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VAN DE VOORZITTER
Beste leden,
Namens alle bestuurders alsnog een goed en gezond 2019 toegewenst.
Als voorzitter zal ik een stukje schrijven voor de nieuwsbrief.
Wat zal 2019 ons brengen? Alles wordt duurder in een land dat steeds verder
verdeeld raakt.
Nog even een terugblik op 2018, wij hebben als vereniging vele activiteiten
gehad met een prachtig kerstfeest als afsluiting.
Onze vereniging blijft nog steeds groeien wat een goed teken is. Als bestuur
moet men altijd hierop attent blijven. We hebben nu meer dan 290 leden.
Ook dit jaar gaan we weer vele activiteiten organiseren zoals de bekende
toneelavond op 1 maart met Toneelvereniging Stad.
De belastinghulpen komen weer langs.
We organiseren fiets en dagtochten, ook weer een mooie weekreis, deze keer
naar de Eifel.
De MuseumPlusBus brengt ons dit jaar naar het Gemeentemuseum in Den Haag.
Het sporten en de spelmiddagen gaan ook in 2019 weer gewoon door.
Zoals in 2018 staat er ook nu weer veel te gebeuren. Dat kan mede omdat er veel
sponsors zijn.
Vergeet u a.u.b. niet te stemmen
op onze vereniging bij de
Rabobank Clubkas Campagne.
Uw voorzitter,
Wim Koert

SPORTEN
Iedere donderdagmorgen van 9.15 tot 10.15 uur bij Dynamic Motion, Tramweg
25, Oude-Tonge. Gezellig en goed voor ons lichaam.
Inlichtingen bij Dickie Maliepaard, telefoon 06-30345002.
Kosten slechts € 17,50 per maand inclusief koffie/thee na afloop.

ERWTENSOEP EN GENEALOGIE
Evenals vorig jaar hebben we een bijeenkomst met erwtensoep bij stichting
ZIJN in de Bernhardstraat en wel op vrijdag 8 februari. Ook ditmaal verzorgd
door Coby van Schelven. Alleen voor leden!
Aanvang 17.30 uur. Zaal open om 17.00 uur. Houdt u er rekening mee dat u
NIET EERDER naar binnen kunt omdat de zaal ‘s-middags bezet is.
Kosten € 5,00. Betalen aan de zaal.
Na de erwtensoep krijgen we een presentatie over genealogie door Eva Lassing.
Genealogie/Stamboomonderzoek
Onderzoek naar je voorouders, oftewel genealogie, is voor sommigen een
serieuze zaak, voor anderen een gezellige hobby. Je kan er mee proberen te
bewijzen dat je uit voorname families stamt, maar ook gewoon nieuwsgierig zijn
naar je voorouders, waar ze vandaan kwamen, hoe oud ze werden, wat voor
beroep ze hadden.
Hoe je hierachter kunt komen,
waar je de gegevens moet zoeken,
komt deze avond aan de orde.
Ook belangrijk is dat je een goede
manier zoekt om je vondsten te
verwerken: met de pc of op
papier. Naast de algemene regels
die voor elke streek in Nederland
gelden, hopen we wat speciale
aandacht te geven aan de
geschiedenis van Oude-Tongse
families. Aanmelden per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of telefonisch op
donderdag 31 januari tussen 19.00 en 21.00 uur bij Herman Zonneveld 0187630098.
Stamboomonderzoek is "in": op 24 januari is er weer een nieuwe tv-serie gestart
van Verborgen Verleden, over de voorouders van bekende Nederlanders.
In het tweede seizoen mocht Eva Lassing aan Willeke Alberti iets vertellen over
haar betbetovergrootmoeder uit Brielle.
Eva Lassing is vanaf 2000 secretaris van het Genealogisch Centrum GoereeOverflakkee. Sinds 2001 werkt zij in het Streekarchief Voorne-Putten te Brielle,

verder als vrijwilliger in het Streekarchief Goeree-Overflakkee. Publicaties van
haar hand over regionale geschiedenis verschenen in diverse bladen en boeken.

Stem op onze club bij
de Rabobank Clubkas
Campagne!
Rabobank Het Haringvliet
organiseert in 2019 weer
de Rabobank Clubkas
Campagne. Die actie is dé
manier voor verenigingen
en stichtingen om geld in
te zamelen voor de
clubkas. Ook onze club
doet mee aan de
clubkasactie van de
Rabobank. Help jij onze
clubkas aan te vullen?
Ben jij klant bij en ook lid van Rabobank Het Haringvliet? Stem dan tussen 22
februari en 11 maart 2019 op onze club en steun daarmee onze clubkas! Elk
lid mag drie stemmen uitbrengen, waarvan maximaal twee op dezelfde club. Hoe
meer leden van de bank op onze club stemmen, hoe hoger het bedrag dat de
Rabobank dit voorjaar op onze rekening stort. Als lid van Rabobank Het
Haringvliet krijg je rond 22 februari per post een stemcode toegestuurd. Hiermee
kun je op onze club stemmen via www.rabobank.nl/hhv.
Dus vergeet niet te stemmen op onze vereniging!

SPELMIDDAGEN
Ook op dinsdag 12 en 26 februari is het weer spelmiddag in de Grutterswei,
Willemstraat 14, 3255 BS Oude-Tonge.
U kunt er bridgen, klaverjassen, jokeren,
rummikub spelen of andere spellen waarliefhebbers voor zijn.
Aanvang 13.30 uur.
De kosten bedragen slechts 3 euro inclusief 2x koffie/thee.

Informatie belastingaangifte 2018
Ook dit jaar kunt u als lid van ASVO uw belastingaangifte in laten vullen door
Henk Alblas en Addie Huizer.
Voor wie bestemd
De service is bestemd voor senioren van 65 jaar en ouder met een eenvoudige
aangifte.
Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande ca. € 40.000,-- en voor
gehuwden/samenwoonden ca. € 55.000,--.
Aanmelden
Als u uw aangifte wilt laten invullen, kunt U zich aanmelden bij Herman
Zonneveld. Dit kan per e-mail h.zonneveld39@hotmail.com of tel. 0187-630098
op donderdag 14 februari tussen 19.00 en 21.00 uur.
Zonder machtigingscode en Burgerservicenummer (BSN) is het niet mogelijk
om een aangifte in te laten vullen. Daarom het verzoek om bij het aanmelden
ook uw geboortedatum en BSN nummer door te geven.
Op basis hiervan wordt door ons bij de belastingdienst een machtiging
aangevraagd en u ontvangt per post een machtigingscode. Met deze code kunnen
wij uw aangifte invullen.
Invullen aangifte
Uw aangifte moet uiterlijk 1 mei 2019 ingevuld zijn. Begin maart a.s. nemen wij
met iedereen, die zich aangemeld heeft, (telefonisch) contact op om een afspraak
te maken voor het invullen van uw aangifte.
De belastinginvuller heeft bij het invullen nodig:
- brief van de belastingdienst met de machtigingscode
- lidmaatschapsnummer ASVO
- BSN-nummer
- geprinte aangifte en belastingaanslag 2017
- alle brieven van de belastingdienst van 2018, ook over de huur- en zorgtoeslag
- jaaropgave(s) van de bank
- jaaropgave(s) SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeringen over 2018
- correspondentie zorgverzekering (bijvoorbeeld CZ)
- alle rekeningen van ziektekosten (denk aan vervoerskosten, dieetverklaringen,
tandarts etc.)
- afschriften of bewijzen van giften.

Bij eigen woning:
- jaaropgave van hypotheekverstrekker
- WOZ-beschikking van de gemeente; peildatum 1 januari 2017.
Toeslagen:
- alle correspondentie (zoals beschikkingen) van zorg- en/of huurtoeslag.
Voorwaarden
De belastinginvuller werkt op basis van vrijwilligheid, is opgeleid door de
belastingservice van de ouderenbonden, maakt geen gebruik van uw DigiD code
en heeft plicht tot geheimhouding.
U krijgt - na het invullen - een print van de aangifte, de kosten bedragen € 15,--.
U blijft zelf verantwoordelijk.

TONEELAVOND MET TONEELVERENIGING STAD
Veel kabaal op "Clingendael"
Geschreven door Hans van Wijngaarden
Camping Clingendael. Begin van het vakantieseizoen. Ober ziek! Gelukkig wil
zijn broer Klaas hem wel vervangen. Gelukkig? Vergeet het maar. Klaas is een
dwarsgebakken eigenheimer. Maar zaken zijn zaken. De gasten hebben
besproken dus nergens een boodschap aan. Het zijn rare kostgangers die niet
best met elkaar overweg kunnen. Een exemplaar heeft zelfs gouden
grijphandjes! En dat is geen reclame voor Clingendael. Dan komy Klaas in actie.
De druiloor vertelt onnozele maar toch waardevolle verhaaltjes. En geloof het of
niet: hij is zelfs die linke jongen te slim af. In zijn onschuld sust Klaas het
ontstane kabaal op Clingendael.
Vrijdag 1 maart 2019 in de
Grutterswei in Oude-Tonge.
De avond begint om 20.00 uur.
Zaal open 19.30 uur.
Toegangskaarten € 10,00.
Aanmelden bij Herman
Zonneveld per e-mail
h.zonneveld39@hotmail.com of
telefonisch 0187-630098 op
donderdag 21 februari tussen
19.00 en 21.00 uur. Betaling overmaken op bankrekening NL22 RABO 0314
6579 59 t.n.v. Algemene Senioren Vereniging Oostflakkee voor 25 februari.

BINGO
Vrijdag 22 februari weer een grote bingo bij Stichting Zijn aan de
Bernhardstraat 25 in Oude-Tonge.
Zaal open 19.00 uur. Aanvang 19:30 uur.
De kosten zijn € 7, - met een gratis kopje koffie/thee.
9 rondes + 1 extra ronde. Iedereen is welkom.

KERST 2018
Het is bijna kerst, de uitnodiging van de ASVO ligt in de gang. 22 december is
het dan zover. Bijna 100 leden kwamen mooi gekleed naar de Grutterswei in een
mooi versierde zaal en werden ontvangen door het bestuur.
Een mooi programma werd verzorgd door een kinderkoor o.l.v. Nelleke
Bruggeman. De kinderen zongen mooie kerstliedjes en drie meisjes zongen solo
een frans kerstliedje, La Clousse.
Dan werd een toast uitgebracht met een glaasje glühwein
Hierna werd het koud en warm buffet geopend, ook deze keer weer verzorgd
door Auke Wapenaar. Het was weer goed en er werd veel gebruik van gemaakt.
Na het buffet volgde het optreden van het Gemengd Koor Advendo o.l.v.
Cariene Groen-Zwart met Martien de Vos aan de piano en Janneke van den
Berg-Bos dwarsfluit. Zij zongen mooie kerstliederen en werden afgewisseld met
het optreden van DOU VOCI. Het was prachtig en na de pauze traden het koor
en DOU VOCI nogmaals op. Een muzikaal intermezzo van Janneke en Martien
was fenomenaal. Een ieder heeft genoten van de gezellige kerstavond.
Met samenzang na het
dankwoord van de
voorzitter Wim Koert
hebben we de avond
afgesloten met het koor,
de solisten en dames
van DOU VOCI door
het zingen van Ere zij
God.

De kosten: Voor leden 20 euro en voor niet leden 25 euro.

