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Bestuur Seniorenvereniging Krommenie (SVK) voor 50-plussers
Voorzitter
Vice-voorz.
Penningmr.
Secretaris
Lid – Bel. Lid – PR Lid – Fin. -

Wim Nieuwenhuijse
Evert Kolder
Ron Kuijpers
Nora Swagerman
André van der Ende
Henk Lutke Schipholt
Dick Jonker

Alb. Schweitzerstr.15
Zonnebaars 27
Henri Dunantstraat 7
Van Allenstraat 86
Robert Kochstraat 18
Gagarinstraat 196
Weverstraat 63

1561 GD
1562 KN
1561 BA
1562 TM
1561GB
1562 TH
1561 EH

628 4704
616 8999
06-38751330
621 8700
628 2994
628 7121
640 9270

Email secretariaat:
n.swagerman@planet.nl.
Email redactie FIKS:
info@seniorenkrommenie.nl, ook informatie over de bezorging.
Email ledenadministratie:
info@seniorenkrommenie.nl
Internet homepage:
www.seniorenkrommenie.nl
Bank: IBAN nummer: NL87 INGB 0007 5536 87 t.n.v. Seniorenvereniging Krommenie
De contributie bedraagt € 22,50 per jaar en partners betalen € 20,-. Opzegging van het lidmaatschap
dient te geschieden vóór 1 december. Bij latere opzegging bent u nog de contributie over het
komende verenigingsjaar verschuldigd.

Belangenbehartiging
Belastingen, huur- en zorgtoeslag, overigen:
Rinus van der Zel
Ranonkellaan 20
André van der Ende
Robert Kochstraat 18

T 628 6335 E msj@vdzel.nl
T 628 2994 E ende0044@planet.nl

Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA):
Voor vragen over zorg, thuiszorg, Sociaal Wijkteam, invullen van formulieren,
problemen met administratie, hulpmiddelen, ondersteuning bij (her)indicaties van
zorg en zorgmiddelen, wonen en woningaanpassing:
André van der Ende
T 628 2994
E ende0044@planet.nl
Wim Nieuwenhuijse
T 628 4704
E w.nieuwenhuyse@upcmail.nl
Keuringsarts voor rijbewijskeuring 75+
Arts: Mevr. van Deursen
Palmboomstraat 8, Westzaan
tel. (075) 621 75 18
+++++++++++++++++++

Sommigen mochten een dansje maken met de Sint …

anderen hadden wat uit te leggen!
(Foto’s: Ineke Baars)
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Van …
De Redactie
En alweer hebben we een druk jaar achter de rug. Hoogtepunt was natuurlijk de viering van ons
eerste lustrum. Natuurlijk werd er die dag stevig teruggeblikt op vijf drukke jaren en de conclusie mag
zijn dat we zijn uitgegroeid tot een zeer actieve vereniging. We organiseren niet alleen veel
activiteiten, maar ze zijn ook nog eens heel verschillend van aard.
En naast die activiteiten doen we ook nog eens veel aan wat wij “Belangenbehartiging” hebben
genoemd. De lijst van die activiteiten vindt u op pagina 2. In de loop van de afgelopen zes jaar
hebben onze vrijwillige adviseurs al heel veel leden kunnen helpen. Dat varieert van hulp bij invullen
van belastingformulieren tot hulp bij invullen van soms heel complexe aanvraagformulieren voor de
meest uiteenlopende zaken en advisering bij allerhande lastige problemen. Dat werk gaat natuurlijk
gewoon door en onze penningmeester, van huis uit al financieel expert, is inmiddels bezig zich te
trainen en warm te lopen om straks ook als Vrijwillig Ouderen Adviseur (VOA) aan de slag te gaan.
Maar ook het organiseren van de meer ontspannende activiteiten gaat door en, gezien het steeds
maar toenemende aantal deelnemers daaraan, met een even hard groeiend succes. Zie vooral stukje
over de geplande activiteiten in 2019 in deze Fiks!
Maar voordat ik het in mijn enthousiasme vergeet: ik hoop dat u mooie kerstdagen en een feestelijke
oudejaarsavond hebt gehad. Ik wens u een goed, beter, best en gezond 2019 toe!
Henk Lutke Schipholt

Van …
De Voorzitter
Het was alweer de laatste bestuursvergadering in 2018 en we keken vooruit. Allereerst werd de
zogenoemde “privacy verklaring”, die u in een eerdere Fiks hebt kunnen lezen, door het bestuur
bekrachtigd met dank aan Henk Lutke Schipholt die daar veel werk aan heeft gehad. Daarna kwam
Nora namens de activiteitencommissie met de plannen voor de eerste helft 2019. Ziet er weer gelikt
uit, voor elk wat wils, met de vaste momenten zoals crea-café, klaverjassen, koffieochtenden, sjoelen
en keezen, een nieuw gezelschapsspel wat in goede aarde valt, en themamiddagen/avonden.
En niet te vergeten donderdag 10 januari de Nieuwjaarsborrel, wanneer we elkaar in de Pelikaan
ontmoeten en we elkaar al het goede voor
2019 kunnen toewensen.
De zesde jaarvergadering van de SVK zal op
19 maart a.s. worden gehouden. In de
agenda zetten dus, al zal de Fiks daar
natuurlijk ook nog de nodige aandacht aan
geven.
Een aantal leden van het bestuur was ook
aanwezig bij het afscheid van zes
medewerksters van het Sociaal Wijkteam.
Hoewel we het niet altijd met elkaar eens
waren, hadden we toch een bepaalde band opgebouwd en we moeten nog maar zien in hoeverre dat
met de nieuwe bezetting ook zo gaat.
Ook vanaf deze plaats al onze leden en vrijwilligers en hun eventuele huisgenoten een gezond
en een spetterend 2019 toegewenst1
Wim Nieuwenhuijse
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Zorgtoeslag
In de vorige Fiks stond een stukje over de huurtoeslag, nu gaat het over de zorgtoeslag.
Ook hier zijn natuurlijk de nodige voorwaarden aan verbonden. Sommige zaken zijn heel logisch. Je
moet 18 jaar of ouder zijn, en een Nederlandse zorgverzekering, Nederlandse nationaliteit of geldige
verblijfsvergunning hebben. Zover ik weet voor SVK leden geen probleem. Wat wel telt is het inkomen
en als u een partner heeft dan tellen beide inkomens.
De grens voor 2019 is een inkomen van maximaal 29.562 euro zonder, en met toeslagpartner 37.885
euro. Ook het vermogen speelt een rol maar dat is zo hoog gesteld dat ik dan geen zorgtoeslag meer
zou durven vragen. Dat bepaalt ieder voor zich. Via de belastingdienst kunt u de zorgtoeslag
aanvragen via de website: belastingdienst.nl, uiteraard met uw DigiD.
Wim Nieuwenhuijse

Belastingdienst waarschuwt voor nepmail betalingsachterstand
Cyberboeven kruipen opnieuw in de huid van de Belastingdienst. Krijgt u een e-mail van de fiscus
over een betalingsachterstand over het jaar 2016 of 2017? Dan heeft u niet met de inspecteur, maar
met een crimineel van doen. De Belastingdienst waarschuwt particulieren dat er zogeheten
“phishingmails” in omloop zijn. Die lijken van de fiscus af te komen, maar in werkelijkheid komen ze
van cybercriminelen die uit zijn op gegevens van belastingplichtigen. Volgens de Belastingdienst
doen twee versies de ronde. Bij de ene moet de ontvanger dringend € 65,70 storten en bij de andere
gaat het om een bedrag van € 459,70. Het rekeningnummer in de mail is niet van de Belastingdienst.
Die drukt particulieren dan ook op het hart om niet te betalen: ‘We vragen nooit via e-mail om
betalingen te doen.’
De vier grote banken en de politie zien steeds meer criminele hengelaars. Bovendien zijn de
digicriminelen steeds inventiever. De Belastingdienst is zelf ook geregeld de pineut bij
internetcriminelen. Vorig jaar waarschuwde de fiscus al voor neptelefoontjes over een
belastingschuld en voor nepberichten via WhatsApp. En nu dus de valse mails.
De Belastingdienst vraagt organisaties en particulieren om melding te maken van phishing-mails,
verdachte brieven, valse telefoontjes en ander digitaal gespuis. Dat kan door een kopie of screenshot
te maken en die te mailen naar valse-email@belastingdienst.nl. Een uitgebreide beschrijving van hoe
zo’n melding in z’n werk gaat vindt u op de website: www.belastingdienst.nl . Daar staat bijvoorbeeld
ook de lijst met bankrekeningnummers die de Belastingdienst gebruikt.

Peter C.S. Smit
KBO

Naamsverandering Sensoor
Sensoor, de telefonische hulpdienst die
een luisterend oor biedt, gaat van naam
veranderen: de nieuwe naam wordt: De
Luisterlijn.
De Luisterlijn is de grootste organisatie in
Nederland die 24 uur per dag een
luisterend oor biedt en emotionele
ondersteuning op afstand geeft. Vanuit 26
vestigingen in het land voeren zo’n 900
vrijwilligers jaarlijks 250.000 gesprekken.
Deze vrijwilligers worden opgeleid en
begeleid door beroepskrachten. Het
telefoonnummer is: 0900-0767 (5 ct/m).
André van der Ende
Zaterdag 2 februari wordt in New York Bizet’s opera Carmen opgevoerd. Zittend in een stoel in
Pathé Zaandam kunnen we rechtstreeks meegenieten. U kunt aansluiten en meegaan. We reizen per
openbaar vervoer. Wilt u mee laat het dan voor 26 januari even weten. De kosten zijn € 32,50.
Bel of mail even met Nora n.swagerman@planet.nl of tel: 6218700.
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Informatiemiddag Veilig bankieren, Veilig thuis en Levenstestament
Woensdagmiddag 13 februari 2019 organiseren wij in samenwerking met de RABO-bank een
informatiemiddag. Aan bod komen dan o.a. soorten rekeningen bij de bank, hoe veilig over te boeken,
machtigen van personen om namens u geld op te nemen of te betalen,
internetbankieren, geld opnemen in de toekomst etc. Verder gaan we
aandacht besteden aan “phishing” , het hengelen naar uw gegevens.
Notaris Ten Brinke komt vertellen over het levenstestament: wat houdt
een levenstestament in en hoe leg je dit vast.
Tenslotte komt er een vertegenwoordiger van “Veilig Thuis” iets vertellen
over de veiligheid in en om het huis.
In de volgende FIKS vertellen wij u meer over deze, denken wij, nuttige
middag, maar houd alvast rekening met de datum: woensdagmiddag 13 februari 2019.
André van der Ende

Weet je … je weetje
Zo, de kerstdagen zijn achter de rug en het vuurwerk heeft geknald. Ook een periode waarin enige
bezinning op zijn plaats is. Gebeurtenissen in 2018 die je geraakt hebben, of misschien wel een
terugblik op je hele leven. Momenten waarvan je dacht, dat was goed en dat had misschien anders
gekund. Nee, Johannes gaat hier niet zijn doopceel lichten. Wel wil ik een aantal momenten aanhalen
die me geraakt hebben. Eerstens de bruggen van Zaanstad, een dode op de Den Uylbrug en nu dan
de Bernardbrug in Zaandam. Het gaat me niet om wie nu de schuldige is, maar wel over het verloop.
Een 70-plusser hing aan de brug en viel te water. Een Iraanse vluchteling handelde direct, sprong in
het ijskoude water, samen met een Syrische vluchteling haalden zij de man aan de kant. Een
Nederlandse brandweerman assisteerde en iemand die het nog nooit eerder had gedaan paste op
aanwijzing van de brandweerman hartmassage toe. De 70-plusser en zijn vrouw overleefden het door
dit kordate optreden. En de andere Nederlanders? Die haalden hun smartphone uit de tas en filmden!
Twee vriendinnen
Maartje en Derakshan. Beiden leerlingen op het VWO, de Nederlandse en de vluchtelinge voor de
Taliban, worden vriendinnen. Maartje heeft kanker gehad en in 2004 hoort ze dat het terug is
gekomen. Beiden beseffen wat het betekent als je de dood in de ogen kijkt. Maartje, geconfronteerd
met haar slopende ziekte, schrijft een brief aan de toenmalige minister Verdonk. ´Als ik er niet meer
ben zou Derakshan mijn plaats in kunnen nemen. Ik wilde altijd arts worden dus kan zij dat in mijn
plaats doen". Niks daarvan, Afghanistan is “veilig” dus moet Derakshan terug verordonneert de
minister. De school komt in verzet en Derakshan valt veel later onder het zogenoemde kinderpardon.
Nu is ze arts in het Antoni van Leeuwenhoek, als kinderoncoloog.
Toch weer weer
Het was een fantastische zomer. Warm en te warm. Droog en te droog. 2018 haalde een record,
sinds de metingen van 1706. De gemiddelde temperatuur was 18,6 graden. In De Bilt werden 76
warme dagen gemeten, 37 zomerse en 8 tropische. Vorig jaar respectievelijk 60, 21 en 4. En wie
vertelt ons dat allemaal ?
Gerrit Hiemstra, sinds 1998 weerpresentator bij de NOS. Dat
de temperatuur wereldwijd stijgt blijkt uit wetenschappelijk
onderzoek. Gerrit baseert zich op de feiten en neemt zo nodig
geen blad voor de mond. "Het is bizar dat sommige mensen dit
nog ontkennen of bagatelliseren. En dat heeft ook met
belangen te maken". Welnu, voor Johannes met zijn passie
voor het weer is Gerrit de presentator van het jaar.
Wie gaat dat betalen
Volgens CBS cijfers waren huishoudens in het derde kwartaal voor 14,1 % verantwoordelijk voor de
CO2 uitstoot. Meer dan de helft kwam bij de industrieën vandaan. De ruim 150 tafels hebben eind
december het klimaatakkoord gepresenteerd. Niemand kan mij wijsmaken dat ze de cijfers niet
kennen. Tientallen maatregelen worden aangekondigd. Met prijskaartje erbij maar geen CO2
heffingen voor bedrijven. Wel subsidie en boetes.
Tenslotte wenst Johannes u allen een goed 2019 toe, en dat deze rubriek er toe bij moge dragen dat
we ons zo af en toe bezinnen en ons soms aan het denken zet en zo nodig tot handelen.
Johannes
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Ledenpas
Vorig jaar heeft u allemaal een ledenpasje van de SVK gekregen. Ook leden die het een tijdje met
een voorlopige ledenpas hebben moeten doen, zijn nu in het bezit van dit felbegeerde documentje.
De operatie heeft het nodige gevraagd van onze organisatie en vooral van de vrijwillige aan-huisbezorgers. We willen graag zeker weten of dat allemaal goed is gegaan en of iedereen nu in het bezit
is van de ledenpas. Er kunnen vanaf nu activiteiten of evenementen georganiseerd worden waarbij
gevraagd kan worden om uw ledenpas te tonen. Dat kunnen activiteiten zijn die door de SVK
georganiseerd zijn, maar ook door andere verenigingen of instanties waarvoor u aan moet kunnen
tonen lid te zijn van onze vereniging (en bovendien mogelijk korting krijgt op deelname!).
Heeft u geen pasje ontvangen of bent u hem alweer kwijt: laat het ons weten! Meld het aan:
info@seniorenkrommenie.nl of bel: 628 7121. Wij maken het dan in orde.
Henk Lutke Schipholt

Belastingcampagne 2018
In maart 2019 zullen we weer starten met de verzorging van uw belastingaangifte 2018, inclusief de
beoordeling van de zorg- en huurtoeslag 2018 en het eventuele voorschot 2019.
We hebben dan de opfriscursus weer achter de rug en zijn weer helemaal op de hoogte van de
nieuwste regels en cijfers. Er zal, behalve de grenzen, qua regelgeving niet veel veranderen.
Wel hebben we een uitbreiding met ons belastingteam: penningmeester Ron Kuijpers heeft zich
beschikbaar gesteld om ook belastingaangiftes te gaan verzorgen. Dat zal Rinus van der Zel en mij
wat gaan ontlasten en dat is een goede zaak!
We zullen dezelfde procedure volgen als voorgaande
jaren: u brengt uw papieren naar de Pelikaan waar wij
ook de aangifte doornemen, en 3 weken later kunt u
daar de aangifte weer ophalen. Mocht u onverhoopt
niet in de gelegenheid zijn naar de Pelikaan te komen,
neem dan even contact op met ons, zodat we daar een
oplossing voor vinden. Ook kunt u eerder de gegevens
even bij ons thuis langs brengen of in de bus doen.
De inleverdatum zal zijn: vrijdag 8 maart tussen 10 en 12 uur.
De ingevulde papieren kunnen dan vrijdag 29 maart tussen 10 en 12 weer worden opgehaald.
In de FIKS van februari zal het overzicht staan van de gegevens die u moet meenemen.
De belastingdienst heeft de voor-ingevulde gegevens over 2018 per 1 maart 2019 beschikbaar, maar
er zijn in de meeste gevallen nog wel diverse posten zelf te verwerken. Bovendien moeten de
belastinggegevens nog wel worden gecontroleerd.
Volgende maand meer hierover o.a. met een overzicht van de benodigde gegevens.
André van der Ende

De Moordkuil
waarvan u vast al wist dat je dat niet van je hart moet maken. Daarom is dit hier de plek om uw
ongenoegen te uiten. Overigens mag u hier ook uw genoegen weergeven, graag zelfs, want niet alles
is narigheid, toch? Trouwens, wanneer reageert u een keer?
Onze vaste briefschrijfster meldt dit keer:
Over geluk.
We weten allemaal wel dat het leven als je ouder wordt, niet altijd over rozen gaat. Veel familie en
vrienden ontvallen je. Ik wil nu niet zeggen "ze gaan Hemelen”, want daar kwets ik sommigen vast
mee. Wát velen moeten echt een strijd leveren, maar wij, die hier nog rondhuppelen (of kreupelen):
voelen we ons nog een beetje gelukkig? Met kinderen en kleinkinderen? Of zitten we maar een beetje
thuis te kniezen?
Kom op: bewegen, zegt iedereen, is goed voor je! Het is nog steeds niet glad (hoera!), dus de hort op,
al verzin je maar een klein boodschapje. De rollator bestaat ook nog hoor. Even het hoofd in de wind,
je knapt er van op, echt! Ook zonder boodschap. Geluk? Ach, dat is zo maakbaar soms, toch? Laten
we het maar op een blijer gevoel houden.

AAT
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Sint op bezoek
De Sint wil zoals bekend nog wel eens vaak gebruik maken van “hulp-sinten” maar bij de SVK komt
nu al een aantal jaren ieder jaar de Sint zelf. Waarschijnlijk voelt hij zich bij ons erg thuis. Hoe dat
komt? Ach, SVK leden hebben niet zoveel op hun kerfstok en kunnen zich daarom heel natuurlijk en
ongedwongen gedragen en dat maakt dat dit soort “serieuze” bijeenkomsten al gauw heel
ontspannen. Net als vorige jaren wist hij met veel humor de zaal weer snel in de stemming te
brengen. Hij was ook dit jaar weer heel mild al waren zijn opmerkingen soms wel wat op het randje.
Muziek was er ook. Door ziekte van de helft van het duo DiatoniCA’s was uiteraard alleen de andere
helft aanwezig. Maar Carola speelde en vermaakte de aanwezigen in haar eentje zo enthousiast dat
er toch al heel snel een vrolijke en uitbundige stemming ontstond. Ook met Sinterkluftklaas ontstond
er al gauw een prima samenwerking. Leuke ochtend!
Henk Lutke Schipholt

7

Gelukkig Nieuwjaar!
Hierbij nodigen wij onze leden en belangstellenden
uit voor een

Nieuwjaarsborrel

donderdag 10 januari
van 15.00 uur tot 17.00 uur
in Buurtcentrum De Pelikaan
Kervelstraat 185a

Krommenie

20 jaar trektochten in de Himalaya
een avond vol prachtige beelden en schitterende verhalen door Nel en John van Loon
Woensdagavond 23 januari a.s. hebben we na het succes van de lezing van Benno Graas weer een
lezing kunnen organiseren in de Pelikaan. Het idee om dit ’s avonds te doen bleek een succes, dus
we gaan hier gewoon mee door.
Nel en John van Loon zijn, zoals je zegt, ‘echte globetrotters’. Na hun eerste trektocht in 1999 zijn Nel
en John nog twaalf keer teruggegaan naar het ‘dak van de wereld’. In de Himalaya maakten ze
avontuurlijke trektochten door Nepal, India en Tibet. Naast de hoogste bergen ter wereld zijn het
vooral de unieke bewoners en de
fenomenale landschappen van de Himalaya
die maken dat je er steeds wil terugkeren.
Met deze presentatie nemen Nel en John je
mee naar het diepste dal en ijzigste
bergpassen, maar laten je vooral ook kennis
maken met de verscheidenheid aan
bevolkingsgroepen en het harde bestaan in
de Himalaya. Werkelijk spectaculaire en
prachtige beelden zult u zien op het grote
scherm en het verhaal van het echtpaar van
Loon zal adembenemend zijn.
U bent dus weer van harte uitgenodigd in
de Pelikaan op 23 januari, aanvang 19.30
uur.
De prijs is voor leden € 2,50 en voor niet-leden € 3,50. Gaat u mee op deze spectaculaire reis?
Ger Bakker
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Geplande activiteiten in het eerste halfjaar 2019
“Regeren is vooruitzien” luidt een oud gezegde. Niet dat wij in de activiteitencommissie bezig zijn met
regeren, maar we proberen wel zoveel mogelijk vooruit te zien. Als activiteiten hier nog niet
weergegeven worden betekent dat niet dat ze niet gaan plaatsvinden. Het betekent wel dat we dan
nog geen precieze datum weten, of dat we nog geen toezegging van andere partijen hebben. En er
moet natuurlijk altijd ruimte blijven voor verrassingen.
In de eerste plaats komen er natuurlijk een aantal bestaande en vertrouwde dingen terug. In de
komende Fiksen worden ze uiteraard in de activiteitenoverzichten definitief vermeld.
Zoals:
Iedere eerste dinsdag de koffie-inloop ochtend, waar we altijd proberen iemand “van buiten” proberen
te strikken om kort iets te vertellen over een interessant onderwerp waar hij of zij zich mee bezig
houdt, en ook voor ons als senioren van belang of gewoon maar leuk kan zijn. Verder gewoon
gezellig kennismaken en kletsen met elkaar, of na-discussiëren over het onderwerp.
Iedere tweede vrijdagmiddag van de maand zal er weer het Crea-Café worden gehouden. Maria, Ina
en Nora verzinnen steeds weer iets waar u zich een middag lang – en misschien wat langer, maar
dan thuis – mee bezig houdt en iets creatiefs voortbrengt waarvan u nooit had gedacht dat u dat in u
had. Zie vooral verderop in deze Fiks voor een gaaf voorbeeld van wat u deze maand kunt gaan doen
en maken.
Ook vaste prik, maar dan op de laatste zondag van de maand: het Film-café. Soms, bij lange films,
met een brunch in de pauze. Bekende en beroemde films, soms met nostalgisch tintje dan wel
recenter, of films die u al een tijd graag nog eens had willen zien. Maar altijd aanraders!
Laatste woensdag van de maand: sjoelen, iets wat de laatste tijd weer steeds populairder wordt.
En natuurlijk iedere vrijdagmiddag het klaverjassen, dat nauwelijks reclame behoeft.
Elke laatste donderdag van de maand organiseren we samen met de KBO een wandeling van zo’n 10
kilometer in Krommenie en omgeving. Verzamelen om 10.00 uur bij Tante Tee (tegenover de plek
waar ‘vroeger’ een postkantoor stond in de Noorderhoofdstraat).
Ook het fietsen wordt weer opgepakt zodra de winterkou weer uit de lucht is.
Een tamelijk nieuwe activiteit is Keezen. Daar hoeft u geen vreemde gedachten bij te krijgen, maar
het schijnt te gaan om een bordspel met kaarten dat erg spannend is om te spelen en waarbij
bovendien veel gelachen wordt en dat in korte tijd heel populair is geworden. Die houden we er in.
Elke tweede zondag van de maand. Soms met voorafgaande brunch.
Dan staan er nog een flink aantal onderwerpen op het programma waarover nog wordt onderhandeld.
En dan gaat het voornamelijk over themamiddagen (lezing, voorlichting over relevante onderwerpen),
muziekmiddagen, excursies, bedrijfsbezoeken en onverwachte nieuwigheden. Laat u verrassen!
Ook aan de minder-mobiele leden zal worden gedacht! Jammer, maar details zijn nog niet
beschikbaar. Oplossing? Iedere maand de Fiks goed lezen!
En dan zijn er nog de incidentele dingen. Zo gaan de “Heren” vast weer een keer “koken voor de
Dames”. En rondom feest- en hoogtijdagen wordt er altijd iets gezelligs georganiseerd.
Denk vooral aan onze jaarvergadering, voor dit jaar vastgesteld op dinsdag 19 maart.
Zet het vast in uw agenda!
Henk Lutke Schipholt

Contributie 2019
Veel leden hebben de contributie voor het jaar 2019 al betaald. Ook veel leden hebben er kennelijk
nog niet bij stil gestaan, zij kunnen dit natuurlijk alsnog doen door het contributiebedrag van € 22,50
voor het normale lidmaatschap, of € 20,-- voor het partnerlidmaatschap over te maken op rekening:
NL 87 INGB 000553687
ten name van Seniorenvereniging Krommenie
Tevens wijzen wij u op de mogelijkheid om de contributie per automatische incasso te betalen. Dat is
voor u én voor ons een stuk gemakkelijker. U kunt hiervoor gebruik maken van het aanmeldings/incassoformulier, dat u aantreft op de laatste pagina van de FIKS.
Voor vragen mag u mij altijd bellen: 075-640 9270. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking.
Dick Jonker
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SVK Activiteiten januari 2019
(alle activiteiten worden, tenzij anders vermeld, gehouden in De Pelikaan)

Let op! Als u een probleem heeft met vervoer naar de activiteit en terug naar huis, laat dat dan
bijtijds weten. Wij proberen daar dan een oplossing voor te vinden.
Bel of mail Henk Lutke Schipholt: T 075-628 7121 E hrls@upcmail.nl
Donderdag 10 januari van 15.00 tot 17.00 uur
SVK Nieuwjaarsborrel
Uiteraard in de Pelikaan. U bent allemaal van harte uitgenodigd. Zie elders in dit blad.
Vrijdag 11 januari van 13.30 tot 15.30 uur
Crea-Café
We gebruiken deze keer een heel bijzondere techniek. We brengen mooie afbeeldingen van
papieren servetten over op kaarsen, lepels, dienbladen of wat u ook maar leuk wilt versieren.
Neem uw eigen servetten mee en dat wat u wilt versieren.
Hieronder ziet u wat voorbeelden. Kosten voor SVK en KBO leden € 1,=.

Zondag 13 januari; Aanvang Lunch 12.30 uur en het keezen begint om 13.30 uur
Keezen met Lunch
Inmiddels is dit spel zo populair dat wij ook in 2019 op de tweede zondag van de maand aan
de slag gaan met bord, pion en kaart. En voor de gezelligheid lunchen we deze maand vooraf
met elkaar. Volgende maand lunchen we weer met de filmliefhebbers.
Kosten lunch € 5,50 Toegang is gratis, maar consumpties zijn voor eigen rekening.
Wel even bij Nora melden of u komt lunchen: E: n.swagerman@planet.nl of T: 621 8700.
Woensdagavond 23 januari om 19.30 uur
Thema avond: 20 jaar trektochten in de Himalaya
Kijk elders in dit blad voor meer informatie.
Toegang SVK en KBO leden € 2,50; niet-leden € 3,50.
Zondagmiddag 27 januari van 13.30 tot 16.00 uur
Film-café
We vangen twee vliegen in één klap. De liefhebbers die om Doris Day gevraagd hebben en
degenen die om Hitchcock gevraagd hebben. We draaien de thriller:
The man who knew too much
Een ouderwets staaltje filmkunst uit 1956. Doris Day, die hier een van haar weinige serieuze
rollen speelt wordt 3 april a.s. 97 jaar. In deze film zingt zij haar tophit “Que sera sera”. Haar
tegenspeler in deze film is James Stewart, destijds ook een wereldster. Regisseur Hitchcock,
bekend van zijn oer-spannende thrillers, hoeft geen toelichting.
Kosten SVK en KBO leden € 2,50 en niet-leden € 3,50 (incl. een kopje koffie of thee).
Woensdagmiddag 30 januari van 13.30 tot 15.30 uur
Sjoelen
We starten weer met een schone lei en spelen voor ons plezier. Maar toch noteren we de
punten en aan het eind van het seizoen roepen we weer een echte kampioen uit.
De toegang is gratis, maar u betaalt uw eigen consumptie.
Elke vrijdagmiddag vanaf 13.30
Klaverjassen
Kosten deelname € 1,-. Consumpties voor eigen rekening.
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Vervoer voor Senioren
Het Sociaal Wijkteam en Zaankanters voor Elkaar organiseerden 30 november jl. een interessante
informatiemiddag met de titel "Kom je huis uit" met een volledig overzicht van alle mogelijkheden van
vervoer. Wij waren erbij. Hieronder een overzicht van de diverse mogelijkheden.
Willy Caspers
Zaankanters voor elkaar
Op www.zaankantersvoorelkaar.nl plaatst u een advertentie met uw vraag om vervoer. Een andere
Krommenieër of Zaankanter biedt u het vervoer aan. Wel ruim van tevoren de advertentie plaatsen!
Bent u minder vaardig met de computer, bel dan: 075-206 00 10 en geef de vraag telefonisch door.
Dit kan op werkdagen tussen 9.00 - 16.00 uur.
Spreek vooraf de vergoeding af met degene die u wil/kan vervoeren!
Vrijwilligersvervoer voor Zaanstreek
Bij voorkeur een week, maar minimaal 2 dagen van tevoren een rit reserveren (evt. met eigen
rolstoel). Dat kan door: te bellen naar 06 - 20 903 565 van maandag t/m vrijdag tussen 13.30 - 16.30
uur of te mailen naar: buro@zaanstreekvervoer.nl
De ritprijs bedraagt 0,72 per km, gerekend vanaf de standplaats aan de Industrieweg 1a te
Wormerveer en met een minimum van 5 euro per rit.
Bij een bezoek aan huisarts, tandarts, polikliniek, ziekenhuis of andere afspraken is de kilometerprijs
inclusief 1 uur wachttijd van de chauffeur. De chauffeur gaat niet mee naar binnen, maar wacht in de
auto en de cliënt wordt rechtstreeks naar de medische afspraak gereden. (Chauffeur gaat dus niet
eerst nog een of meer andere patiënten ophalen)
Groepsrit Vrijwilligersvervoer
Vrijwilligersvervoer Zaanstreek (zie bovenstaand telefoonnummer of mailadres) kan ook groepjes van
maximaal 8 personen (zonder rolstoel) tegelijk naar een gezamenlijke bestemming vervoeren, bijv.
een activiteit in de wijk. Kosten 20,00 euro per rit.
Er kan ook een rit met een of meerdere bussen met een bestemming buiten Krommenie worden
aangevraagd. Dan is de prijs op aanvraag. Daarbij dient rekening te worden gehouden dat een
rolstoel 2 plaatsen in beslag neemt. Dus bijv. 2 personen met een rolstoel en 4 personen zonder
rolstoel of 3 personen met een rolstoel en 2 personen zonder.
Ook kan er voor groepen een (dag)rit worden aangevraagd.
- zonder rolstoel is er per bus plaats voor 8 personen - met rolstoel per bus plaats voor 4 personen!
Unie van Vrijwilligers
Vervoer binnen de regio Zaandam - Beverwijk uitsluitend voor ouderen en uitsluitend voor afspraken
in ziekenhuis, polikliniek, tandarts en andere afspraken van medische aard. Geen mogelijkheid voor
rolstoel! Aan dit vervoer zijn geen kosten verbonden.
Voor informatie C. Verhoeven 075 - 628 78 18.
Wijkbus Wormerland
De wijkbus vervoert u van deur tot deur. U neemt een jaarabonnement en koopt een strippenkaart
waarmee U reist. Uw rit minimaal 1 dag van tevoren reserveren via het servicepunt van
Dienstencentrum/WonenPlus Wormerland tel. 075 - 641 96 68.
Zij kunnen u zeggen hoeveel strippen uw reis kost.
Kosten
Lidmaatschap wijkbus 15 euro per jaar. Zone/strippenkaart 8 euro voor 10 strippen (per strip
0,80)Vervoerskosten binnen Krommenie > 3 zones enkele reis = 2,40 euro (3 x 0,80).
Buurtbus 414
Wordt gereden door vrijwilligers op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Niet op woensdag,
zaterdag, zondag en op feestdagen. Haltes vanaf Krommeniedijk, via Rosariumhorst, het Blok,
Heiligeweg en De Palmboom naar Station Krommenie. En dan via Wormerveer naar Wormer en Oost
Knollendam. Dienstregeling 1 x per uur. Vertrektijden op het bord bij de halte. U betaalt met de
OV-Chipkaart.
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Regiotaxi - BIOS bus
Collectief Vraagafhankelijk vervoer > ook wel Regiotaxi of BIOS-bus genoemd. Kosten 0,60 per km
met een opstaptarief van 2,40. Rit aanvragen: bel met 075 - 67 000 60.
Hoe eerder u reserveert, hoe groter de kans dat de rit kan worden ingepland in de door u gekozen
tijd. De regiotaxi wordt gedeeld met anderen. Daarom rijdt u soms met een omweg naar uw
bestemming, waarbij anderen in- of uitstappen. Dat kost extra tijd en houd daar rekening mee als u de
rit aanvraagt.
Ophalen: U zit 15 minuten voor vertrektijd klaar en u kunt tot 15 minuten later dan de afgesproken tijd
worden opgehaald. De receptioniste zal tijdens telefoongesprek de ophaaltijd enkele malen herhalen.
Met een AOV-pasje krijgt u korting op de ritprijs.
U krijgt het AOV-pasje alleen indien u niet meer in staat bent op een andere manier uw bestemming
te bereiken. Dit pasje kan worden aangevraagd bij het Sociaal Wijkteam Krommenie. Zij zullen in een
keukentafelgesprek uw situatie met u bespreken. Sociaal Wijkteam Krommenie > De Palmboom,
Snuiverstraat 63a, tel 075 - 20 600 18.
VALYS rijdt ritten vanaf 23 km naar bestemmingen binnen heel Nederland met een maximum van
600 km p/jaar. Binnen deze 600 km betaalt u 0,20 p/km zelf; boven de 600 km zijn de kosten 1,22
euro p/km. Ook hier is het AOV-pasje noodzakelijk. U kunt de Valys Klantenservice bereiken op
tel. 0900 - 9630 van 09.00 uur tot 17.00 uur, van maandag t/m vrijdag.
"Kom er uit" is een onafhankelijke belangenorganisatie die zich (in samenwerking met de gemeente
Zaanstad en BIOS) inzet voor een prettig en betrouwbaar Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV*).
Heeft U klachten of meldingen over
- te laat opgehaald?
- te lang in de taxi gezeten?
- onvriendelijk behandeld?
U staat er niet alleen voor!
Meld uw ervaringen aan: Imke Monsma en Annemieke Goudsmit van "Kom er uit" via de website:
www.toegankelijkzaanstad.nl tel.: 06 - 55 98 50 99, e-mail: meldpuntaovzaanstreek@gmail.com
Vergoedingen (Openbaar) Vervoer door Zorgverzekeraars
Neem altijd eerst contact op met uw zorgverzekeraar. Bij medisch noodzakelijke behandelingen die in
een ziekenhuis of instelling moeten worden verricht kan de zorgverzekeraar uw taxivervoer
vergoeden. Taxivervoer is vervoer met een particuliere auto (familie of vrienden), openbaar vervoer of
vervoer per taxi.
Nogmaals: neem eerst contact op met uw zorgverzekeraar, want per zorgverzekeraar kunnen de
vergoedingen verschillen en ook de voorwaarden waaronder aanspraak op vergoeding kan worden
gemaakt. Wordt er vergoed dan geldt er vanuit de basisvergoeding een eigen bijdrage. Bij een aantal
aanvullende verzekeringen is ook die eigen bijdrage gedekt.
Indicatie voor deze vergoedingen:
2e klas 100 %
Taxi
100 %
Eigen vervoer 0,30 p/km
Eigen risico 103 euro p/jaar.
Fiscaal
Wanneer u geen vergoeding voor vervoer van de zorgverzekeraar krijgt voor bezoek aan huisarts,
ziekenhuis of andere specialist kunnen die kosten via uw aangifte Inkomstenbelasting worden
verrekend. Als u uw aangifte laat verzorgen neem dan contact op met uw belastinginvuller.
Autokosten ANWB-tarief (waarin ook de parkeerkosten zijn opgenomen!)

*AOV (regiotaxi) is het vervoer van mensen met een zichtbare of onzichtbare handicap, die geen
gebruik kunnen maken van het gewone openbaar vervoer. BIOS verzorgt AOV in de Zaanstreek.
(Tip: bewaar deze twee pagina’s!)
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Aanmeldingsformulier

Seniorenvereniging Krommenie (SVK)
Samenvatting doelstellingen SVK:
De vereniging heeft als doel het bieden van contactmogelijkheden en ontspanning voor
50-plussers, organiseert daarvoor activiteiten en behartigt de belangen van de leden.
Activiteiten:
wandel- en fietstochten, klaverjassen, spelmiddagen, dagtochten, excursies, museumbezoek,
thema-, film- en muziekmiddagen, creatieve en leerzame activiteiten.
Het programma voor de activiteiten staat iedere maand in de nieuwsbrief ‘FIKS’.
Belangenbehartiging:
Belangenbehartiging van senioren is voor ons essentieel. We hebben goede contacten met de
gemeente Zaanstad, Sociaal Wijkteam, Ouderenbonden en diverse organisaties op het gebied
van (ouderen-) zorg.
Gecertificeerde belastinghulpen verzorgen uw Aangiftes Inkomstenbelasting en aanvragen
voor Zorg- en Huurtoeslag.
Eveneens gecertificeerde Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) helpen bij het invullen van
formulieren voor het aanvragen van hulpmiddelen, speciale voorzieningen, parkeerplaatsen,
vervoer en meer. Ook leveren zij ondersteuning bij zorgvragen over Wmo en WLZ en
bereiden zij samen met u de zgn. ‘keukentafelgesprekken’ voor en zijn daar desgewenst bij
aanwezig.
U wordt lid voor slechts € 22,50 per jaar en uw partner betaalt € 20,-.
U betaalt pas vanaf 1 januari 2019!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanmelden (ook voor meer Informatie) via info@seniorenkrommenie.nl of telefonisch:
628 7121 of met behulp van onderstaande strook via SVK, Gagarinstraat 196, 1562 TH.
Naam: ……………………..……….…….…..….m/v (Partner: ...……..……..……………..………m/v)
Adres: ……………………………………..……………………….………
Plaats: ………………………….……

Geb. datum: .…..…......…

Tel.nr. : ……………………………..……

Postcode: …….……...…

(Partner…….….……..…….…)

E-mail: …………………………….…………………....

Wanneer u met een automatische incasso akkoord gaat – aanbevolen: want makkelijk voor u
en voor ons! - verzoeken wij u ook onderstaande machtiging in te vullen:
SEPA doorlopende machtiging

Incassant NL92ZZZ570757270000

Hierbij machtig ik hierbij Seniorenvereniging Krommenie te Krommenie de contributie te incasseren
via een doorlopende machtiging.
IBAN nummer

……………………………………………………

BIC code bank

…….…………………………………….

Datum …………….…..

Handtekening:

(Handtekening partner):

Ingekomen SVK: ………………..
Reg.nr. …………………...

