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Van de voorzitter 
 

Waarde ( beste ) lezer, 
 
Voor u ligt alweer het  Kerstnummer van de 

Huurderswijzer  2015 waarin wij – zoals ge-

bruikelijk – wederom een aantal voor u zeer 

relevante zaken aan de orde laten komen. 

 

In het vorige nummer hebben wij reeds de sinds 1 
juli j.l. van kracht geworden nieuwe woningwet be-
handeld met nieuwe spelregels voor de sociale 
huursector. 
 
Prestatieafspraken 
 

Ook nieuw is dat wij als HBVB samen met de woningcorpora-
tie (Stek Wonen, red.) en de Gemeentes prestatieafspraken 
gaan maken en hiervoor zullen in december nader procesaf-
spraken gemaakt worden. Tijdens eerder overleg met alle be-
trokken partijen bleek duidelijk dat partijen veel waardering 
hebben voor de relatie die zij hebben met de corporaties. Er is 
reeds sprake van afstemming tussen partijen waardoor er al 
een goede basis is voor het inrichten van de cyclus prestatie-
afspraken. Partijen wensen op zowel sub regionaal als lokaal 
niveau prestatieafspraken te maken. Lokaal worden  onderde-
len uit de regionale woonvisie specifiek ingevuld, aangezien 
alleen regionale afspraken  onvoldoende worden geacht. 
Huurdersorganisaties (zoals ook onze HBVB) zullen in de 
praktijk inhoudelijk kennis moeten gaan opdoen die benodigd 
is voor het maken van prestatieafspraken en dan met name 
op financieel vlak. Goede en effectieve samenwerking tussen 
de verschillende huurdersorganisaties zal in dit verband zeker 
zijn vruchten kunnen afwerpen. 
 
Sociaal Statuut 
 

Een ander zeer belangrijk item in deze is natuurlijk het nieu-
we Sociaal Statuut voor de periode 2016 – 2019.  
Zeer recent heeft de HBVB hier een formeel advies over uitge-
bracht aan de corporatie. Door omstandigheden heeft de tot-
standkoming van genoemd Statuut meer tijd in beslag geno-
men dan aanvankelijk werd verwacht. Specifieke wijzigingen 
dienen  uiteraard in een nieuw aangepast Statuut duidelijk 
kenbaar te worden gemaakt, hetgeen in het onderhavige ge-
val o.i. ook in voldoende mate is geschied. Voorts is van be-
lang dat men voldoende oog heeft gehad en dit ook heeft ver-
woord voor de leefbaarheid in de diverse locaties voor huidige 
en toekomstige huurders/bewoners. 
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Voor een tweetal zaken hebben wij evenwel bijzondere aan-
dacht gevraagd, namelijk de kwestie van wisselwoningen bij 
sloop/nieuwbouw en een zeer duidelijke ondersteuning van 
bewonerscommissies door de HBVB, aangezien er in het nieu-
we statuut geen projectgroepen meer worden voorzien. 
 
Naast bovengenoemde punten treft u nog een scala van inte-
ressante en voor u wetenswaardige zaken aan en zal u ver-
rast worden door een aantal vrolijke noten die wij voor u heb-
ben vergaard. 
Ik wens u veel leesplezier. 
 
Albert M. Valkenburg, voorzitter HBVB 

 

Algemeen Wijk Overleg 2.0 
 
Tijdens het laatste AWO, ofwel het Algemeen Wijkoverleg, 
werd er samen met de woonconsulenten van Stek werd in een 
viertal groepen gediscussieerd over een drietal stellingen: 

 

Stelling 1 

 Participatie is niet alleen 
“mee” praten maar ook “mee” 
doen. 
 

Stelling 2 

 Participatie is de verantwoor-
delijkheid van de huurders. 
 
Stelling 3 

 De woonomgeving is de zorg 
van de huurders/bewoners. 
 

Er ontstond een levendige, soms fanatieke discussie wat na-
tuurlijk helemaal prima is. “Wat betekend participatie eigen-

lijk?” was bijvoorbeeld een 
vraag waar iedereen mee 
worstelde. Ter plekke kwam 
de smartphone erbij om dit 
op te zoeken. Verschillende 
buurten en complexen had-
den dan ook verschillende en 
verassende uitkomsten. Deze  
zijn door de woonconsulenten 
meegenomen om verder te 
evalueren. Wat is uw mening? 
Laat het ons weten en discus-
sieer alsnog mee.  

Graag tot de volgende AWO 2.0!  
 

Het HBVB team 

Infobalkje 

Wat doe je met een stoel 

waarvan een poot los zit? 

Met een broodrooster die 

niet meer werkt? Of met 

een wollen trui waar mot-

tengaatjes in zitten? 

Weggooien? Mooi niet! 

Ga naar: 

www.repaircafe.nl      

Blijf op de hoogte van wat 

er in uw buurt    gebeurt; 

ga naar: 

www.kopjesuiker.org 

Verbeterdebuurt.nl is hét 

meldingsplatform voor de 

openbare ruimte waar ie-

dereen aan kan meedoen. 

Verbeterdebuurt.nl ver-

laagt de drempel voor het 

melden van problemen én 

ideeën voor je buurt. Zo 

kun jij samen met je 

buurt de leefomgeving 

helpen verbeteren. 

www.verbeterebuurt.nl 
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Een gezond huis 
 
Beste mensen. 
 
De winter komt er weer aan regen, sneeuw, vorst, en storm 
de deuren en ramen blijven dicht. Thuis maken we het gezel-
lig en de kachel brand of misschien wel de open haard. We 
gaan lekker koken de gezelligheid kan niet op. U heeft groot 
gelijk dit doet toch iedereen ? 
 
Maar… is uw huis wel gezond? 
 
Ventileren is goed voor uw gezondheid. Dit weet bijna ieder-
een. Helaas doen vele het niet. De Nederlander lucht veel 
maar ventileert zelden. Terwijl u en het huis 24 uur moet 
ademen. In elk huis is vocht aanwezig. Ieder huishouden pro-
duceert 10 á 15 liter  vocht per dag door transpireren en uit-
ademen van mensen en huisdieren, planten, koken, douche/
bad. 
 
Luchten of ventileren 

 
Bij luchten zetten we een raam open. Ventileren is iets an-
ders 24 uur per dag wordt uw huis van verse lucht voorzien. 
Ventileren is daarom belangrijk niet alleen voor het huis 
(schimmel, huisstofmijt). Maar wat dacht u van uw eigen ge-
zondheid. 
Luchten of ventileren  leid tot hogere stookkosten zegt men, 
Het tegendeel is waar. In een goed geventileerd huis is de 
lucht droger. Het opwarmen van droge lucht kost veel minder 
energie dan het op warmen van vochtige lucht.   
 
Ziek 

 
Niet of slechte ventilatie 
veroorzaakt gezond-
heidsklachten. Benauwd-
heid ,hoesten, vermoeid-
heid, uitdroging, of  
chronische verkoudheid. 
Meer last van astma en 
allergieën de kans op 
koolmonoxidevergiftiging 
is groter in een slecht 
geventileerde ruimte. 
Heeft u gezondheids-
klachten en denkt u dat 
dit komt door het klimaat in uw woning neem dan contact op 
met de GGD. De GGD kan u adviseren bij het verbeteren van 
uw binnenmilieu van uw woning.                                 ��� 
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De nieuwste column van 

Henk.  Henk heeft zich binnen 

de HBVB gespecialiseerd in 

deze materie en die daarom 

ook iedere dinsdag tussen 

10:00 en 12:00 uur op het 

spreekuur  aanwezig. Voort-

aan kunt u van Henk dus 

vaker een column in ons blad 

verwachten.  



 

Tips 

 
Voor een goed binnenklimaat 
kunt u naast ventileren het vol-
gende doen: 
 
- Ventilatie verwarmingsketel/
geiser goed onderhouden, deze 
moet een afvoer naar buiten 
hebben. 
- Vloerbedekking /gordijnen  
goed schoonhouden. 
- Tijdens koken en er na zo als 
bij douchen en verven goed 
ventileren. 
- Uiteraard niet in huis roken. 
- Vochtproblemen aanpakken. 
- Open haard alleen stoken met geschikt droog hout. 
- Geen motorvoertuig stallen in gang van woning. 
- Babykamer vlak voor de geboorte niet verven. 

 
Binnenlucht is bijna 
altijd vuiler dan de 
buitenlucht. Woont 
u aan een drukke 
weg open dan niet 
de ramen aan deze 
zijde . 
 
In deze gezellige 
donkere dagen wil-
len we graag ge-
zond de winter 
door.   

Doe de test op www.toetslijstgezondenveiligwonen.nl en kijk 
of u voldoet aan deze gezondheidseisen. Wellicht heeft u er 
iets aan en gaan we gezond de lente weer tegemoet. 
 
Ik wens een ieder fijne en gezond kerstfeest en een goed ge-
ventileerd 2016 toe. 
 
Op de dinsdagen 22 december en 29 december is er geen 
spreekuur i.v.m. winterstop. 
Vanaf dinsdag 5 januari 2016 ben ik weer op het spreekuur 
aanwezig.  
Ook dan ontvang ik u graag met een vers kopje koffie. 
 
Henk de Jonge, bestuurslid 

 

Like ons op facebook 

en blijf op de hoogte 

van de laatste ontwik-

kelingen: 

www.facebook.com/

huurderbelangenver-

enigingbollenstreek 

                                                                                                       5 
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STEK bleek daar zeker oren naar te hebben en regelde een brief naar 

alle bewoners met het verzoek aan belangstellenden om zich te mel-

den. Zeventien bewoners melden zich aan om in principe belang-

stelling te hebben om daar meer van te weten. Op de afgesproken in-

formatieavond verschenen echter slechts zes bewoners. Twee hadden 

zich afgemeld, anderen lieten helaas niets van zich horen. De zes aan-

wezigen stelden daarop STEK voor hen als de gewenste zes commis-

sieleden te benoemen. Hetgeen ter plekke ook werd besloten. De Be-

wonerscommissie ‘De Grote Ooievaar’ was een feit en werd op 18 au-

gustus  door on-

dertekening van 

een Verklaring 

van Spelregels 

voor het overleg 

met bewoners-

commissies door 

de STEK direc-

teur Hans Al en 

bewonerscom-

missie-voorzitter 

Frans Vroomans 

officieel in func-

tie gesteld. 

De commissie 

kon meteen ‘flink 

aan de bak’. 

Want STEK had eerder al in  een brief aan de bewoners laten weten 

dat er intern werd gesproken over een renovatie van De Grote Ooie-

vaar. Echter werd duidelijk gemaakt dat een renovatie zoals die van de 

gebouwen aan het Rembrandtplein en De Kleine Ooivaar budgettair 

waarschijnlijk niet tot de mogelijk zou behoren. STEK wilde de Bewo-

nerscommissie in een vergadering met het STEK-projectteam, een 

installatieadviseur en een aannemersvertegenwoordiger van het e.e.a. 

van de mogelijke scenario’s op de hoogte stellen. Belangrijk hierin is 

dat de geisers verdwijnen. En dat een verbouwing een energielabel A, 

een verwarming/heet water systeem met individuele meting van ener-

gie oplevert. De wijze waarop dat kan is dus nu onderwerp van studie 

en besluitvorming.                                                                         ��� 

We geven de 

pen door aan: 

In de Poelpolder in Lisse 

staan enkele grote flat-

complexen. Eén daar-

van is het complex ‘De 

Grote Ooievaar’. Eén 

van de twee complexen 

die nog niet gereno-

veerd zijn. Het gaat om 

een gebouw met 126 

appartementen waarvan 

bijgaande foto een deel-

impressie weergeeft. 

Bewoner Loek Weijers, 

die zelf regelmatig con-

tact zocht met STEK als 

er eens iets niet in orde 

was in of om het flatge-

bouw, is de initiatiefne-

mer geweest om te ko-

men tot de vorming van 

een bewonerscommis-

sie. 

De Grote Ooievaar 



Tijdens die vergadering heeft de bewonerscommissie wel in een niet 

mis te verstane verklaring duidelijk gemaakt dat zij er van uit gaat dat, 

met begrip voor de budgettaire situatie, de uitstraling van het flatge-

bouw vergelijkbaar is met die van de  STEK gebouwen aan de andere 

zijde van de Ruishornlaan. Het kan niet zo zijn dat ons gebouw er in 

negatieve zin mee contrasteert! 

Met de commissie werd afgesproken dat STEK alle bewoners van De 

Grote Ooievaar een persoonlijke brief zou sturen waarin het e.e.a. 

werd toegelicht. Dat is enkele weken geleden ook gebeurd. Kennelijk 

was de inhoud van die brief voldoende duidelijk, want de commissie 

heeft vooralsnog niet veel aanvullende vragen gehad. 

De commissie houdt de vinger aan de pols  betreffende het verloop 

van de besluitvorming. En 

heeft ook de toezegging van 

het STEK projectteam dat 

zij regelmatig over de status 

van de voorbereidingen 

wordt geïnformeerd. Daar-

toe wordt meer keren door 

STEK met de commissie 

vergaderd dan de wettelijke 

twee maal per jaar. Logisch 

ook met zo’n majeur project 

aanstaande! 

De commissie wenst ook 

zelf zoveel als mogelijk is in 

contact te zijn met haar me-

debewoners. Het plan is om 

in januari/februari volgend 

jaar in elk van de twee toegangshallen een soort inloopspreekuur te 

organiseren. Daar kunnen bewoners hun vragen en/of opmerkingen 

kwijt. Als het ons lukt zullen we zorgen voor een klein hapje en drank-

je. Dat maakt het ook nog eens gemakkelijk om contact met elkaar te 

hebben. Dat is in de praktijk namelijk best lastig met al die werkende 

dames en heren. Menigeen komt immers niet verder dan bewoners 

van de eigen verdieping tussen twee verdiepingshallen. 

Commissieleden Loek Weijers, Leny Wijnands, Cees ter Wolbeek, 

Simon Veenis, Dennis van den Berg en Frans Vroomans hopen als 

commissie een bijdrage te kunnen leveren aan ieders woongenot en 

een goede realisatie van de aanstaande renovatie. Bron: Frans Vroomans. 
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Wonen in Nederland 

in 21 tips! 

“Met ongeveer 17 mil-

joen inwoners is Neder-

land  één van de 

dichtstbevolkte landen 

ter wereld. Wonen op 

een klein oppervlak met 

zoveel mensen vraagt 

om goede afspraken 

met betrekking tot wo-

nen en de woonomge-

ving. Het draait hierbij 

om twee dingen: reke-

ning houden met elkaar 

en zorgen voor een 

goed contact. In dit 

boekje vindt u 21 tips 

voor veel woongenot en 

prettig samenleven met 

uw buren. We hopen 

dat u dit boekje nuttig 

vind en wensen u veel 

woonplezier!” Maar 

Papafume maakt voor 

de woonsector nog veel 

meer leuke dingen. 

Neem dus eens een 

kijkje op hun site voor 

wat er allemaal te ver-

krijgen is. 

Bron: www.papafume.eu 
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Nog even volhouden en alles gaat vanzelf ? 
 

De snelheid waarmee de wereld verandert wordt steeds gro-
ter door een voortgaande ontwikkeling van informatietechno-
logie en internet.  
Dat is logisch als u weet dat er door ontwikkeling van snelle-
re computers met die snellere computers nog sneller snellere 
computers worden ontwikkeld. 
Steeds meer mensen, niet alleen jongeren maar ook mensen 
van steeds hogere leeftijd, hebben steeds makkelijker toe-
gang tot steeds meer informatie op steeds sneller internet 
door middel van een steeds grotere verscheidenheid aan ap-
paraten. 
Ook gebieden die raakvlakken hebben met informatietechno-
logie ontwikkelen zich sneller.  
We kunnen exact zien waar een bepaald vliegtuig zich be-
vindt en zelfs waar het is neergestort (https://
nl.flightaware.com) 
We kunnen eenvoudig op steeds meer verschillende manie-
ren over de hele wereld met elkaar communiceren. 
Wereldwijd betalen zonder hoge kosten via internet met digi-
taal geld (Bitcoin) wordt steeds meer geaccepteerd. 
Google heeft een enorme invloed op ons leven door hun 
zoekmachine en allerlei apps.  
Mijn favoriet is Google Maps (zelfs ik raak de weg nu steeds 
minder vaak kwijt).  
De zelfsturende auto is ook in volle ontwikkeling…  
Door internet kunnen we thuis of vanuit huis 3-dimensionale 
printers aansturen, voorwerpen ontwikkelen en maken. 
Door verregaande automatisering en innovatie is het nu mo-
gelijk om in 1 dag een ruim, energiezuinig, duurzaam,  on-
derhoudsarm en bovendien betaalbaar huis neer te zetten! 
Zie op www.meedoen.hbv-bollenstreek.nl  interessante vi-
deo’s van VolkerWessels. 
Dit alles zorgt voor een nieuwe (industriële) revolutie. 
Er wordt een apart internet (netwerk) ontwikkeld om ap-
paraten met elkaar te laten communiceren.  

“The internet of things” of “Het internet der 
dingen”. 
Hierbij is het de bedoeling dat alledaagse 
voorwerpen met het netwerk zijn verbon-
den en gegevens kunnen uitwisselen tussen 
apparaten maar ook gegevens kunnen de-

len met mensen. 
Auto’s, camera’s, wasmachines,  machines, siera-
den, de thermostaat, de koelkast, uw toilet en een 

grote verscheidenheid aan sensoren. Sensoren in wegen. 
Sensoren in kleding die onze gezondheid kunnen monito-

ren. Ambulance drones… 
                                                                              ��� 

Jan Luijk is on-

ze vaste IT 

man en team-

lid. Lees zijn 

kijk op de din-

gen van nu. 



Een slim toilet wat basis analyses kan uitvoeren, uw gewicht 
in de gaten houdt en u waarschuwt als uw gezondheid in ge-
vaar is of wanneer u wat meer vitamines nodig heeft. Koel-
kasten die zelf uw boodschappen bestellen. 

Mensen worden gewaarschuwd als er iets niet goed dreigt te 
gaan. Gestolen goederen behoren binnenkort voorgoed tot 
het verleden. 

 

Draagbare medische apparaten, die je gezondheid in de ga-
ten houden, kunnen helpen bij de preventie en behandeling 
van ziekten. Door betere logistieke planning kan verspilling 
worden teruggedrongen. Betere waarneming kan milieuver-
vuiling detecteren. (www.z24.nl) 

Er zijn ook nadelen. Zo zijn er zorgen over privacy. Over het 
vergroten van ongelijkheid tussen mensen en over de onbe-
heersbaarheid van de enorme hoeveelheid aangesloten ap-
paraten. (Mensen die verstand hebben van en toegang heb-
ben tot computers, zouden een voorsprong op digibeten 
hebben). 

 

Je kan je soms over-
spoeld voelen door de 
enorme hoeveelheid 
aan informatie die op je 
wordt afgevuurd. Mis-
schien heb je zelfs het 
gevoel dat je nauwe-
lijks nog ergens invloed 
op hebt. Alles dendert 
toch wel door. 

Door al deze ontwikke-
lingen zal er behalve op 

het gebied van de zorg en economie veel veranderen in de 
verhoudingen tussen overheden en burgers. 

“Gewone” burgers hebben toegang tot meer kennis dan ooit 
te voren en kunnen elkaar beter vinden en zich makkelijker 
organiseren. Op deze manier kunnen burgers meer invloed 
uitoefenen.  

Zo is er sprake van dat internet invloed heeft op revoluties 
in Arabische landen.  

Interactie tussen verschillende media deed de dictatoriale 
regimes de das om.  

(www.isgeschiedenis.nl/archiefstukken/de-arabische- 

revolutie-het-internet-als-tool-of-liberation) 

                                                                               ��� 

 

Scheefhuren bestaat 

al heel lang... 
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Op landelijk niveau kunt u deelnemen aan referenda en peti-
ties (o.a. www.petities.nl en www.thepetitionsite.com).  

Lokaal kunt u denken aan sites zoals 
www.lokaalloketlisse.nl en 
www.verbeterdebuurt.nl.  

U kunt meedenken en meedoen op: 
www.meedoen.hbv-bollenstreek.nl  of zoek 
op www.facebook.com naar HBVB. 

U kunt op facebook reageren op tussentijdse 
berichten van de Huurdersbelangenvereni-
ging.  

U zou ook kunnen overwegen om iets te 
schrijven op een van onze sites of in ons 
blad. U kunt zich ook aanmelden voor een 
bewonerscommissie. Bewonerscommissies 
kunnen van zich laten horen op genoemde 
sites. 

De middelen om mee te kunnen doen zijn er.  

Er zijn gelukkig nog steeds mensen voor 
nodig om te bepalen welke richting wij 
met zijn allen op willen gaan en hoe 
we gebruik willen maken van alle 
informatie en mogelijkheden. 

Uw stem en mening is op alle 
gebieden belangrijk.  

Ook op lokaal niveau, 
bij u in de buurt ook 
voor de Huurdersbe-
langenvereniging. 

De Huurdersbelangenvereniging is geen verlengstuk van 
de woningbouwcorporatie of de gemeente. 

Wij willen uw standpunten verwoorden en voor uw 
belangen opkomen. Daar hebben wij uw inbreng en 
participatie hard voor nodig. Zoek elkaar niet alleen 

met Kerst op. Participeer het hele jaar door. Het 
gaat uiteindelijk niet vanzelf. 

 

U kunt makkelijker toegang krijgen tot de 
hierboven genoemde websites door naar on-
ze site www.meedoen.hbv-bollenstreek.nl 
te gaan en te klikken op de links op de 
daarvoor bestemde webpagina. 

Ik wens u allen een fijne Kerst en een ge-
lukkig Nieuwjaar.  

Bron: Jan Luijk, IT en teamlid HBVB  
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Lidmaatschap HBVB 

Met de nieuwe Woningwet 2015 in de hand zullen wij ons hier-

voor hard gaan maken. Onze achterban, onze leden, zijn hier-

voor erg belangrijk. Groter is niet altijd beter, maar een grote-

re vereniging met meer leden krijgt wel meer invloed tijdens 

onderhandelingen met de corporatie en de gemeenten in de 

regio. HBVB had net zo goed Huur Betaalbaar Voor Bewoners 

kunnen betekenen.  

Wij willen als Huurdersorganisatie graag blijven groeien om 

zodoende de belangen van de leden zo optimaal mogelijk te 

behartigen. Bent u nog geen lid? Vul dan de onderstaande 

strook in en u bent voor 50 cent per maand lid en daar krijgt u 

ook nog eens 4 x per jaar ons huisblad, de Huurderswijzer 

voor op de mat. Weet u niet zeker of u lid bent? Laat het ons 

even weten en wij kijken het voor u na. 

Normaal krijgen alleen de leden een Huurders Wijzer, maar 

voor de feestdagen krijgt iedere Stek huurder ons blad aan 

huis. 

Bij voorbaat dank voor uw vertrouwen en medewerking! 

Het bestuur. 

Graag wil ik langs deze weg lid worden van de Huurders Belangen Vereniging 

Bollenstreek. De kosten bedragen 50 eurocent per maand en worden door Stek 

ingehouden. In ruil hiervoor ontvang ik ook 4 x per jaar de Huurderswijzer. 

 

Naam: ___________________________________________ 

Adres: ___________________________________________ 

Postcode + woonplaats: _____________________________ 

em@iladres:  ________________ @ ___________________ 

Handtekening:  

 



Kerst voorgerecht 

25 minuten, ca. 4 personen 

Ingredienten 

Deze frisse tartaar is heel makke-

lijk te maken en ziet er bovendien 

feestelijk uit! 

Ingrediënten 

1 komkommer 

400 gr verse zalm (gerookte kan 
ook) 

1 citroen 

25 gr verse bieslook 

50 ml olijfolie 

peper en zout 

  

Bereiding 

Snij de zalm in blokjes van ca ½ cm, doe dit ook met de kom-

kommer en doe ze beide in een kom. Breng op smaak met 

een snuf peper en zout. Rasp de citroen met een fijne rasp en 

voeg de rasp en 2 eetlepels van het citroensap toe aan de 

zalm en komkommer. Bewaar een paar sprieten bieslook en 

hak ongeveer de helft grof en schep dit door het zalmmeng-

sel. 
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 Huurders Belangen Vereniging Bollenstreek 

 Antwoordnummer 342 

 2160 VB  Lisse 

Postzegel  

niet nodig 



Meerenburghdag 
 
De Meerenburghdag was een groot succes! Er was voor 

iedereen wel wat te doen of te zien. 

 

Er waren optredens van MLX;  sprin-
gen op het springkussen; suikerspin 
eten; limonade uit de limonade koe 
melken; schminken door Nancy van 
Loon; genieten van een hapje en een 
drankje; spelen met miniatuur trac-
tors; op de foto met de grote tractors; 
zelfgemaakte jam kopen; knutselen; 
beeldhoudster aan het werk zien; vra-
gen stellen of informatie inwinnen 
over cavia's of konijnen bij de stand 
van de cavia opvang uit Hillegom en 
nog veel meer. 
 

Gelukkig was het weer 
erg goed en daardoor 
was er ook een grote op-
komst. 
We hadden hier best wel 
wat tijd aan voorberei-
dingen in gestoken en 
dan is het ook leuk dat er 
leuke, gezellige en en-
thousiaste buren komen. 
Zo kom je elkaar tegen 
en kun je een praatje 
maken onder leuke om-
standigheden. Ideetjes 
uitwisselen en alles. 

 
 
De club die het dit jaar en voorgaande 
jaren georganiseerd hebben is echter 
wel op zoek naar andere buurtgenoten 
om het de volgende keer te organise-
ren. 
De ideeën zijn een beetje op bij de 
huidige groep. 
Wij hopen dus dat het volgend jaar 
gewoon weer georganiseerd gaat wor-
den en hopen dat er mensen zijn die 
zich daar voor in willen zetten. 
 
Bron: Meerenburghdag commissie                                                                                    

                                                                                                                    13 



 14 

Tips van Edith 
 
Belasting aangifte 

De ouderentoeslag in box 3 verdwijnt in 2016, dit was een 
extra heffingsvrij vermogen in box 3 voor AOW-ers. 
Met ingang van 2016 is het heffingsvrijvermogen in box 3 
voor IEDEREEN € 25.000 p.p. 
(Voor fiscale partners geldt € 50.000) 
Mogelijke situatie die nu ontstaat is dat u boven die € 
25.000 zit, en daardoor ineens box 3 vermogen heeft. U 
heeft dan geen recht meer op huurtoeslag. Dus wees alert 
en let op hierop. 
Heeft u op 1 januari 2016 meer dan € 25.000, zeg de huur-
toeslag op. 
Dat voorkomt teleurstellingen dat u alles moet terugbetalen. 
Let op: Peildatum voor de aangifte is 1 januari 2016 
 
Blauwe envelop 

De belastingdienst neemt afscheid van de blauwe envelop. 
Alle berichten staan vanaf nu op : www.mijnoverheid.nl 
Maar ook bijvoorbeeld berichten van de SVB (kinderbijslag) 
worden hierop geplaatst. 
Van de RDW betreft uw APK,  berekening van uw toeslagen 
enzovoort. 
Log regelmatig in op deze pagina, of zet de email notificatie 
aan. 
Dat kan onder instellingen, dan krijgt u een email zodra er 
een brief voor u klaar staat, zo mist u niks. 
 

Middeling: 

Als uw inkomen in de 3 afgelopen jaren sterk wisselend is, 
betaal je meer belasting dan wanneer het in die jaren gelijk 
zou zijn. Dit  verschil kan je terugkrijgen. Er zit wel een 
drempel op het moet meer zijn dan € 545. Je kan het zelf 
berekenen op www.berekenhet.nl. Een briefje naar de belas-
tingdienst met een print van de berekening is genoeg. 
 

Vraag van de “dag” 
 
De vraag van Anneke van Kesteren uit Lisse:  
“Hoe is het mogelijk dat een woning waarvan de WOZ-
waarde is gedaald nu dubbel zoveel punten waard is volgens 
het nieuwe puntensysteem?” 
 
Mail ons het antwoord en ontvang een leuke attentie. 
 
Bestuur HBVB 
 
 

Edith is onze 

penningmees-

ter, maar is 

ook voor haar 

werk met fi-

nanciën niet 

vreemd. Ze 

heeft voor 

ons wat han-

dige tips op 

een rij gezet: 
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Herfst Pompoen Eikels Takken 

Paddenstoel Herfsttafel Herfstvakantie Regen 

Bladeren Spinnen Vliegenzwam Halloween 

Storm Wind Guur Herfstblad 

Jaargetijde Kastanje Laarzen Waaien 

HBVBoekenkast 
 

In deze gezellige bundel staan versjes, liedjes en verhaaltjes 

over allerlei dingen die in de winter spelen. Zo 

koopt het mannenkoor als verrassing een joekel 

van een kerstboom voor tante Dina en eisen 

ze dat de boom keurig wordt ingepakt. En de 

kleuterklas is supertrots op hun kerststal. De 

blote koning is zo blauw van de kou dat de 

koningin hem niet eens meer herkent, en oli-

fantje Oliebol houdt lekker een pyjamadag. 

Daan en Doortje komen in de krant met 

hun vogelrestaurant, en Kobus en Kwak heb-

ben een wel heel bijzondere nieuwe vriend… 

Een heerlijk boek voor jong en oud over de 

winter! ISBN-139789047513919 www.bol.nl 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                          

HBV Bollenstreek 

Nassaustraat 156 

2161 RX  Lisse 

Postbus 48 

2160 AA Lisse 

Spreekuur: elke dinsdag van 

10.00-12.00 uur 

Tel: 0252-428 426 

 

Mail: info@hbv-bollenstreek.nl 

Site: www.hbv-bollenstreek.nl 

Bank: NL69RABO0376538554 

KvK: 28078993 Rotterdam 

 

Lidmaatschap huurders Stek: 

€ 0,50 per maand. 

Niet-Stekhuurders & dona-

teurs vanaf € 6 per jaar. 

 

Teksten, foto’s en redactie: 

HBVB-team, tenzij anders 

vermeld (zie bron). 


