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Onze agenda:
Maandag 11 maart 14u.: Jaarverg. – dhr.F.Theunissen: Artsen zonder Grenzen (Nw Salem)
Woensdag 10 april 12.30u: Chinees restaurant De Sluis
Klaverjassen 2019: 7feb-28feb-21mrt-11apr(Nieuw Salem, 13.45u.; €3,00)
Donderdag 10.30u: Koffie inloop Nieuw Salem (7-21mrt; 4-18apr)
Vrijdag 17 mei t/m 24 mei 2019: Vakantieweek Gaasterland

Van de voorzitter
JAARVERGADERING
Maandagmiddag 11 maart om 14.00 uur
hebben we onze algemene ledenvergadering
2019. Op die middag kijken we terug naar
2018 en vooruit naar 2019. Er is weer veel
gebeurd. We kijken dan ook terug op een
boeiend verenigingsjaar, zowel lokaal als
landelijk.
Ons meest in het oog springende activiteit is
de koffie-inloop ochtend op de 1e en 3e
donderdag van de maand. Velen, ook leden
van de KBO en Heuvelrug Senioren, vinden op
deze ochtenden hun weg naar Nieuw Salem.

Op de eerste bestuursvergadering van het
nieuwe jaar hebben we kennis gemaakt met
onze nieuwe secretaris Bram Hijmans.
Ook onze penningmeester, Arie Stans, heeft te
kennen gegeven, dat hij tijdens de aanstaande
ledenvergadering zijn functie neerlegt. Onze
dank gaat ook uit naar Arie voor de vele
werkzaamheden verricht voor onze afdeling!
Het bestuur is verheugd een nieuwe
penningmeester, Frank Piersma, op de
vergadering te mogen introduceren.
Uiteraard moet de vergadering nog wel
formeel haar goedkeuring geven voor deze
nieuwe bestuursleden.
Ter vergadering zullen we u kort bijpraten
over de ontwikkelingen met betrekking tot de
samenwerking KBO-PCOB, zowel landelijk als
ook in onze afdeling.

Ook onze andere activiteiten mochten zich in
een goede belangstelling verheugen! De
activiteitencommissie verdient dan ook een
dikke pluim! In de Nieuwsbrief van
december/januari is reeds het jaarverslag
opgenomen. In deze Nieuwsbrief zijn de
financiële stukken van de penningmeester
bijgevoegd.

En dan nog het tweede gedeelte van deze
middag: een lezing van Artsen zonder
Grenzen!
Kortom, het wordt een belangrijk
vergaderdeel en een interessante
middaglezing, die u zeker niet mag missen!
Wij verheugen ons op een grote opkomst!

Tijdens de bestuursvergadering van december
heeft onze secretaris Jur Koerts afscheid
genomen. We zijn hem veel dank verschuldigd
voor zijn jarenlange inzet!

Arie Kliphuis
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Van de Activiteiten Commissie
Ledenvergadering 11 maart
Ongetwijfeld heeft iedereen weleens van Artsen zonder Grenzen gehoord. Maar wat doen deze
mensen precies?
Frank Theunissen komt deze dag met beeld en geluid vertellen over hun werk. Frank is medewerker
van deze organisatie.
Artsen zonder Grenzen staat voor: verschil maken. Dit doen zij door medische hulp te bieden, maar
ook door onacceptabele situaties wereldkundig te maken en overheden, instanties en andere
organisaties of sleutelpersonen aan te spreken en hen op te roepen in actie te komen. Zodat die
mensen die onrecht wordt aangedaan, de hulp krijgen die zij nodig hebben.
Artsen zonder Grenzen staat ook voor: onafhankelijkheid.
AzG bepaalt zelf aan wie, hoe en waar zij hulp verlenen. De hele organisatie staat in het teken van
het verlenen van deze hulp: onafhankelijk, zelf en ter plaatse.
Ook de strijd tegen ebola valt onder de activiteiten.

Maandagmiddag 11 maart, 14.00 uur. Ieder is van harte welkom!
Lunchen bij de Chinees
Het is inmiddels traditie geworden: een lunch bij Chinees restaurant De Gaarde, aan De Sluis, We
hebben een afspraak gemaakt dat op woensdag 10 april, om 12.30 uur de tafels voor ons gedekt
staan. U kunt zich hiervoor aanmelden bij Gerda Nauta, tel.517306
of bij Margo Visser, tel.516316. Ook introducees zijn welkom!
Koffie-inloop
Bent u al eens binnen gelopen? Elke eerste en derde donderdag van de maand is er koffie met een
praatje vanaf 10.30 uur in Nieuw Salem. Het is er erg gezellig. Ook hier is ieder welkom en breng
gerust uw vriendin of buurvrouw mee! De data voor de komende maanden: 7 maart, 21 maart, 4
april en 18 april.

Belastingservice (hulp bij belastingaangifte 2018)
De Belastingservice is een service van de seniorenorganisaties die al vele jaren wordt verleend. De
Belastingservice wordt uitgevoerd op afdelingsniveau door opgeleide belastinginvulhulpen
(Huba’s) die dit geheel op vrijwillige basis doen. Het project valt onder de verantwoordelijkheid van
KBO-PCOB Provincie Utrecht.
KBO-PCOB Provincie Utrecht heeft hiervoor een aparte commissie die verantwoording verschuldigd
is aan het Provinciale bestuur.
De Belastingservice is bestemd voor leden van de seniorenbonden. Iemand die geen lid is, maar lid
wil worden om van deze service gebruik te kunnen maken, wordt geholpen. (In bijzondere gevallen
kan hiervan worden afgeweken).
Er gelden nog een paar andere criteria. Zo is de Belastingservice er voor mensen die:
- gepensioneerd zijn, met een inkomen tot € 35.000 per jaar voor een alleenstaande, of € 50.000
voor een echtpaar;
- een eenvoudige aangifte hebben.
De belastinginvuller gaat na het invullen van het formulier ook na of het lid in aanmerking komt voor
de zorg- en/of huurtoeslag en of de nodige formulieren hiervoor zijn ingevuld. Mocht dit niet het
geval zijn, dan zal de invuller helpen bij het invullen van de betreffende formulieren of het lid
doorverwijzen naar een deskundig iemand. Het invullen door de belastinginvulhulpen blijft te allen
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tijde de verantwoordelijkheid van de hulpvrager.
Voor de hulp die de vrijwilligers bieden, wordt een kleine vergoeding (€ 12 per huishouden) gevraagd
voor tegemoetkoming in gemaakte kosten.
De belastinginvullers maken gebruik van het aangifteprogramma van de Belastingdienst. Voor
nieuwe leden wordt een machtigingscode aangevraagd. Deze wordt dan per post toegestuurd.
De leden die vorig jaar door één van de HUBA’s zijn geholpen bij de IB aangifte 2017 en daar toen
een machtigingscode voor hebben ontvangen voor hulp bij de belastingaangifte, krijgen nu
automatisch voor de IB 2018 een nieuwe machtigingscode persoonlijk per post toegestuurd.
De machtigingscode die door de belastingdienst aan u wordt toegezonden, verzoeken wij u deze aan
de HUBA te overhandigen.
Wilt u gebruik maken van deze Belastingservice of vragen daar over), dan kunt u contact opnemen
met:
*
*
*
*
*
*

Brand van den Berg, Buntlaan 49, 3971XJ, tel.nr. 514793
Ab Hemeltjen, Valentijn 11, 3972XJ, tel.nr. 759768
Henk Hurenkamp, Faunalaan 197, 3972PP, tel.nr. 514600
Ben Mulder (coördinator), Oranjelaan 20, 3971HG, tel.nr. 06 10591742
Mees Visser, Park Sparrendaal 39, 3971SL, tel.nr. 516316
Dick Vlot, Lindelaan 28, 3971HB, tel.nr. 516137

Vakantieweek naar Gaasterland van vrijdag 17 mei tot vrijdag 24 mei 2019.
Na een geslaagde reis naar Westelbeers in Brabant vorig jaar, organiseert de PCOB-Driebergen voor
2019 een reis naar Gaasterland in Friesland.
Er is gekozen voor “Hotel Gaasterland” in het plaatsje Rijs.
Een prachtig drie sterren hotel in het mooie Gaasterland.
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 helemaal geen probleem.
U verblijft samen of alleen in een prachtige één of twee persoonskamer, 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 begrepen.
De drankjes die u zelf bestelt, moeten bij vertrek afgerekend worden.
De prijs voor een twee persoonskamer bedraagt dit jaar slechts € 600,- p.p., voor een éénpersoonskamer is dit € 660,-.
De prijzen zijn inclusief de ingevoerde BTW- verhoging en exclusief een annuleringsverzekering.
Wij nodigen u van harte uit om aan deze reis deel te nemen.
Uiteraard geldt deze uitnodiging ook voor de KBO-leden.
De reisleiding is dit jaar in handen van Corma en Gijs Schaap.
Voor inschrijfformulieren en informatie kunt u terecht bij Corma en Gijs Schaap, Uilenkamp 58, 3972
XS, Driebergen.

Telefoon 0343-512902. Email: gijsencormaschaap@casema.nl.
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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

Internetcafé M@X voor senioren
In Woon- en zorgcentrum Sparrenheide kunt u terecht in het Internetcafé M@X, met
computerfaciliteiten, laptop, tablet, smartphone. (ma/mi, wo/mo) Aanmelden kan met het
inschrijfformulier dat is af te halen bij de receptie van Sparrenheide, Sparrenheide 1, Driebergen, of
voor toezending belt u naar: Karel Losekoot, 0343-533632.

Van het SENIORENPLATFORM
Campagne ‘Uw huis op maat’
In Nieuwsblad De Kaap/Stichtse zijn op de Gemeentepagina bijeenkomsten aangekondigd over hoe
u langer veilig en comfortabel in uw eigen woning kunt blijven wonen.
Deze bijeenkomsten in het kader van de campagne ‘Uw huis op maat’ worden georganiseerd door de
gemeente samen met het Seniorenplatform.
Daarnaast zijn ook de politie en de brandweer bereid gevonden een bijdrage te leveren.
Het Seniorenplatform verleent haar medewerking aan deze informatiebijeenkomsten omdat zij het
belangrijk vindt dat iedereen nadenkt over hoe nog veiliger en prettiger gewoond kan worden in de
eigen woning, zeker ook als je nog redelijk jong bent en/of je je nog niet oud voelt.
Met het nemen van kleine en soms wat grotere maatregelen kan mogelijk voorkomen worden dat in
de toekomst noodgedwongen verhuisd moet worden.
Wat kunt u op de bijeenkomsten ‘Uw huis op maat’ verwachten?
Wethouder Rob Jorg zal spreken. Henny van de Ven van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug zal een
toelichting geven op de gemeentelijke richtlijnen voor het levensloopbestendig (ver)bouwen van
woningen en hij geeft tips en advies over hoe u langer, veilig en comfortabel zelfstandig kunt wonen.
Van de politie en de brandweer kunt u praktische tips verwachten over veiligheid in en rond uw
woning. En wij, het Seniorenplatform, zijn op deze bijeenkomsten ook aanwezig.
De informatiebijeenkomst is:
Driebergen, 10 april, 14.00 - 17.00 uur, Nieuw Salem.

Hoe werkt ’40 dagen geen druppel’ voor jou?
Het is weer tijd voor ’40 dagen geen druppel’! Een landelijke actie van KBO-PCOB die ieder jaar
terugkomt. Kun jij een tijdje zonder alcohol door het leven? KBO-PCOB daagt je uit! Maar niet
zomaar: we zijn heel benieuwd naar jouw verhaal. Daarom nodigen we je uit voor een lokale
bijeenkomst. We delen verhalen, ervaringen en tips. Hoe krijgt de actie vorm in jouw leven en wat
betekent deze voor jou? Hoe doe jij het als het even lastig is om je glas wijn te laten staan? We zijn
benieuwd! Kom je ook? Donderdag 21 maart van 19.30 tot 22.00 uur in de Petrus Pauluszaal
(Rijsenburgerlaan 4). Meld je voor 18 maart aan via jcekeijzer@gmail.com. O ja, je vindt meer over
deze actie in het februarinummer van Magazine KBO-PCOB en via www.kbopcob.nl/40dagengeendruppel.
Vijf redenen waarom senioren niet internetten - je zult er maar bij willen horen!
Reden 1: te moeilijk
Reden 2: te oud
Reden 3: fysieke gesteldheid
Reden 4: internet niet nodig, want het kan ook op een andere manier
Reden 5: geen vertrouwen
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