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Klein vogelijn op groene tak

Klein vogelijn op groene tak, wat zingt g’een lustig lied
Wij hebben in ons hele boek, zo’n vrolijk wijsje niet

O zeg o zeg ons aardig beest, wie of uw meester is geweest (2x)

Zo zuiver zingt gij en zo hoog, zo keurig in de maat
En ‘t hart dat popelt ons van vreugd, wanneer uw keeltje gaat.

O zeg o zeg ons aardig beest, wie of uw meester is geweest (2x)

Voorzeker ‘t is de Goede God, die ‘t u heeft toevertrouwd
Opdat gij aan der blinden oor, zijn goedheid melden zoudt

O ja wij weten ‘t aardig beest, dat God uw meester is geweest (2x)

In het voorjaar hoor je overal de vogels fluiten. Ik wordt daar altijd zo blij van. Wat is de natuur toch
mooi, een gevoel van dankbaarheid aan de Schepper. Altijd moet ik dan denken aan bovenstaand
liedje dat wij  uit  volle borst zongen op de School met den Bijbel te Ede. U herkende het vast
meteen en ik denk zomaar dat u het zelf ook even ging zingen omdat u de wijs ook nog weet.

Margo Eijgenraam
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Overleden: Op 8 april is mevrouw Steiger-Alleblas overleden. Zij woonde aan de Looksingel en
zou in mei 88 jaar zijn geworden. 

BRIEF van de Raad van Ouderen aan de INFORMATEUR
De Raad van Ouderen heeft op 21 april  2021 aan de informateur dhr.  Tjeenk Willink een brief
geschreven en daarin aandacht gevraagd voor de vergrijzing van de Nederlandse bevolking en de
maatschappelijke gevolgen ervan. De Raad heeft in de afgelopen twee jaar adviezen uitgebracht;
samenvattend pleit de Raad ervoor om de samenleving ouderenvriendelijk te maken, met aandacht
voor de levenskwaliteit. Onder andere de volgende punten (aangepast en ingekort) zijn genoemd:
Levensloopbestendige woningen
De Raad bepleit o.a. een inhaalslag voor de bouw van levensloopbestendige woningen, zowel in
de sociale sector en middenhuur, als in de koopsector. Deze inhaalslag lukt alleen, wanneer het rijk
strak stuurt en gemeenten faciliteert.

Geclusterd en gemeenschappelijk wonen 
Voorts pleit de Raad voor meer geclusterd en gemeenschappelijk wonen om wonen en zorg thuis
goed te kunnen combineren met oog voor kwaliteit van leven. Dit is in het bijzonder van belang
voor ouderenhuishoudens met kwetsbare personen zoals bijv. mensen met dementie. 

Woonomgeving 
Seniorenwoningen moeten in een veilige omgeving staan met  voorzieningen in de buurt  zoals
ontmoetingsruimten, een huisarts en thuiszorg. Daarnaast is openbaar vervoer beschikbaar zodat
ouderen zelfstandig familie of vrienden kunnen bereiken. 

Woonzorgcomplexen 
Op dit moment is er een grote kloof tussen zelfstandig wonen en het traditionele verpleeghuis. Het
realiseren van woonzorgcomplexen is  daarom zeer  urgent.  Gezien de grote  diversiteit  van de
woon- en zorgbehoeften zijn gevarieerde combinaties van wonen en zorg nodig, opdat thuiszorg en
verpleeghuiszorg flexibel kunnen worden ingevuld en ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven. 

Verpleeghuiszorg 
De grote vraag naar verpleeghuiszorg in de laatste fase van het leven dwingt de overheid de
capaciteit  uit  te  breiden.  Op  basis  van  een  meerjarenraming  moet  worden  gestimuleerd  en
gefaciliteerd om voldoende verpleeghuisplaatsen te realiseren. De overheid moet hieraan leiding
geven. Daarbij kan ook aan nieuwe vormen van verpleeghuiszorg worden gedacht.



KBO-PCOB is vertegenwoordigd in de Raad van Ouderen. Hopelijk is met een nieuw kabinet het
tijdperk van “zoek het allemaal zelf maar lekker uit” voorgoed voorbij. De kwetsbare mensen in
onze samenleving moeten kunnen rekenen op een overheid die zich om hen bekommert.

De ERFENIS tijdens uw leven alvast een beetje VERDELEN
In de vorige nieuwsbrief stond een artikeltje over “Azen op de erfenis”. Hopelijk overkomt u dat niet.
Maar.... het is wellicht een goed idee om zelf al vóór uw overlijden, dus “met warme hand” een
stukje van de erfenis aan uw kinderen en/of kleinkinderen en/of overige familie/vrienden te geven
via een schenking. Stel u heeft een aardig spaarpotje waarvan u denkt dat u dat in uw resterende
leven niet “op gaat maken”. U kunt het ongebruikt laten staan maar dan betalen de erfgenamen  na
uw overlijden het volle pond aan erfbelasting. Als u denkt dat u een deel nu al kunt missen, dan is
het voor u en voor uw (klein)kinderen fijn om tijdens uw leven hen al wat te geven. U kunt het
natuurlijk ook over meerderen jaren uitsmeren.

Jaarlijks schenken zonder schenkbelasting te betalen
Iedereen kan belastingvrij  geld aan een ander schenken. In 2021 mogen ouders hun kinderen
bijvoorbeeld maximaal € 6.604 schenken zonder dat daar schenkbelasting over wordt geheven (de
vrijstelling geldt voor beide ouders samen, ook als ze gescheiden zijn). Voor overige ontvangers
van uw schenking, dus kleinkinderen, neefjes,  nichtjes of  vrienden geldt  een lagere vrijstelling,
namelijk € 3.244. Het maakt niet uit hoe oud de ontvanger van de schenking is. Schenkingen tot en
met de vrijstelling hoeft u niet aan te geven bij de Belastingdienst. En u hoeft er ook niet voor naar
de notaris.

Bijkomend  voordeel  is  dat  u  over  uw,  door  schenkingen  verminderde  vermogen,  ook  minder
belasting gaat betalen. De fiscus biedt deze mogelijkheden, dus maak er gebruik van als het u
financieel past.

Natuurlijk moet u wel voor uzelf voldoende reserves overhouden, er kunnen tijden komen dat u
bijvoorbeeld meer geld moet uitgeven aan zorg of hulpmiddelen.

Noot: In 2021 zijn de jaarlijkse belastingvrije bedragen tijdelijk met € 1.000 verhoogd: van € 5.604
naar € 6.604 voor kinderen en van € 2.244 naar € 3.244 voor kleinkinderen en overige ontvangers.
Dit is besloten vanwege de coronacrisis. De verhogingen gelden van 1 januari 2021 tot en met 31
december 2021. Daarna worden deze vrijstellingen weer lager.   

VASTE RUBRIEK:
WELZIJNSADVISEUR : Voor vragen over huishoudelijke hulp, zorg en de Wmo kunt u terecht bij Eva 

Greveling van de SWMD. Tel: 010-5918052 of 06-43835158

OMBUDSFUNCTIE: Met vragen over wet- en regelgeving kunt u terecht bij het landelijk bureau van KBO-
PCOB te Nieuwegein. Tel.030–340 06 00. E-mail info@kbo-pcob.nl 

RIJBEWIJSKEURING: U kunt momenteel in Delft alleen terecht bij Rijbewijskeuringsarts: Kantoorgebouw 
White Park, Poortweg 4 te Delft. 
Alleen ná afspraak via Tel. 036-7200911 of via www.rijbewijskeuringsarts.nl

KLUSJESMAN : Ons lid Theo Rust biedt aan bij u thuis klusjes te willen verrichten tegen een gering tarief. 
Nieuw slot plaatsen, ketel bijvullen of lekkende kraan?  Bel gerust: 06 – 252 035 76

Wnd. secretaris/voorzitter Margo Eijgenraam (met hulp van andere bestuursleden), Warmoesland 45, 2635 LB  
en redactie Nieuwsbrief: Den Hoorn. Tel. 015-2615465. E-mail: margovandentop@gmail.com

Vrijwillig ouderenadviseur: Aad Lupker, Dotterbloem 1, 2635 KA Den Hoorn
Tel. 015-2564090 (niet storen tussen 13.00-14.30 uur) e-mail: alupker@alupker.nl

Hulp bij invullen Belasting, Jan Eijgenraam, Tel. 015-2615465

Financiële- en Bankrekening PCOB Den Hoorn: NL60 RABO 0146 8324 34
Ledenadministratie e-mail: eijgenraam.jan@gmail.com

Deze nieuwsbrief is mede tot stand gekomen door financiële ondersteuning van:

RON  KEIJZER,  Timmerbedrijf Tel. 015-2573040 VAN  BEEK,  Schilders Tel. 015-2615013

GEMEENTE  MIDDEN-DELFLAND, Kopieerwerk VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407

VAN  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772


