe in eventueel voorkomende situaties te handelen. Keuzes omtrent bijvoorbeeld het 
aanwenden van juridische middelen zullen ter plekke dienen te worden gemaakt. Uiteraard denkt de 
Koepel Gepensioneerden wel na hoe zij haar lidverenigingen en leden van verantwoordings- of 
belanghebbendenorganen kan blijven ondersteunen in aanloop naar de straks per pensioenfonds te 
maken keuzes. Een vervolg op het recente seminar is daar een onderdeel van. 
U kunt de notitie lezen door hier te klikken. 

Koepel Gepensioneerden wijst politiek opnieuw op het belang van échte indexatie/ 
Daarbij wordt aandacht gevraagd voor twee voor senioren belangrijke thema’s. 
In de eerste plaats (uiteraard) de noodzaak om nu eindelijk echte indexatie van pensioenen te 
regelen. Niet met mooie woorden en valse beloftes, maar ín de portemonnee van gepensioneerden. 
Dat is cruciaal voor het op peil houden van de koopkracht van gepensioneerden en voor het 
draagvlak onder ons pensioenstelsel en de plannen daarmee. Politieke partijen worden aangespoord 
om van het kabinet te verlangen dat het effect van de onlangs met veel tamtam gesloten deal tussen 
coalitiepartijen en Groen Links en PvdA inzichtelijk wordt gemaakt. 
Dan wordt duidelijk dat de door alle kranten overgenomen claim dat de meeste (zo niet alle) 
gepensioneerden hun pensioen in januari eindelijk weer verhoogd zien worden nergens op is 
gebaseerd. Sterker nog: dan zal blijken dat het tegendeel het geval is. Zo hebben de 
gepensioneerden in de (grote) sector zorg en welzijn inmiddels bericht gekregen dat indexatie er ook 
volgend jaar weer niet inzit. Dezelfde boodschap zal naar verwachting van de Koepel 
Gepensioneerden het overgrote deel van de gepensioneerden in ons land krijgen, ondanks alle 
mooie woorden. 
Bedoeling is ervoor te zorgen dat partijen in de Tweede Kamer (die inmiddels stuk voor stuk zeggen 
snelle indexatie van pensioenen belangrijk te vinden) zich sterk maken voor ‘boter bij de vis’: niet 
alleen zeggen dat snelle indexatie van belang is, maar dat ook gewoon regelen. 
In de brief wordt verder ingegaan op de situatie van ‘jongere kwetsbare senioren’. Uit eerder 
onderzoek dat de Koepel Gepensioneerden en collega-seniorenorganisaties hebben laten uitvoeren, 
blijkt dat zich juist ook onder deze groep veel mensen bevinden die de eindjes maar net aan elkaar 
kunnen knopen. PERSBERICHT: Steun nodig voor kwetsbare jonge senioren | Koepel 
Gepensioneerden Daarom is actie van de politiek gewenst. 

https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-content/uploads/2021/11/2021-11-26-juridische-aspecten-Wet-Toekomst-Pensioen_websiteversie.pdf
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Kabinet stuurt wetsvoorstel pensioenakkoord naar Raad van State 

Ruim twee jaar nadat kabinet, vakbonden en werkgevers een pensioenakkoord sloten is het 
wetsvoorstel dat daaruit voortvloeit (en waarvan de tekst nog niet openbaar wordt gemaakt) naar de 
Raad van State gestuurd. Die gaat daar nu advies over uitbrengen, waarna het voorstel (al dan niet 
aangepast) naar de Tweede Kamer gaat. Dan spreken we inmiddels vermoedelijk over maart volgend 
jaar. En daarna start de parlementaire behandeling; eerst in de Tweede, en daarna in de Eerste 
Kamer. Het kabinet mikt erop dat de nieuwe Pensioenwet vervolgens op 1 januari 2023 in werking 
kan treden. Maar voordat het zo ver is (als het zo ver komt), zal er nog heel wat water door de Rijn 
moeten stromen: zoals bekend, zet de Koepel Gepensioneerden (samen met andere 
seniorenorganisaties) vanaf het begin stevig in op verbetering van wat bij het pensioenakkoord is 
afgesproken. Want daar zaten te veel losse eindjes aan. Zo wilden partijen bijvoorbeeld bij het 
akkoord pas als het nieuwe stelsel daadwerkelijk in werking treedt (in 2027!) de verhoging van 
pensioenen makkelijker maken en waren ze niet van plan om bij de overgang naar dat nieuwe stelsel 
rekening te houden met de inmiddels fors opgelopen indexatie-achterstand waar met name 
gepensioneerden last van hebben. 

Dankzij de druk die we hebben uitgeoefend, is op beide punten beweging gekomen. Maar: nog niet 
genoeg. Zo wordt bijvoorbeeld inmiddels wel gesproken over indexatie vanaf volgend jaar, maar daar 
zullen de meeste gepensioneerden nog niets van merken. 

EIB-onderzoek 
Meer belasting op eigen huis raakt vooral senioren. 
Naar verwachting begin volgende week zal dan eindelijk, na meer dan negen maanden, het 
regeerakkoord van het inmiddels vierde kabinet Rutte worden gepresenteerd. Zo links en rechts 
sijpelen al onderdelen daarvan naar buiten. 
Zo zijn er signalen dat bij het aanpakken van de woningnood serieus werk wordt gemaakt van méér 
voor senioren passende woningen. De Koepel Gepensioneerden heeft daar eerder voor gepleit, dus 
dat zou mooi zijn. 
Minder mooi is het gerucht dat er plannen zijn om de eigen woning zwaarder te gaan belasten. Het 
Economisch Instituut in de Bouwnijverheid (EIB) becijferde afgelopen week dat dat senioren met een 
eigen huis gemiddeld maar liefst twee- à drieduizend euro per jaar kan gaan kosten, met uitschieters 
tot bijna tien mille. Elk jaar opnieuw. Fiscale hervorming eigenwoningbezit heeft grote gevolgen voor 
de inkomensverdeling - EIB 
Dat is natuurlijk krankzinnig: alsof een eigen huis waar vaak heel veel spaargeld in zit vergelijkbaar is 
met een paar ton op de bank, die je er af kunt halen wanneer je wilt. Vermogen in stenen is heel iets 
anders, zeker gezien de krapte op de woningmarkt. De Koepel Gepensioneerden is, en dat heeft ze al 
eerder richting ‘Den Haag’ laten weten, hier dan ook fel op tegen. Om de al genoemde redenen, 
maar ook omdat het óók senioren zijn die al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen 
terwijl het kabinet bijvoorbeeld blijft weigeren indexatie van pensioenen ècht dichterbij te brengen. 

Eenmalige compensatie AOW’ers 
De prijzen stijgen harder dan ze in 40 jaar hebben gedaan. En daar hebben vooral ook senioren last 
van. De pensioenen voor het merendeel van hen zijn al meer dan tien jaar bevroren. En het nieuwe 
kabinet besliste vorige week ijskoud dat straks ook de AOW minder gaat stijgen. 
De Tweede Kamer kwam bij het debat over de coalitieverklaring nog niet veel verder dan roepen dat 
dat een schande is (oppositie) dan wel dat het allemaal reuze meevalt (coalitie). Maar de Eerste 
Kamer nam afgelopen woensdag een motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen in ieder geval 
een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro uit te betalen aan AOW’ers. 
Omdat het kabinet in de senaat geen meerderheid heeft, was de stem van alle oppositiepartijen 
voldoende. En daarmee werd een eind vorige maand door Martin van Rooijen (50+) ingediende 
motie (die door een aantal andere partijen was medeondertekend) aangenomen. 

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2021/11/26/wet-toekomst-pensioenen-voor-advies-naar-raad-van-state?fbclid=IwAR1PZjtagoyOaG11NibWqOuiV_O2x40c8Kg5__n6f8Fs1lBccQW37a45bfU
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Natuurlijk: met een eenmalig bedrag van 200 euro wordt het koopkrachtverlies van senioren bij 
lange na niet goedgemaakt, laat staan dat het iets doet aan de inmiddels opgelopen achterstand, 
maar het is wel een signaal dat Den Haag wakker wordt. 
En dat wordt tijd. Mooie opsteker ook voor onze lobby voor èchte koopkrachtreparatie voor 
senioren. Want die gaat uiteraard door. Net zoals onze lobby om indexatie van pensioenen nu 
serieus dichterbij te brengen. 

Gepensioneerden kopen niets voor versoepeling indexatie  

Twee derde van de Nederlandse gepensioneerden koopt niets voor de voorgestelde versoepeling 
van de indexatieregels in 2022. Dat stellen de gezamenlijke ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, 
Koepel Gepensioneerden, KBO-Brabant en NOOM in hun reactie op de internetconsultatie over de 
wijziging van de rekenregels, de zogeheten motie-Van Dijk.  

Het ziet er niet naar uit dat de deelnemers van de grote fondsen ABP, PFZW, PME en PMT er komend 
jaar een euro bij krijgen. Dat knelt des te meer nu de inflatie is opgelopen tot boven de 5% en de 
verwachting steeds sterker wordt dat die inflatie niet tijdelijk is. Daarnaast dreigt de koppeling van 
de AOW aan het minimumloon te worden losgelaten, wat de inkomenspositie van gepensioneerden 
ook gaat aantasten.  

Minister Carola Schouten is nu verantwoordelijk voor de pensioenen. In een zogeheten Algemene 
Maatregel van Bestuur (AMvB) worden de regels voor indexatie tijdelijk versoepeld. 
Pensioenfondsen mogen vanaf 105% beleidsdekkingsgraad volledig indexeren, tegen beperkt 
indexeren vanaf 110% nu. Maar veel fondsen voldoen daar niet aan.  

Bovendien zijn er veel andere beperkingen:  

• Fondsen mogen niet terugvallen onder de 105%. De facto moeten ze dus een 
beleidsdekkingsgraad van 107% hebben.  

• Fondsen moeten rekening houden met een verdere verlaging van de langetermijnrente (ufr) 
wat de dekkingsgraad drukt. Ook de te lage premiedekkingsgraad haalt de dekkingsgraad 
komende jaren naar beneden.  

• Ook sturen fondsen op nominale zekerheid richting de transitie om kortingen te voorkomen.  

Daardoor zullen ook fondsen die tussen de 105 en 110% beleidsdekkingsgraad hebben, 
aarzelen om een hoger pensioen toe te kennen. Tenslotte lijkt het erop dat de maximale 
indicatie 1,7% zal bedragen en dat ligt ruim onder de huidige inflatie.  

De ouderenorganisaties wijzen er in hun reactie opnieuw op dat het vertrouwen in het 
pensioenstelsel tanende is. Na 12 jaar uitholling van de koopkracht van het pensioen en een 
indexatieachterstand van 20 tot 25% staat de koopkracht nu extra onder druk door de 
gestegen inflatie. Uitzicht op indexatie in de periode tot 2027 is er voor het overgrote deel 
van de gepensioneerden evenmin. Het draagvlak voor de pensioenvernieuwing neemt 
daarmee steeds verder af.  

 

Als het aan het kabinet ligt worden senioren nogmaals gepakt 
Voor degenen die de afgelopen week geen bezoek hebben gebracht aan onze website, hieronder de 
link naar een artikel met commentaar op het schaamteloze voornemen van de regering om de 
ontwikkeling van de AOW los te koppelen van de stijging van het minimumloon.  Een onzalig en 
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onacceptabel plan volgens de seniorenorganisaties. Ook een flink aantal politieke partijen vindt dit 
een verwerpelijk voorstel.  

https://www.koepelgepensioneerden.nl/2022/01/weet-je-wat-we-pakken-senioren-gewoon-nog-

een-keer/ 
 

Tips & Trucs / (Wetensw)aardigheden    

Stichting welzijn & ondersteuning Scherpenzeel - Renswoude 
VERHUIZING KANTOOR SWO IN SCHERPENZEEL 
SWO heeft vanaf de oprichting kantoor gehouden in het Huis in de Wei in Scherpenzeel. Met ingang 
van 1 januari 2022 verandert dat en vindt u ons kantoor in de bibliotheek in de Breehoek. De reden 
van de verhuizing is het idee dat we als SWO in de Breehoek letterlijk meer zichtbaar zijn en door een 
breder publiek gevonden zullen worden. Dit is passend bij de huidige visie van de SWO. We nemen 
geen afscheid van het Huis in de Wei als samenwerkingspartner. Het kan zijn dat in het komend jaar 
nog een aantal activiteiten van de SWO of gezamenlijke activiteiten zullen plaatsvinden in de 
Sterrenweide. 
 
Vanaf 1 januari 2022 is het bezoekadres van de SWO: Marktstraat 59 (gebouw De Breehoek, in de 
ruimte van de Bibliotheek). 
Het gebouw heeft een buitenbrievenbus waarin u post/documenten voor de SWO kunt doen. 
Spreekuur: iedere woensdagmiddag van 13:30 uur tot 14:30 uur. 
Welzijnswerker Scherpenzeel is Martine van Garderen, 06 8377 5854 (woensdag en donderdag) en e-
mail: m.vangarderen@swo-sr.nl . 
 
DIENST BEZOEK AAN HUIS WORDT INCONTACT 
Elkaar kennen, elkaar helpen De dienst InContact is een nieuwe dienst van SWO-SR in Renswoude 
waarbij vrijwilligers ondersteuning bieden aan ouderen die behoefte hebben aan contact. Dit kan zijn 
in de vorm van een huisbezoek of telefonisch. 
Voor wie is de dienst InContact? 
Heeft u af en toe behoefte aan gezelligheid? Woont u alleen en heeft u weinig contact met familie, 
vrienden of kennissen? Stelt u het op prijs wanneer iemand regelmatig bij u op bezoek komt of dat u 
met regelmaat wordt gebeld? Dan is InContact iets voor u. 
Hoe werkt InContact? 
Wanneer u zich heeft aangemeld, wordt door de coördinator gekeken welke vrijwilliger bij u langs 
kan komen. Samen met de vrijwilliger bepaalt u wat jullie doen. Sommige ouderen hebben vooral 
behoefte aan een praatje. Anderen doen graag samen een spelletje of vinden het prettig om naar 
buiten te gaan. Ook zijn er ouderen die niet meer zo goed zien en graag voorgelezen willen worden. 
Het kan allemaal. De coördinator komt eens per half jaar met de vrijwilliger mee om te horen hoe de 
bezoeken verlopen. 
Kosten Aan de dienst InContact zijn geen kosten verbonden, behalve als de vrijwilliger op uw verzoek 
kosten voor u maakt. 
Hulpvragen Momenteel zijn wij op zoek naar een aantal vrijwilligers voor de volgende hulpvragen: 

Een man van rond de 50 jaar is op zoek naar een vrijwilliger om samen naar voetbalwedstrijden te 
kijken Een vrouw van rond de 70 jaar is op zoek naar een vrijwilliger, die met haar wil mee denken 
over wat er op haar af komt als mantelzorger. 

Een vrouw van rond de 80 is op zoek naar een vrijwilliger om een spelletje mee te doen. 

https://www.letsmail.nl/t/r-l-trkluja-bltirlkkdk-j/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-trkluja-bltirlkkdk-j/
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Aanmelden Bent u geïnteresseerd of heeft u andere vragen? Neem dan contact op met Rianne van 
Ginkel, tel 06 51 64 75 25. 

Bezoek vrijwilligers 
De Zonnebloem zoekt bezoekdames 
Veel mensen met een lichamelijke beperking kloppen bij de Zonnebloem aan, omdat ze op zoek zijn 
naar gezelschap. Wilt u graag met hen in contact komen, en hun af en toe een bezoekje brengen of 
regelmatig even bellen? Neem dan contact op met Elze van Hoevelaken, telefonisch: 033-2773548 of 
via e-mail elzevanhoevelaken@gmail.com . 
Natuurlijk hoeft het niet per se bij een bezoek aan huis te blijven. Wie weet kunt u samen eens op 
pad. Naar een bingomiddag, pannenkoeken eten of iets bezoeken. Momenten waar onze deelnemers 
naar uit kunnen kijken en herinneringen maken om te koesteren. 
Meld u daarom aan als vrijwilliger! 

Na corona leren bridgen? 
Dat kan bij Bridgeclub Scherpenzeel. 
De beginnerscursus omvat 12 lessen en wordt gegeven in Kulturhus De Breehoek in Scherpenzeel 
door een ervaren en enthousiaste bridgedocent. 
De start is op maandagavond 17 januari 2022 van 20.00 uur tot ca. 22.00 uur; uiteraard als de 
coronamaatregelen dit toestaan. 
De kosten zijn € 75 voor 12 lessen inclusief het lesboek. Aanmelden kan individueel of met z’n 
tweeën. 
Voor informatie of aanmelden: secretarisbcscherpenzeel@gmail.com 

De Kleine Schans, Woudenberg 
Nieuwe website 
Vanaf 1 januari 2022 zal onze nieuwe website live gaan. Achter de schermen hebben we hard aan 
een nieuw, mooi en fris jasje voor onze website gewerkt. Alle vertrouwde informatie vindt u nog 
steeds op www.dekleineschans.nl. 
Voorheen werd onze website gehost door een andere organisatie, wat ons niet zo veel 
mogelijkheden gaf om teksten en foto’s naar ons eigen inzicht te plaatsen. Met de nieuwe website 
hebben we alles zelf in de hand en kunnen we wijzigingen snel doorvoeren en nog meer-up-to-date 
zijn. 

Het Alzheimer Café 
Ervaringsdeskundige.  
[WOUDENBERG-SCHERPENZEEL]  Het Alzheimer Café Woudenberg-
Scherpenzeel verzorgt woensdag 9 februari een informatieavond voor 
mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden. Ook andere 
belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten praten met elkaar over 
de dingen die ze meemaken,  over dementie en over mogelijkheden voor 
hulp; allemaal in een gemoedelijke sfeer. Onze gastspreekster Christa heeft 
op jonge leeftijd de ziekte van Alzheimer gekregen. Zij weet hier goed mee 
om te gaan en wil u van haar ervaringen deelgenoot maken. Zij zal worden ondersteund dor 
Saskia Danen van Alzheimer-Nederland .U bent van harte welkom op deze interessante 
bijeenkomst. 

Het Alzheimer Café vindt plaats in het Multi Functioneel Centrum de Schans, Schans 33 in 
Woudenberg. De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma is van 19.30 tot 21.00 uur. De toegang 
en de koffie zijn gratis  
 Info: 06-866 779 57 of via alzheimerscherpwoud@gmail.com 

https://www.zonnebloem.nl/
https://gemeente-woudenberg.email-provider.nl/link/ixrpewb88j/bjjtwpu9lv/spgxzsnxeb/8mmvmtzt6z/s8ony9uapi
mailto:alzheimerscherpwoud@gmail.com
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Wij vragen u bij verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid van u zelf of een huisgenoot. Thuis 

te blijven.  

Indien de Overheid besluit om de lockdown niet op te heffen gaat onze avond helaas niet door. 

Phishing via WhatsApp 
De meest toenemende vorm van internetcriminaliteit is phishing via WhatsApp. Uit 
onderzoek van de Fraudehelpdesk blijkt dat in 2020 al 9.605 meldingen hiervan zijn 
gemaakt. Dat is bijna 4 keer zo veel als in heel 2019.  
De slachtoffers van WhatsApp-fraude zijn in 2020 gezamenlijk opgelicht voor 3,3 
miljoen euro. 
Zo herken je phishing via WhatsApp 
WhatsApp-fraude begint met een bericht dat je krijgt van iemand die je kent. Vaak is 
dat met een onbekend nummer: diegene zegt een nieuw nummer te hebben. Op de profielfoto zie je 
wel jouw bekende staan. Diegene vraagt je om geld te lenen, omdat hij zijn bankpas is verloren. Er 
komt een smoes waarom bellen op dat moment niet mogelijk is. Soms stuurt hij een spraakbericht 
waarin hij vaag te horen is. Het stemgeluid van jouw bekende is van social media geplukt om het 
geloofwaardiger over te laten komen.  
In sommige gevallen wordt zelfs je hele WhatsApp-account gehackt. De oplichters doen dan alsof ze 
het account overzetten naar een nieuwe telefoon. WhatsApp stuurt een verificatiecode naar het 
oude nummer die de oplichters weten te onderscheppen. Zo hebben ze alle telefoonnummers uit 
jouw contactenlijst. 
Wat te doen bij phishing via WhatsApp 
Bel altijd eerst om te vragen of het bericht klopt, hoe goed je diegene ook kent. Maak geen geld over 
zolang je hem of haar niet telefonisch hebt gesproken. Heb je het geld al overgemaakt? Bel dan zo 
snel mogelijk je bank om de betaling te stoppen en maak een melding door online aangifte te doen 
van WhatsApp-fraude. 
Om te voorkomen dat je account wordt gehackt, kan je een tweefactorauthenticatie instellen. Open 
WhatsApp en ga naar ‘Instellingen’. Klik dan op ‘Account’, vervolgens op ‘Verificatie in twee stappen’ 
en als laatste op ‘Inschakelen’. Voer zelf een code in. Deze wordt ongeveer wekelijks gevraagd om te 
controleren of jij nog steeds de eigenaar van het account bent. Lees meer over WhatsApp-fraude en 
wat je moet doen als je account is gestolen. 

Nieuwe AOW bedragen voor 2022 
Onderstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100 procent AOW heeft 
opgebouwd. Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen (vooral in het 
eerste jaar dat u AOW ontvangt) nog enigszins verschillen. 

1. U bent alleenstaand 

• Brutobedrag: € 1.316,77 
• Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0 (zonder: € 251,83) 
• Bijdrage Zvw: € 72,42 
• Nettobedrag met heffingskorting: € 1.244,35 (zonder: € 992,52) 

 
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 26,38 euro en exclusief 
vakantiegeld. Het vakantiegeld is 70,54 euro bruto per maand en wordt in mei uitbetaald. 

2. U bent getrouwd of samenwonend: beiden AOW 

• Brutobedrag: € 901,07 
• Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0 (zonder: € 172,50) 

https://www.kpn.com/beleef/blog/veilig-internet-voor-jou.htm
https://www.kpn.com/beleef/blog/whatsapp-fraude.htm
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• Bijdrage Zvw: € 49,55 
• Nettobedrag per persoon met heffingskorting: € 851,52 (zonder: € 679,02) 

 
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 26,38 euro en exclusief 
vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 50,39 euro bruto per maand en wordt in mei 
uitbetaald.  

3. U bent getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt geen toeslag* 

• Brutobedrag: € 901,07 
• Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 0 (zonder: € 172,50) 
• Bijdrage Zvw: € 49,55 
• Nettobedrag per persoon met heffingskorting: € 851,52 (zonder: € 679,02) 

 
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 26,38 euro en exclusief 
vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 50,39 euro bruto per maand en wordt in mei 
uitbetaald.  

*Tot 2015 konden AOW'ers met een jongere partner in aanmerking komen voor een toeslag. Voor 
nieuwe AOW'ers is deze toeslag afgeschaft. 

4. U bent getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, u krijgt volledige toeslag 

• Brutobedrag: € 1.775,76 
• Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 71,50 (zonder: € 339,83 ) 
• Bijdrage Zvw: € 97,66 
• Nettobedrag met heffingskorting: € 1.606,60 (zonder: € 1.338,27) 

 
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 26,38 euro en exclusief 
vakantiegeld. Het vakantiegeld is 100,78 euro bruto per maand en wordt in mei uitgekeerd. 

5. U bent getrouwd of samenwonend: uw partner heeft nog geen AOW, uw toeslag is met 10% 
verlaagd 

De verlaging geldt alleen voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen vanaf € 3.018,06 bruto per 
maand. 

• Brutobedrag: € 1.688,29 
• Loonheffingsbedrag met heffingskorting: € 55,08 (zonder: € 323,42 ) 
• Bijdrage Zvw: € 92,85 
• Nettobedrag met heffingskorting: € 1.540,36 (zonder: € 1.272,02) 

 
Het brutobedrag is inclusief de inkomensondersteuning AOW van 26,38 euro en exclusief 
vakantiegeld. Het vakantiegeld bedraagt 95,74 euro bruto per maand en wordt in mei 
uitgekeerd. 
Let op! Bovenstaande bedragen gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100 procent AOW 
heeft opgebouwd. De nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog 
afwijken van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt. 

Bron: ikwoonleefzorg 

https://www.ikwoonleefzorg.nl/
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Zo voeg je de boosterprik toe aan de CoronaCheck-app. 
Het vaccinatiebewijs van de boosterprik moet je zelf in de CoronaCheck-app toevoegen om een 
geldige QR-code te kunnen ontvangen. Dat geldt ook voor je herstelbewijs of testbewijs. Hoe je dat 
doet, leggen we hieronder uit. 

Boosterprik toevoegen 

• Open de CoronaCheck-app. Je ziet nu jouw eerder gekregen vaccinatiebewijs staan, met 
daarachter  

• 2 doses (heb je het Janssenvaccin gekregen? Kijk dan hieronder).  

• Druk op het plusteken (+) rechts bovenin de app. 

• Druk op Vaccinatiebewijs. 

• Log in met je DigiD. 

• Vervolgens zie je een overzicht van alle prikken die je hebt ontvangen. Druk op Maak bewijs.  

• Je vaccinatiebewijs is toegevoegd aan de app, er staan nu 3 doses in het scherm.  

• Je kunt de datum van je prikken controleren door naar het tabblad Internationaal te gaan, 
rechts bovenin. Je ziet dan: 

• Datum van prik (dosis 1/2)  

• Datum van prik (dosis 2/2) 

• Datum van prik (dosis 3/3) 

Boosterprik na Janssenvaccin 
Voor het Janssenvaccin werken de bovenstaande stappen hetzelfde, alleen heb je na het 
toevoegen van de boosterprik in plaats van 3 prikken een aantal van 2 prikken in de app 
staan.  

• Open de CoronaCheck-app. Je ziet nu jouw eerder gekregen vaccinaties staan. Hier staat 1 
dosis achter. 

• Druk op het plusteken (+) rechts bovenin de app. 
• Klik op Vaccinatiebewijs. 
• Log in met je DigiD. 
• Vervolgens zie je een overzicht van alle prikken die je hebt ontvangen. Klik op Maak bewijs.  
• Je vaccinatiebewijs is toegevoegd aan de app, er staan nu 2 doses in het scherm.  

In het tabblad Internationaal zie je nu:  
• Datum van prik (dosis 2/2) 
• Datum van prik (dosis 3/3) 

 
Papieren bewijs toevoegen 

Heb je een papieren vaccinatiebewijs? Daar staat een code op die je kunt invoeren in de 
CoronaCheck-app. Volg de onderstaande stappen:  

• Open de CoronaCheck-App. 
• Druk op het de drie streepjes (het menu) links bovenin.  
• Druk op Papieren bewijs toevoegen. 
• Druk op Volgende. 
• Vul de lettercombinatie in en druk op Volgende. 
• Volg de overige stappen in de app. 
• Je papieren bewijs is nu toegevoegd aan de CoronaCheck-app. 

 
Herstelbewijs toevoegen 
Heb je een coronabesmetting gehad? Ook je herstelbewijs moet je handmatig toevoegen aan de 
app.  
Dat gaat als volgt:  
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• Open de CoronaCheck-app.  
• Druk op het plusteken (+) rechts bovenin de app. 
• Klik op Herstelbewijs. 
• Log in met je DigiD. 
• Vervolgens zie je een overzicht met jouw herstelbewijs. Klik op Maak bewijs.  
• Je herstelbewijs is toegevoegd aan de CoronaCheck-app. 

 
Testbewijs toevoegen 
Heb je een negatieve testuitslag ontvangen? Je testbewijs kun je zelf in de app toevoegen via de 
deze stappen:  
• Open de CoronaCheck-app.  
• Druk op het plusteken (+) rechts bovenin de app. 
• Klik op Testbewijs. 
• Log in met je DigiD. 
• Vervolgens zie je een overzicht met jouw testuitslag en het testbewijs. Klik op Maak bewijs.  
• Je testbewijs is toegevoegd aan de CoronaCheck-app. 

 
Kom je er niet uit?  
Vraag hulp van iemand uit je omgeving of kijk of stel je vraag aan de Helpdesk van de CoronaCheck-
app.  
Bron: Plusonline 

Ledennieuws 
 

Maand december 2021 
Aanmelding nieuwe leden: 
-  Mevrouw E.M.M.Kuun, Vermeulenhof 209, Woudenberg 
-  Mevrouw E.van Harskam-Valk, Kersentuin 69, Woudenberg 
-  Mevrouw E.Verweij, Glashorst 4-A, Scherpenzeel 
 
Opzegging lidmaatschap: 
-  De heer C.Broekhuizen, Van Rijningenpark 10, Woudenberg 
-  De heer H.Eppinga, Burgwal 40, Woudenberg 
-  De heer F.Robinson, Ereprijslaan 31, Scherpenzeel 
-  Mevrouw E.A.Bosman-Plas, K.Wilhelminastraat 30, Woudenberg 
-  De heer H.Methorst, Esdoornlaan 8, Woudenberg 
-  Mevrouw A.H.Methorst-Meyers, Esdoornlaan 8, Woudenberg 
-  Mevrouw J.M.den Ouden-Herwijnen, Waterlelie 9, Woudenberg 
 
Overleden leden: 
-  Mevrouw C.J.Drager-Wiggers, Kon.Julianaplein 97, Leusden 
-  De heer G.J.Valkenburg, Bruinhorsterlaan 5, Scherpenzeel 
 
Het aantal leden per 1 januari 2022:  531 
Voor het aanmelden van nieuwe leden en ook voor het doorgeven van wijzigingen kunt u bellen met 
Jan Harskamp op 033 286 3461 of u kunt zich aanmelden via http://www.seniorenbelangen.net/ 
 

https://coronacheck.nl/nl/faq
https://coronacheck.nl/nl/faq
http://www.seniorenbelangen.net/
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Geplande activiteiten Senioren Belangen 
 
Activiteitenagenda van door Senioren Belangen georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten.  
 
18 maart    Thema middag 
19 mei     Dagreis 
22 t/m 26 augustus   5-daagse reis 
 
Noteer deze datums alvast in uw agenda! 

 
Uit de Oude Doos 
door Gerrit Grotentraast Niks nieuws onder de zon? 
Soms lees je iets in de krant en dan denk je: ‘Er is niks nieuws onder de zon’! 
Neem nou de huidige discussie over de sluiting van de scholen in verband met de corona-pandemie, 
waardoor leerlingen genoodzaakt zijn thuis te studeren middels online onderwijs. In de kranten 
worden er hele pagina’s aan gewijd 
en op social media heeft iedereen er 
wel een mening over! Maar als je 
dan de Provinciale Overijsselsche en 
Zwolsche Courant van 30 October 
1928 onder ogen krijgt, zie je dat er 
eigenlijk niks nieuws onder de zon 
is! Bijna 100 jaar geleden werden er 
ook al vragen gesteld over onderwijs 
op afstand.  

 
Een ander voorbeeld vond ik in het 
blad Salland – Nieuws en advertentieblad voor 
Deventer en omstreken uit april 1928.  
Als u dacht dat het begrip veelverdieners 
(soms ook wel ‘graaiers’ genoemd) iets van 
deze tijd was heeft u het mis! Een jaar 
inkomen van 1 miljoen gulden in 1928 zal nu 
toch wel vergelijkbaar zijn met enkele 
tientallen miljoenen Euro’s. Daar moet je inderdaad wel aardig van rond kunnen komen lijkt mij. 
Ook in dit geval is er dus eigenlijk niets nieuws onder de zon! 
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