Nieuwsbrief
Katholieke (KBO) en Protestants
Christelijke (PCOB) Bond voor ouderen
Driebergen/Utrechtse Heuvelrug

Februari 2017
Secr. KBO: Schippersdreef 101, 3972 VC (0343-518738)
Secr. PCOB: Aalscholver 107, 3972 RL (0343-512869)

Onze agenda:
Woensdag 1 maart: lunch in het Chinees restaurant De Gaarde (De Sluis); 12.30u.
Maandag 13 maart: ledenbijeenkomst Parklaankerk, 14u (Onderwerp: Japan)
Vakantieweek 2017: Lunteren (29/4-6/5)
Klaverjassen 2017: donderdagen 19jan, 9feb, 23mrt, 11mei (Nieuw Salem, 14-17u)

Van de voorzitter

Het jaar 2017
In deze eerste Nieuwsbrief van 2017 wil ik u allereerst veel Heil en Zegen wensen in dit nieuwe jaar.
Een jaar waarin we nu al merken dat er veel staat te gebeuren. Op het moment, dat ik dit stukje
schrijf, wordt de 45e president van de V.S. ingezworen. In Nederland en in andere Europese landen
staan de verkiezingen voor de deur.
De verkiezing van de nieuwe Ledenraad van de PCOB is in ‘het grote geweld’ van de verkiezingen
bijna onbetekenend, maar voor onze vereniging toch van groot belang.
De PCOB en de KBO gaan steeds nauwer samenwerken: dit komt tot uiting in een nieuw gezamenlijk
verenigingsbureau, dat gevestigd wordt in Utrecht. De bureaus in Zwolle en Den Bosch worden
opgeheven. Het motto is en blijft: ‘OMZIEN NAAR ELKAAR’.
Het is goed, dat de PCOB-afdeling Driebergen haar activiteiten ‘ZICHTBAAR EN DICHTBIJ’ organiseert!
U weet wat u krijgt, waarom u lid bent en de landelijke ‘voordelen’ kunnen en passant worden
meegenomen. Bijzonder verheugend is de goede opkomst tijdens de januari leden bijeenkomst, goed
voor de spreker en het geeft bestuur en activitei tencommissie ook voldoening.
De activiteitencommissie is er weer in geslaagd een mooi en divers jaarprogramma samen te stellen.
Ook het licht breekt door in deze toch wel donkere tijd: de openbare verlichting in de gemeente
Utrechtse Heuvelrug wordt aangepakt! Eind januari is er een voorlichting/informatie bijeenkomst
voor de besturen en commissies van de seniorenorganisaties in het Cultuurhuis over de aanpak van
de gemeente met betrekking tot vernieuwing van de openbare verlichting. Op gemeentelijk niveau
wordt geluisterd naar de inbreng van de ouderenorganisaties (Seniorenplatform) op het gebied van
wonen, veiligheid, zorg en welzijn.
Er wordt veel geschreven over de teloorgang van de sociale cohesie in de samenleving; verlies van
betrokkenheid op elkaar. Mijns inziens is er wel degelijk betrokkenheid op en verbondenheid met
elkaar! Het is verheugend te constateren, dat in het vrijwilligerswerk: zorgzaam zijn voor elkaar,
kerkgangers, KBO-PCOB leden een duidelijke (voortrekkers) rol vervullen! Ook hier: ‘OMZIEN NAAR
ELKAAR’.
Buurtnetwerken voorzien tevens in een steeds groter wordende behoefte en er wordt
geëxperimenteerd met diverse vormen van ‘aandacht en hulp’ voor elkaar: studenten mogen wonen
in instellingen voor ouderen en jongeren met een verstandelijke beperking en bieden als
tegenprestatie hulp aan. Hier is duidelijk sprake van een win-win situatie. Er is volop belangstelling
vanuit het buitenland voor deze experimentele vormen.
Het jaar 2017 heeft alles in zich om een bijzonder jaar te worden: … zelfs een politicus wint het
populaire spelletje ‘De slimste mens’!
En een heuglijk feit: de PCOB-afdeling Driebergen en de KBO-Heuvelrug hopen dit jaar hun 35-jarig
bestaan te vieren!
Arie Kliphuis
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Van de Activiteitencommissie
De eerste ledenbijeenkomst van dit nieuwe jaar stond in het teken van sneeuw, ijs en barre kou: de
heer Jan Roest vertelde over Antarctica waar hij als wetenschapper verbleef.
Hij vertelde boeiend over zijn belevenissen daar en gaf door middel van plaatjes een impressie van
een mannengemeenschap die een jaar lang afgesloten van de wereld hun werk deed.
Na afloop van zijn presentatie, waar alle 45 aanwezigen van genoten, werd er warme wijn
geserveerd. Mede door vrolijk pianospel (met dank aan de pianist!) werd het een sfeervolle afsluiting
van deze Nieuwjaarsbijeenkomst.
Chinese lunch
Op woensdag 1 maart a.s. worden we weer bij Chinees restaurant De Gaarde op de Sluis verwacht.
Daar staan vanaf 12.30 uur de tafels gedekt voor een chinees buffet. De soep wordt aan tafel
uitgeserveerd en alles wat u daarna wilt gebruiken mag u zelf uitzoeken en halen. De prijs is
vastgesteld op €16.50 p.p. Dit is exclusief de drankjes die u wilt bestellen.
Er is altijd veel animo voor dit etentje, dus we raden u aan om zich op tijd aan te melden. Dit kan
tot vrijdag 24 februari bij Gerda Nauta, tel. 517306 of bij Margo Visser, tel. 516316.
Ledenbijeenkomst 13 maart
Op deze ledenbijeenkomst die tegelijk Jaarvergadering is neemt mevrouw Greetje IJzendijke ons mee
naar Japan. Zij is daar bij een Japanse familie kind aan huis en kan ons inwijden in bijna alle geheimen
van het leven in dit Aziatische land.
In de volgende Nieuwsbrief meer hierover.

N.a.v. recent gesprek van het Seniorenplatform met de wethouder
Via een overleg met wethouder Hans Nijhof ontvingen we o.a. informatie over mantelzorgers.
Mantelzorgers
Een mantelzorger is iemand die onbetaald hulp verleent aan een chronisch zieke, gehandicapte of
hulpbehoevende ouder, kind of ander familielid, vriend of buur. Het moet daarbij gaan om hulp die
de gebruikelijke hulp overstijgt. Gebruikelijke hulp is hulp die naar algemeen aanvaarde opvattingen
in redelijkheid mag worden verwacht van de echtgenoot, ouders, inwonende kinderen of andere
huisgenoten.
Mantelzorgers leveren een fundamentele bijdrage aan de zelfredzaamheid en de kwaliteit van leven
van kwetsbare burgers. De mantelzorger is in dat opzicht een belangrijke partner in het lokale zorgen gezondheidsbeleid, gericht op de bevordering van de gezondheid en het stimuleren van
maatschappelijke participatie van de zorgvrager.
Mantelzorgcompliment
De gemeente Utrechtse Heuvelrug waardeert de vaak zware taak van mantelzorgers en als blijk van
die waardering wil zij mantelzorgers daarom jaarlijks een compliment maken in de vorm van VVVbonnen of een uitje met rondleiding.
Bent u mantelzorger en wilt u in aanmerking komen voor het mantelzorgcompliment? Neem dan
contact op met het Sociaal Dorpsteam in het dorp van degene voor wie u zorgt.
Het mantelzorgcompliment wordt toegekend aan de cliënt, die zelf bepaalt aan wie hij/zij het
compliment uitreikt.
Financiële tegemoetkoming voor mantelzorgers met een laag inkomen
Mantelzorgers met een laag inkomen (maximaal 120% van het minimumloon) en aantoonbaar hoge
kosten in verband met het verlenen van mantelzorg, kunnen een beroep doen op een financiële
tegemoetkoming van € 100,- per jaar.
Hiervoor dient u een volledig ingevuld ‘Aanvraagformulier financiële tegemoetkoming mantelzorgers’
met bewijsstukken in te dienen bij de Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) in Zeist, die de
uitvoering van deze regeling doet. De adresgegevens van de RDWI staan op het aanvraagformulier. U
vindt het formulier op www.samenopdeheuvelrug.nl onder ‘mantelzorgregeling’.
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De zorgvrager kan jaarlijks maar één mantelzorger aanwijzen die voor de financiële tegemoetkoming
in aanmerking komt.

Vakantieweek naar Lunteren van 29 april – 6 mei 2017
Na een geslaagde reis naar Millingen aan de Rijn organiseert de PCOB-Driebergen samen met de
Protestantse Gemeente van Driebergen voor 2017 een reis naar Lunteren op de Veluwe.
Er is gekozen voor “Parkhotel Hugo de Vries” in de plaats Lunteren.
Een prachtig drie sterren parkhotel.
De reis is bedoeld voor mensen die voor zich zelf kunnen zorgen. Er gaat geen verpleging mee.
Als u bij het lopen een rollator nodig hebt, is dat uiteraard geen probleem.
“U verblijft samen of alleen in een prachtige twee persoonskamer, zonder drempels inclusief
algehele verzorging.”
Een hele dagtocht, twee halve dagtochten, alle entreegelden, de fooien,
de reisbegeleiding en ook de heen en terugreis met de bus is bij de prijs inbegrepen.
De drankjes die u zelf bestelt, moeten bij vertrek afgerekend worden.
De prijs voor een twee- persoonskamer bedraagt dit jaar slechts € 520,= p.p., voor een éénpersoonskamer € 590,=. Exclusief annuleringsverzekering.
De reisleiding is weer in handen van Bram Dekker en Nel van der Meer.
Voor inschrijfformulieren en informatie kunt u terecht bij Nel van der Meer, Coolsmahof 4
Driebergen. Tel: 0343 51 40 79.

Belastingaangifte 2016
De leden van PCOB-afdeling Driebergen kunnen ook dit jaar weer een beroep doen op de
belastinginvuller voor hulp bij de aangifte van de inkomstenbelasting 2016.
Onze afdeling heeft een zestal z.g. HUBA’s (HUlp BelastingAangifte), te weten:
Brand van den Berg, Buntlaan 49,3971JB, tel 514793
Ab Hemeltjen, Valentijn 11, 3972XJ, tel 759768
Henk Hurenkamp, Faunlaan 197, 3972PP, tel 514600
Ben Mulder, Oranjelaan 20, 3971HG, tel. 532556
Mees Visser, Park Sparrendaal 39, 3971SL, tel 516316
Dick Vlot, Lindelaan 28, 3971HB, tel 516137
Vorig jaar hielpen landelijk ruim 2.600 vrijwillige invullers van de Belastingservice Ouderenbonden
bij meer dan 110.000 belastingaangiftes. De PCOB vindt dit belangrijk, zeker nu de Belastingdienst
de tegemoetkoming in de kosten voor deze service heeft stopgezet. Nieuw in 2017 zijn de kleine
eigen bijdrage en de machtigingscode.
De Belastingservice is bedoeld voor gepensioneerde leden van ouderenorganisaties KBO, PCOB en
ANBO. Zij kunnen hulp krijgen van speciaal daarvoor opgeleide ‘invullers’ bij het invullen van de
belastingformulieren of het regelen van de zorg- of huurtoeslag. Uniek is dat de invullers bij de
mensen thuis komen. Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande € 35.000,- en voor
gehuwden/samenwonenden is de grens € 50.000,- per jaar.
Kleine eigen bijdrage
Tot vorig jaar was de hulp bij het invullen van de belastingaangifte gratis. Wel kon de
belastinginvuller een kleine onkostenvergoeding (maximaal €12,- per adres) vragen voor
bijvoorbeeld gemaakte reis-, porto- en drukkosten. Dit blijft zo. Nieuw is dat de Belastingservice
Ouderenbonden per 2017, bij de aangifte over 2016, om een kleine eigen bijdrage gaat vragen. Dat
doen we omdat de Belastingdienst stopt met subsidiëren en we als gezamenlijke
ouderenorganisaties deze service tegen kostprijs in stand willen houden. Voor alleenstaanden is de
eigen bijdrage €5,50, voor een echtpaar €11,-. Betaling van de eigen bijdrage gaat via een eenmalige
machtiging.
Let op: machtigingscode nodig
Ook nieuw is: de belastinginvuller heeft van u een machtigingscode (persoonlijke code) nodig om de
vooraf door de Belastingdienst ingevulde gegevens in de aangifte te kunnen gebruiken. Deze code
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moet de belastinginvuller tijdig aanvragen bij de Belastingdienst. Laat daarom zo vroeg mogelijk
weten als u van onze service gebruik wilt maken. Bel uw belastinginvuller of vraag een invuller aan.
De belastinginvuller vraagt dan een machtigingscode voor u aan. U krijgt thuis een brief van de
Belastingdienst, waarin deze code staat. Deze geeft u door aan de invuller. Doe dit op tijd. De
machtigingscode moet binnen acht weken geactiveerd worden.
De belastinginvuller heeft alleen deze machtigingscode nodig om uw aangifte te kunnen doen.
Geef NOOIT uw DiGiD aan iemand anders.
De leden die vorig jaar al door HUBA’s zijn geholpen hoeven voor de aanvraag geen actie te
ondernemen, want de HUBA’s vragen die al aan.
Herkennen belastinginvuller
De vrijwillige invuller van de Belastingservice Ouderenbonden komt bij u thuis. Dit is een unieke
service. De invuller heeft altijd een speciale pas bij zich. Deze ‘legitimatie’ laat zien dat de invuller
daadwerkelijk is aangesloten bij de Belastingservice Ouderenbonden en dat hij/zij goed opgeleid is
om u te helpen. Hebt u twijfels of vragen? Dan kunt u altijd contact opnemen met de voorzitter of
secretaris van de PCOB – afdeling Driebergen.
Aanvragen Belastingservice.
Wilt u voor het eerst hulp van de Belastingservice, belt u dan één van bovengenoemde HUBA’s. Dan
hoort u van hem wie bij u langs komt om u te helpen bij de aangifte.

IKO-lezing
’t Hoge Licht, Klaproos 2: elke 2e dinsdag van de maand om 10 uur.
dinsdag 14 februari: “De middeleeuwse Carmina Burana” door Camiel Verhamme.
Wie bij het horen of lezen van de twee woorden Carmina Burana niet als eerste denkt aan de
liederen van Carl Orff mag het zeggen. Toch horen deze woorden eerst en vooral bij de verzameling
liederen uit de Middeleeuwen waarvan het manuscript in 1803 werd gevonden. De Carmina Burana
kunnen worden omschreven als een verzameling gedichten en muzieknotaties uit de 12 e en 13e eeuw
die waarschijnlijk omstreeks 1230 werden vastgelegd.
Opmerkelijk is wellicht dat ze voornamelijk in het Latijn zijn geschreven, maar een aantal ervan in het
Middelhoogduits en in mengtalen van Latijn en Duits of ook Latijn en Oud Frans. Verder zijn er in het
manuscript meer teksten dan melodieën opgenomen. Het handschrift bevat 254 teksten die in
minstens drie aparte genres zijn te onderscheiden: moraliserende of satirische liederen,
liefdesliederen, drink- of speelliederen.
Tijdens de lezing wordt nader ingegaan op de inhoud ervan en op de vraag wie mogelijk de makers
zijn geweest. Vanzelfsprekend zult u enkele van de liederen te horen krijgen met zo nu en dan een
verwijzing naar het werk van Carl Orff.
Gespreksleiding: Joke de Zwaan (517096); evt. vervoer in Driebergen: Tiny Kingma (518799).
PARKLAANKERK, PARKLAAN 7, elke 3e woensdag van de maand om 10 uur.
woensdag 22 februari: “Uilen doen het ’s nachts” door Erwin van Laar, natuurfotograaf.
Uilen spreken tot onze verbeelding, vooral omdat ze ons door de frontale plaatsing van de ogen zo
“menselijk” aankijken. Ze zijn ’s nachts actief en gaan dan op jacht. Het heeft Erwin van Laar vele
jaren nachtrust gekost om deze unieke opnamen van uilen te maken. Van eerdere lezingen weten
we dat hij prachtige foto’s maakt en daarbij heel boeiend kan vertellen.
Gespreksleiding: Ineke Drogers (532834); evt. vervoer in Driebergen: Tiny Kingma (518799).

De PCOB heeft de Anbi-status: wellicht kunt u door uw giftenregeling ook ons werk een
beetje steunen. NL35 RABO 0103 3707 73 t.n.v. PCOB Driebergen.
Weigering pgb onterecht als uitwonend kind geen mantelzorg wil bieden
De Centrale Raad van Beroep heeft op 11 januari 2017 geoordeeld dat de gemeente Etten-Leur het
persoonsgebonden budget (pgb) van betrokkene ten onrechte had beëindigd omdat van haar uitwonende
dochter mocht worden verwacht dat zij als mantelzorger haar moeder zou helpen bij het huishouden. De
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gemeente mag van de dochter niet eisen dat zij de huishoudelijke hulp onbetaald verricht. Ook mag de
gemeente bij de vaststelling van het recht op een voorziening er niet vanuit gaan dat de dochter de zorg
onbetaald zal willen leveren.

Internetcafé voor senioren in Sparrenheide
In het Woon- en zorgcentrum Sparrenheide is het Internetcafé M@X weer voortgezet, met
computerfaciliteiten en internet, bedoeld voor de senioren van de Utrechtse Heuvelrug en
omliggende gemeenten.
Aanmelden kan met het inschijfformulier dat is af te halen bij de receptie van Sparrenheide,
Sparrenheide 1, Driebergen (of verkrijgbaar bij de secr.).

Overleg wethouder Hans Nijhof met het Seniorenplatform, januari 2017
Met betrekking tot wonen werden de volgende zaken besproken.
Uw huis, uw toekomst voortgang en ervaringen bij andere gemeenten
Afgesproken dat de gemeente zal bekijken hoe er over ‘Uw huis, uw toekomst’ bekendheid kan
worden gegeven. Daarbij zal ook worden geïnformeerd bij de gemeente Rhenen naar ‘Woon
Bewust’.
Binnenkort is er overleg met een ambtenaar over de blijverslening
Nota woonbehoeftenonderzoek (half onderzoek) en een vervolg daarop?
We hebben aangedrongen op een vervolgonderzoek en hebben daarbij aangeboden om, waar
mogelijk, medewerking te verlenen aan de opzet van dit onderzoek.
We zien de uitkomst van een vervolgonderzoek in samenhang met adviezen van woonadviseurs, een
vervolg op ‘Uw Huis, uw toekomst’ en de blijverslening.
Opgemerkt is dat vanwege de toenemende vergrijzing steeds meer levensloopbestendige woningen
nodig zullen zijn.
Werkconferentie ‘Dementie in beeld’ van 17-11-2016
Bij dit onderwerp kwam ook aan de orde de relatie tussen informele en formele zorg.
Na de werkconferentie staan de volgende zaken op stapel:
een ‘Reizend Alzheimer Café’, dat binnenkort start
er is een werkgroep maaltijdondersteuning Maarn-Maarsbergen samengesteld - op zoek naar
vrijwilligers voor 1 op 1 contacten met dementerenden die thuis de maaltijden niet voor elkaar
krijgen.
Maarn-Maarsbergen dementievriendelijk maken: twee vrijwilligers hebben binnenkort een gesprek
met wethouder Hans Nijhof.
Openbare verlichting
Binnenkort is er voor bestuursleden van de seniorenverenigingen en van het Seniorenplatform in het
Cultuurhuis een voorlichtingsbijeenkomst over de openbare verlichtingsplannen van de gemeente.
Naar aanleiding hiervan wijzen we op het belang, niet alleen van levensloopbestendige woningen,
maar ook van een levensloopbestendige buitenomgeving. De gemeente wacht momenteel op de
resultaten van een integraal onderzoek naar de toegankelijkheid in onze gemeente. Wellicht kunnen
hierbij ook de dorpsnetwerken worden ingeschakeld.
Onderzoek naar huishoudelijke hulp, o.a. helderheid van het proces van indicatie,
de geboden hulp en hoe het in dit verband staat met dorpsgericht werken
Hans Nijhof geeft aan dat het prima gaat: de teams zijn ingewerkt en worden regelmatig
geëvalueerd.
Er wordt veel maatwerk geleverd.
De dorpsteam zijn tevreden over het feit dat er niet is bezuinigd.
De sociale dorpsteams worden in de toekomst ondergebracht in een stichting, die nadrukkelijk
aangestuurd zal worden door de gemeente, die opdrachtgever blijft.
Welke criteria hanteert de gemeente bij keuze voor samenwerking met zorgbedrijven?
Behalve op de website van de gemeente Utrechtse Heuvelrug, is veel informatie te vinden op de
website van de gemeente Zeist, waarmee wordt samengewerkt. Ook de vrijwillige ouderenadviseurs
kunnen daar hun kennis vergaren. Maar iedereen kan voor informatie terecht bij de sociale
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dorpsteams!

Speerpunten KBO-PCOB
Het is de ambitie van KBO-PCOB om zichtbaar te worden als opinieleider binnen de vijf
speerpunten wonen, welzijn & zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. We zijn
ervan overtuigd dat geen enkel belangrijk publiek of politiek debat rond een van onze speerpunten
gevoerd kan worden zonder input namens onze leden; de senioren zélf.
Let op de bureauverhuizing:
de locatie van het gezamenlijke bureau KBO-PCOB is voortaan Europalaan 40, 3526 KS in Utrecht.
KBO-PCOB is hier gevestigd vanaf 23 januari 2017. Het nieuwe telefoonnummer: 030 – 340 06 00.
E-mail: info@kbo-pcob.nl. Website: www.kbo-pcob.nl.

Fiscale veranderingen 2017.

Een nieuw jaar betekent altijd fiscale veranderingen.
De KBO zet enkele wijzigingen voor u op een rijtje. Zo gaat de ouderenkorting en het heffingsvrij
vermogen omhoog, wordt de schenkingsvrijstelling verruimd en verandert de berekening van
vermogensbelasting.
1. De ouderenkorting gaat omhoog. Ouderen met een verzamelinkomen tot € 36.057 krijgen in
2017 een hogere ouderenkorting. Deze gaat met € 101 omhoog naar € 1.292. Dit bedrag vermindert
de te betalen inkomstenbelasting. Is het verzamelinkomen maar één euro hoger, dan valt de
ouderenkorting in één klap terug tot slechts € 71. AOW-ontvangers die in 2016 nog net onder deze
grens bleven, kunnen alleen al door de verhoging van de AOW boven de grens uitkomen en zo dus
achteruitgaan in inkomen. Iedereen krijgt recht op een € 12 hogere algemene heffingskorting; in
2017 wordt die € 2254. Ook de arbeidskorting gaat omhoog met maximaal € 120 naar maximaal €
3.223, De arbeidskorting is afhankelijk van het inkomen dat iemand verdient met werk. Bij
werknemers houdt de werkgever hier al rekening mee bij inhouding van loonheffing.
2. De schenkingsvrijstelling wordt verruimd. Net als eind 2013 en heel 2014 is het ook in 2017 weer
toegestaan om eenmalig maximaal € 100.000 belastingvrij te schenken aan iemand tussen de 18 en
40 jaar die het geld gebruikt voor aankoop, verbetering of onderhoud van de eigen woning. Andere
doeleinden die voldoen aan de voorwaarden, zijn aflossing van de eigenwoningschuld of een
restschuld van een verkochte eigen woning of afkoop van erfpacht. De ontvanger hoeft geen familie
te zijn. De schenker mag de eenmalige hoge schenking spreiden over drie jaar, onder voorwaarde dat
de ontvanger ook in het derde jaar nog jonger dan 40 jaar is. De voorgaande jaren bedroeg de
eenmalige vrijstelling voor de financiering van een eigen woning nog de helft, in 2016 € 53.016. Wie
in 2015 of 2016 gebruik heeft gemaakt van deze vrijstelling en in 2017 alsnog de hogere vrijstelling
wil benutten, mag de eerder gedane schenking aanvullen tot maximaal € 100.000.
3. Heffingsvrij vermogen gaat omhoog, berekening van vermogensbelasting verandert. In 2017 gaat
het heffingsvrije vermogen - het deel van uw vermogen waar u geen belasting over hoeft te betalen omhoog naar € 25.000 per persoon. Ook verandert de berekening van de belasting die u moet
betalen over uw vermogen. Er zijn vanaf dit jaar 3 vermogensschijven. De belastingdienst gaan ervan
uit dat u meer voordeel hebt over uw vermogen als dat vermogen groter is. Bij iedere volgende
vermogensschijf wordt daarom een hoger percentage gebruikt om dat voordeel te berekenen.
De AOW-leeftijd wordt op 1 januari 2017 met 3 maanden verhoogd naar 65 jaar en 9 maanden.
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