PCOB Nieuwsbrief Culemborg
2017 april
Beste lezers,
We ontvingen van de kbo collega’s het nieuwe (of het voorlopige?) logo van de
gezamenlijke pcob-kbo organisatie. Inderdaad zijn de twee bonden
samengegaan. We plaatsen de twee logo’s en wat het wordt, is ook voor ons
een verrassing. De naam zal, zo verwacht ik, ook wel nieuw worden. En dus
ook het logo. De twee bladen – Perspectief voor ons en Nestor voor de
katholieke bond – gaan ook fuseren. Begin juli krijgt u voor de laatste keer het
blad Perspectief. Onze Nieuwsbrief krijgt u voorlopig wel bij het nieuwe blad. U
leest het ook in de Perspectief van deze maand.
In onze streek Rivierenland zijn wij de enige afdeling die zo nauw samenwerkt
met de plaatselijke kbo. Dat kunt u ook merken aan de plaats van samenkomst
voor deze maand. Dan houden we voor het eerst (!) onze ledenmiddag mèt de
officiële jaarvergadering in het r.k. Parochiehuis. Ridderstraat 198, dus niet in
de Gandhisoos, zoals eerder werd aangekondigd. Het Parochiehuis ligt in het
centrum van de stad. U moet dus uw auto laten staan op de parkeerplaats bij
de voormalige synagoge (tegen betaling) of iets verder weg, als u gratis wilt
parkeren.
We beginnen om 14.00 uur, dat is ook al een half uur vroeger, zodat de
middagen van de kbo en van de pcob op dezelfde tijd beginnen. Wat staat ons
te wachten? Een korte jaarvergadering, waarvoor u het verslag van de
penningmeester en dat van de secretaris als bijlage bij deze Nieuwsbrief vindt.
Wij gaan ervan uit dat u dat vooraf gelezen hebt. En daarna een
gespreksmiddag waarin we na enige toelichting, in kleine groepen een aantal
thema’s ter discussie zullen stellen. De onderwerpen zullen herkenbaar zijn
binnen onze eigen ervaringssfeer en dat in relatie tot de tijd en de
levenssituatie die we in deze tijd met elkaar delen. Inhoudelijk werken we aan
de hand van een aantal algemene vragen. Doel: luisteren naar een ander,
jezelf uitspreken en genieten van de oogst aan gedachten en kijk op de
werkelijkheid. Gewoon boeiend vertier! Iedereen van harte welkom.
Uw secretaris, Wim Luteijn.
……………………………………….
Mutaties:
Overleden: ons lid Dirk ten Broeke, op 2 maart 2017. Onze deelname hebben
we mogen uiten op de dag van de begrafenis.
Nieuwe leden : de heer en mevrouw B. de Jong, Eikeboom 6, 4102 VC te
Culemborg. Ze zijn in Culemborg komen wonen en zijn zo in onze afdeling
terecht gekomen. Hartelijk welkom!

De agenda:
Opwoensdag 12 april van 14.30 – 16.30 uurorganiseert ElkWelzijn aan de
Meerlaan 22, samen met partners, een Dialoog over ‘Oud worden in
Culemborg. Iedereen is welkom. Het doel is om een gesprek te voeren in
kleine groepen over het thema. U als deelnemer wordt misschien wel op hele
nieuwe ideeën over de toekomst en oud worden gebracht wordt. En wellicht
krijgt ElkWelzijn nieuwe ideeën krijgen over hoe zij zich in hun werk hierop
moeten voorbereiden. Wilt u meedoen? Neem dan vooraf contact op met Saida
Boukayoua of Jolanda Slobbe via 0345-515 227.
Ook op 12 april in de Open Hof: Ouderencontact
organiseert dan een creatieve middag met het oog op
Pasen. Begint om 14.30 uur.
De middag van
Ouderencontact wordt iedere tweede woensdag
gehouden in de Open Hof. Vanaf 14.00 is de deur
open.
Op 19 april: de ledenmiddag van de pcob. U leest erover op de eerste pagina.
Ook in de Culemborgse Courant vindt u heel wat activiteiten die ook voor
ouderen interessant zijn. We kunnen daar enkel op wijzen….
Over de nog volgende activiteiten las u in de vorige Nieuwsbrief
komen er in de volgende Nieuwsbrief op terug.
……………………………………….

en we

En ook dit is pcob-kbo:
Onderzoek situatie kwetsbare ouderen: Thuiswonende ouderen redden het
vaak niet alleen. Veel Mantelzorgers zijn overbelast. Hulp regelen is
ingewikkeld en kostbaar. Kbo-pcob en zestien andere organisaties slaan de
handen ineen om een stevige basis te leggen voor goede zorg aan kwetsbare
ouderen. De situatie van kwetsbare ouderen wordt onderzocht.
Digitale zorgen voor senioren: Steeds meer ouderen maken gebruik van
internet. Toch blijven er zorgen over de digitale aansluiting van senioren. Het
nieuwe kabinet moet ervoor zorgen dat niemand zich uitgesloten voelt. Zo
loopt de aanvraag voor zorg en ondersteuning voor een groot deel digitaal, via
de gemeente. Dan moet je dat wel kunnen. Slechts twee van de tien online
senioren verwachten in de toekomst alle internetontwikkelingen te kunnen
bijbenen. Bijna vier van de tien senioren verwachten dat ze gemiddeld op hun
85e jaar niet meer in staat zullen zijn om online te gaan. Het volgende kabinet
doet er goed aan de internetpositie van senioren goed in ogenschouw te
nemen. Een hele uitdaging voor ons allemaal, aldus de kbo-pcob directeur
Manon Vanderkaa.

Voor rijbewijskeuringen kunt u weer terecht in het Rode Kruisgebouw, Otto
van Reesweg 10 te Culemborg, en wel op 5 en 19 april, 3 en 17 mei, 7 en 21
juni, 5 en 19 juli. Telkens vanaf 10 uur.

Ook voor hulp bij uw belastingaangifte over 2016, wil uw ouderenbond u
helpen:
De Belastingservice is bedoeld voor gepensioneerde leden van de
ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB. Zij kunnen hulp krijgen van speciaal
daarvoor opgeleide ‘invullers’ bij het invullen van de belastingaangifte en/of
het regelen van de zorg- en/of huurtoeslag.
Als inkomensgrens geldt voor een alleenstaande € 35.000,-- en voor
gehuwden /samenwonenden is de grens € 50.000,-- per jaar.
Eigen bijdrage: Tot op heden was de hulp bij het invullen van de
belastingaangifte gratis.
Wel kon de belastinginvuller
een kleine
onkostenvergoeding (maximaal € 12,-- per adres) vragen en voor de eventueel
gemaakte reiskosten een kilometervergoeding. Dit blijft ook dit jaar 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 dat € 5,50 en voor een echtpaar/samenwonenden € 11,-- die
de hulpvragers betalen via een eenmalige machtiging die de invuller bij zich
heeft en die u moet ondertekenen
Let op: Ook nieuw: 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 moet de belastinginvuller tijdig
aanvragen bij de Belastingdienst. Laat daarom zo spoedig
mogelijk weten of u gebruik wilt maken van de
Belastingservice
Ouderenbonden.
Bel
een
van
de
belastinginvullers. Die vraagt dan een machtigingscode voor u
aan. U krijgt thuis dan een brief van de Belastingdienst, waarin deze code
staat. Die code geeft u door aan de invuller. Doet u dit op tijd! Deze code moet
dan binnen 8 weken geactiveerd worden door de invuller.
Namens de pcob doet Hans Dirkse mee als belastinginvuller. Voor zijn adres en
telefoonnummer: zie de adressen van onze bestuursleden.

Voorzitter a.i., penningmeester en belastinginvulhulp
Hans Dirkse: dirksonidus@ziggo.nl - (0345) 51 89 35
Bankrekening: NL05RABO0159381150 t.n.v. PCOB, afd. Culemborg
Secretaris Wim Luteijn, Abr. Kuyperstraat 7. 4102 EX Culemborg
secr.pcob.culemborg@gmail.com - (0345) 51 80 59
Programma’s: Hannie Hanhart: hanbo@kwarteel.nl - (0345) 51 33 88
en Loes van Unen

“BELEEFDHEID IS NET EEN LUCHTKUSSEN: ER ZIT NIETS IN, MAAR HET
VERZACHT DE SCHOKKEN IN HET LEVEN.”
(citaat van ARTHUR SCHOPENHAUER)
André F. Troost schrijft er het volgende bij:
“Ik kan me nog goed herinneren dat 'beleefdheid' mij werd aanbevolen als iets
waar je als kind goed aan moest denken. 'Denk eraan: altijd beleefd zijn!' Je
vroeg je nooit af waarom - het hoorde blijkbaar zo.
Later groeide er een generatie op die zich consequent afvroeg: 'Waarom doe ik
dat?' En omdat het antwoord nogal eens was 'geen idee', gooide men zo
ongeveer alles overboord wat men aan normen en waarden van huis uit had
meegekregen. 'Beleefd zijn? Ik zou niet weten waar dat goed voor is! Uit de
weg, ouwe! Inpakken, anders geef ik je een optater die je lang zal heugen...!'
Mensen die zo denken hebben gelijk: beleefdheid is nergens goed voor.
Beleefdheid is als een kussen: er zit niets in - alleen lucht. Maar wat kan lucht
niet een zegen zijn! Zonder lucht in dat kussen slaap je als op een steen.
Zonder lucht in die ballon kun je het uitzicht wel vergeten. Zonder lucht in je
band kom je geen meter verder. Het is waar: beleefdheid is niets - maar
beleefdheid verzacht wel de pijn en vangt de schokken in het leven op.
Beleefdheid is een vorm van liefde. Beleefdheid is een glimlach van God.”
Mooi vind ik, dat hier de beleefdheid als norm (het moet zo!) onderbouwd
wordt met de beleefdheid als waarde (een vorm van liefde).
Jur van den Akker
(uit de Nieuwsbrief van de afdeling Tiel)

