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Onze programma’s en onze toekomst
Op 15 maart 2016 vond een extra ledenvergadering plaats met een lunch.
Daar is over de toekomst van onze afdeling gesproken. Wat willen we? Kunnen
we (alleen) verdergaan of moeten we stoppen als afdeling? Toen heeft de
meerderheid zich uitgesproken voor samenwerking met de kbo. Die
samenwerking is in gang gezet. We hebben o.a. afgesproken dat we de
activiteiten van beide bonden openstellen voor elkaars leden en dat we de
activiteiten van elkaar ook publiceren in onze nieuwsbrieven. Dat loopt nog
niet supergoed. Maar gaandeweg proberen we elkaar te steunen en samen te
werken.
Wat staat ons nu te wachten?
Elke 2de woensdag van de maand:
Ouderencontact in de Open Hof. Deur open om 14 uur.
Programma van 14.30 tot 16.30 uur.
8 februari:

Hollandse spelletjes en bingo bij Ouderencontact in de
Open Hof.

15 februari

heeft de kbo heeft ook een bingomiddag. Plek en tijd:
Parochiehuis, Ridderstraat 198, Culemborg om 14.00 uur.

8 maart:

Ouderencontact Open Hof: Dick van Toorn met een
reisverhaal over Java en Bali.

De volgende data zijn (onder voorbehoud) al vastgesteld:”
15 maart:
algemene ledenvergadering kbo
in het Parochiehuis om 14.00 uur.
19 april:
gespreksmiddag in de Gandhisoos om 14.30 uur
24 mei:

rondleiding in ‘Werk aan het Spoel’.

In onze volgende nieuwsbrief volgt meer informatie. Hebt u zelf voorstellen of
ideeën voor een programma? Laat het ons weten!
Ontvangen post
Opzeggingen per 31 december 2016: Dhr. en mevr. Sint
Welkom aan de nieuwe leden: de heer en mevrouw C. van de Vate, Waldeck
Pyrmontdreef 12 – 4102 KJ Culemborg
Overlijden op 7 dec 2016 van mevr. Tine Harmsma. We zullen haar missen.

Themamiddagen van de 3 bonden
Een aantal jaren achter elkaar zijn er themamiddagen voor de Culemborgse
senioren georganiseerd. Een werkgroep bestaande uit afgevaardigden van
PCOB, KBO en Seniorencollectief (voorheen ANBO) organiseert deze middagen.
De laatste middag was eind 2016 over de Digitale Overheid. Een nieuwe
middag staat op stapel. Spreekt het u aan om mee te denken over voor
senioren interessante onderwerpen. Neem contact op met Hans Dirkse,
momenteel lid van deze werkgroep. Een keer vrijblijvend bij een vergadering
meekijken is ook mogelijk.
Belastingaangifte 2016
Hoewel het invullen van de aangifte over 2016 nog niet aan de orde is, is het
toch nuttig om te weten met welke veranderingen we te maken zullen hebben.
In de eerste plaats is het een vereiste (als u geholpen wilt worden door een
belastinginvuller van de bonden) dat u lid bent van de KBO/ANBO/PCOB.
Tijdens ons bezoek zullen we dan ook naar uw lidmaatschapskaart vragen. Een
andere wijziging is het feit dat er per aangifte € 5,50 in rekening wordt
gebracht. Dit bedrag is een vergoeding voor de kosten die de bonden maken
voor
de
belastingservice.
Verder
kunnen
wij
als
invullers
een
onkostenvergoeding van maximaal € 12,00 vragen. Dit is hetzelfde bedrag als
vorig jaar toen we het overigens niet gevraagd hebben. Hoe dat dit jaar zal
gaan moeten we nog bespreken in ons belastingserviceteam.’
Veel mensen hebben tegenwoordig een DigiD. Met deze
code hoeven we in principe geen gebruik te maken van het
computerprogramma van de bonden maar van het
programma van de belastingdienst. Dit heeft echter een
groot nadeel. De DigiD is een strikt vertrouwelijke code. Als
die wordt afgegeven is misbruik mogelijk bijvoorbeeld als
het gaat over het opvragen van gegevens bij de gemeente.
Dat
is
natuurlijk
maar
betrekkelijk
omdat
de
belastinginvullers in feite toch al veel belangrijke gegevens kennen. Al met al
toch voldoende reden om het eventuele gebruik van DigiD ook in ons team te
bespreken.
Hans van Wijngaarden
Coördinator Belastingservice Culemborg KBO/ANBO/PCOB

Geen voorzitter meer
Onze voorzitter die ons jarenlang geleid heeft, is afgetreden. Dat was voor de
andere bestuursleden geen verrassing, want Lineke Dirkse speelde al langer
met de gedachte om te stoppen als voorzitter. Alleen kwamen er geen
kandidaten voor ons bestuur. Toen heeft ze toch de knoop doorgehakt en is ze
per 31 december 2016 afgetreden. We hebben afscheid van haar genomen op
de laatste bestuursvergadering en we zijn haar dankbaar voor alle werk dat ze
verzet heeft.
Blijft natuurlijk het gegeven dat we graag nieuwe bestuursleden zouden
verwelkomen. Wie… o, wie komt eraan?
Loes van Unen wil geen bestuurslid genoemd worden, maar ze wil wel
meedenken en meehelpen om de programma’s op te stellen. We heten haar
hartelijk welkom en zijn nu al dankbaar voor haar medewerking.
Rijbewijskeuring
Data: telkens de 1e en 2e woensdag van de maand.
Nu dus op 1 en 15 februari, 1 en 14 maart.
Waar: Het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10.
Aanvragen: moet u zelf doen via Tel. 071-572 84 34
Kosten:
€ 20 voor leden
€ 35 voor niet-leden van een
ouderenbond
€ 35 voor een bus of vrachtwagen
€ 36 voor een gezondheidsverklaring die u ter plaatse kunt
krijgen en invullen.
Meebrengen:
- een flesje met uw eigen urine,
- een lijst van de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen
bij uw eigen apotheek).
- de bril die u draagt tijdens autorijden
- uw rijbewijs
- uw ledenpas van de ouderenbond.
Meer info: dhr. Ton Scholtens, tel. 0345 – 75 -30 39

Help….!
Vier jongens speelden eens bij een meer. Terwijl ze zo aan het spelen zijn, valt
er één van de jongens in het water. Hij dreigt te verdrinken. De grootste van
de vier kan zijn vriend eindelijk uit het water trekken en zo redden. Als later
aan elk van de jongens gevraagd wordt wat er zich heeft afgespeeld, zegt de
eerste: ‘Ik ben per ongeluk in het water gevallen’. De tweede antwoordt: ‘Ik
heb hem eruit getrokken’. De derde jongen zegt: ‘Ik heb de grote jongen
vastgehouden zodat hij bij zijn reddingspoging niet in het water werd
getrokken!’ De kleinste tenslotte zei: ‘Ik heb luid geschreeuwd.’
Alle vier de personen komen in een gemeente voor. De een
vervalt in moeilijkheden, zorgen of schuld. Het heeft weinig
zin om uit te zoeken hoe dat toch gebeuren kon: hij moet
eruit getrokken worden. Dan is daar ook de sterke, die zijn
ervaring en krachten inzet, aanpakt en helpt. En dan is daar
de ander die wat op de achtergrond blijft. Door zijn
bemoediging en gebeden steunt hij de man of vrouw die
optreedt. En tenslotte is daar de man of vrouw die roept als
er ergens als er wat ergs gebeurt, zodat anderen het in de gaten hebben. In
een gemeente (en bij ouderen) komen ze alle vier voor en werken samen.
Daarom zegt Petrus: ‘Laat ieder van u de gave die hij van God gekregen heeft,
gebruiken om anderen daarmee te helpen’.
(1 Petrus 4:10)
Uit: ‘Überlebensgeschichten für jeden Tag’

Voorzitter – vacature
Secretaris Wim Luteijn, Abr. Kuyperstraat 7. 4102 EX Culemborg
secr.pcob.culemborg@gmail.com -  (0345) 51 80 59
Penningmeester en belastinginvulhulp Hans Dirkse:
dirksonidus@ziggo.nl -  (0345) 51 89 35
Bankrekening: NL05RABO0159381150 t.n.v. PCOB, afd. Culemborg
Hannie Hanhart: hanbo@kwarteel.nl -  (0345) 51 33 88
Medewerkster: Loes van Unen

