
Verslag Themamiddag "Laatste levensfase"

Op 7 februari j . l . was de zaal goed gevuld; iedereen werd hartel i jk welkom
geheten, in het bi jzonder mevrouw Marijke Wasser die ons op rustige en
duidel i jke wijze een aantal belangri jke aandachtspunten voor onze laatste
levensfase mee gaf.
We begonnen met Schriftlezing uit 2 Koningen 8 en 1 0, waarin het ging over
de laatste levensfase die koning Hizkia kreeg: 1 5 jaar. Wij weten de ti jd van

onze laatste levensfase niet, maar zoals onze
eerste levensfase voor onze geboorte voor-
bereid werd, dienen wij zelf zorg te dragen voor
de voorbereiding van ons einde. Daar was
Marijke heel duidel i jk over.
Van de vele goede dingen die Mari jke ons
verder doorgaf, wil ik de vier hoofdzaken die
van belang zijn bi j het "à Dieu zeggen" nog
noemen:
1 . "Sorry voor wat ik verkeerd heb gedaan"
2. "Ik vergeef je wat mij pi jn heeft gedaan"
3. "Ik dank je voor al les"
4. "Ik houd van je"
Het was een mooie middag!

Vincent van Poortvliet

Nieuwsbrief

PCOB Bennekom

Maart 201 9
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Ledenmutaties

Overleden: Op 22 januari dhr. A.J.J. Matser

We denken aan hem met eerbied en respect.

We wensen de famil ie en allen die van hem hielden

sterkte en Gods troost bi j het dragen van dit verl ies.

Nieuw: Dhr. A. van Schoonhoven

Mevr. A.L. van Schoonhoven-Roderkerk

Van harte welkom!

Maar

Jezus zei: Ik

ben de opstanding

en het leven. Wie in

mij gelooft zal leven,

ook wanneer hij

sterft.

Varia

De geplande 55-plus Expobeurs in de IJsselhal len te Zwolle is opgeschoven

van 20-23 maart naar 1 3-1 6 november 201 9.

In het Zorgpunt (Commandeursweg 8A) kunt u terecht voor informatie, advies

en voorl ichting bij woon-, welzi jn- en zorgvragen. Het Zorgpunt is open op

maandag- en woensdagmorgen van 9.00 uur tot 1 2.00 uur.

Verdere informatie vindt u op http: //www.vraagt-u-maar.nl/

Vri jwil l ige Ouderen Adviseur (VOA) Rineke van Ginkel is in de even weken op

maandagmorgen in het Zorgpunt te spreken (031 8-41 8250 en 06-23481 528).

Informatie over internet, computer en software kunt u onder meer vinden op

seniorweb (www.seniorweb.nl/thema/internet).

Voor eenmalige financiële hulp kunt u terecht bi j Noodfonds Ede:
http: //diaconaalplatformede.nl/ik-zoek-hulp/

Voor Bennekom heeft Malkander een steunpunt in de Broek-Akker.

Hier kunt u terecht voor activiteiten en cursussen. Voor meer informatie zie:

www.malkander-ede.nl/meer-weten-over/senioren/steunpunten/bennekom.aspx



Jaarvergadering

Agenda Jaarvergadering op donderdag 1 4 maart 201 9

Aanvang 14.00 uur in gemeentecentrum de Brink, Brinkstraat 39

1 . Opening

2. Notulen ledenvergadering 1 5 maart 201 8

3. Jaarverslag secretaris over 201 8

4. Financieel verslag penningmeester

- balans per 31 december 201 8

- resultatenrekening 201 8

- verslag kascommissie: dhr. T. Spaan en dhr. C. Jochemsen

- decharge bestuur

- begroting 201 9

- benoeming kascommissie 201 9 en reservelid

- voorstel contributie 201 9

5. Rooster van aftreden

Aftredend en niet herkiesbaar is dhr. V. van Poortvl iet, alg. adjunct.

Het bestuur stelt u mevr. L. Beumer als kandidaat voor.

6. Jubileum: mevr. D. van der Pauw-de Jong - 25 jaar l id.

7. Mededelingen en rondvraag

Pauze

8. Spreker: dhr. Ale Sierksma over Rotskerken in Ethiopië

9. Sluiting

Hapje en drankje

Wij nodigen alle leden uit deze algemene ledenvergadering bij te wonen.

Leden kunnen de betreffende stukken vóór 6 maart bi j de secretaris

aanvragen via email (bennekom@pcob50plus.nl) of via telefoon (031 8-

301 366). De stukken worden dan bij hen bezorgd. De stukken zijn óók

beschikbaar op 1 4 maart in de zaal van De Brink.
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Notulen ledenvergadering 15 maart 2018

Opening

De voorzitter opent de vergadering met het lezen van Lucas 1 9:28-44 en gaat

voor in gebed. Hij deelt mee dat met kennisgeving afwezig zi jn wegens ziekte

dhr. G. Huijgen en dhr. G. van Oostveen.
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Aansluitend worden de overledenen in 201 7 herdacht met woorden uit Lied

90a:1 en 2. Na het noemen van hun namen sluit hi j dit in memoriam af met

de verzen 4, 5 en 6 uit hetzelfde l ied.

Jaarverslag 2017 en notulen ledenvergadering maart 2017

Het jaarverslag van 201 7 en notulen van de jaarvergadering worden goed-

gekeurd door de vergadering met dank aan Heleen van Wijk-Coumou en

Leny Smith-van Grootheest.

Financieel jaarverslag penningmeester

De penningmeester B. van Oostveen is wegens ziekte afwezig. Dhr. D. Smith

vervangt hem hierin en l icht de resultatenrekening en de balans 201 7 toe.

Hij vraagt aan de vergadering of de jaarrekening zo is goedgekeurd. Dit wordt

met applaus bevestigd.

De begroting 201 8 l icht hi j ook in het kort toe.

Enige vragen worden gesteld n.a.v. de hoge kosten van de nieuwsbrief. De

voorzitter zegt toe dat we als bestuur hierin de vinger aan de pols houden.

Over een jaar zal over de kosten enz. van de nieuwsbrief weer geëvalueerd

worden.

De kascontrole is uitgevoerd door dhr. C. Jochemsen en dhr. T. Spaan. Dhr.

Jochemsen doet verslag, complimenteert de penningmeester voor zijn

accurate financiële verslaglegging, zoals PCOB Utrecht dit verwacht.

Na steekproeven gedaan te hebben, stelt hi j voor het bestuur voor het

gevoerde beleid en de penningmeester voor de administratieve verwerking te

dechargeren. Deze decharge wordt door de vergadering verleend met

applaus. De kascommissie zal het volgende jaar verzorgd worden door dhr.

D. Smith en dhr. C. Jochemsen. Reserve lid is de dhr. T. Spaan.

De voorzitter vraagt de vergadering mandaat om eventueel de contributie te

verhogen, wanneer PCOB Utrecht een verhoging voorstelt. De vergadering

stemt hiermee in.

Rooster van aftreden

Volgens rooster treedt mevr. G. Bootsman af. Zi j wordt hartel i jk bedankt voor

al le bezoekjes en bloemetjes die zi j in de afgelopen negen jaar heeft rond-

gebracht. Zi j kri jgt een bos bloemen aangeboden. Het bestuur is bl i j een

nieuw bestuursl id gevonden te hebben nl. mevr. C. Ros.

Zij is al enige ti jd enthousiast bezig met het l ief en leed. Zij werd aan ons

voorgesteld.

Jubilea

De voorzitter deelt mee dat er ook dit jaar weer zes jubilarissen zijn. Deze

leden zijn vi jfentwintig jaar l id van de PCOB. Tevens werden twee bezorgers
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van het KBO/PCOB Magazine en onze nieuwsbrief in het zonnetje gezet.

Al len kri jgen een bloemetje aangeboden.

Rondvraag

Hier werd geen gebruik van gemaakt.

Mededelingen

De voorzitter attendeert de vergadering op de PR tafel. Tevens kan men zich

inschri jven voor de voorjaars(middag) excursie naar het Pluimveemuseum in

Barneveld op 24 apri l .

Aansluitend is er pauze en drinken we een kopje thee of koffie.

Na de pauze kri jgt dhr. P. Maasland het woord. Hij laat ons “Kennismaken

met de wereld van een blinde".

Na dhr. Maasland te hebben bedankt, sluit de voorzitter de vergadering af

met het lezen van een gedicht van Justus van Tricht, “Laat ons een huis van

vrede bouwen”. Tot slot nodigt hi j iedereen uit voor een drankje en hapje en

wenst ons allen een wel thuis.

Leny Smith-van Grootheest

notuliste.

Opfriscursus senioren (65 jaar en ouder)

Als inwoner van de gemeente Ede kunt u als ervaren verkeersdeelnemer

gratis worden bijgespijkerd over de laatste verkeersregels. In twee bijeen-

komsten van twee uur wordt u door Veil ig Verkeer Nederland bijgepraat over

al le verkeersregels die in de loop der jaren veranderd zijn. Denk daarbij aan

turborotondes, spitsstroken, nieuwe beli jningen, enz. Er is ruimte voor vragen

en het inbrengen van eigen ervaringen. Meld u aan voor deze cursus door

een e-mail te sturen naar steunpuntoost@vvn.nl o.v.v. "Opfriscursus Ede".

Vermeld in de e-mail uw naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.

Bel voor meer informatie of aanmelden naar: 0575-51 01 44.

1 e bijeenkomst: donderdag 2 mei 201 9, van 1 0.00 tot 1 2.00 uur

2e bijeenkomst: donderdag 23 mei 201 9, van 1 0.00 tot 1 2.00 uur

Locatie: De Open Hof, Hoflaan 2 in Ede.

U wordt al le twee de dagen verwacht.

De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. Het is geen examen.

Deelname is gratis. Het is aan te raden om ook deel te nemen aan de

individuele prakti jkrit in uw eigen auto. Tijdens deze prakti jkrit ontvangt u in

een ontspannen sfeer tips over uw rijvaardigheid. Hiervoor wordt een eigen

bijdrage gevraagd van € 1 5,-.



Contributie 2019

Graag zouden wij binnenkort uw contributie voor 201 9 ontvangen. Als u nog

niet betaald heeft, treft u bijgaand een envelop met een acceptgirokaart aan.

Op de acceptgiro staat uw bankrekeningnummer al vermeld, voor zover dit bi j

ons bekend is. Wilt u controleren of dit nummer juist is en het, zo nodig,

verbeteren? De contributie voor het jaar 201 9 bedraagt voor leefverbanden

(echtparen en samenwonenden) € 49.- en voor individuele leden € 31 .-.

Deze bedragen zijn gel i jk aan 201 8. Wij verzoeken u het juiste bedrag op de

acceptgirokaart in te vul len.
Bert van Oostveen, penningmeester

6 Nieuwsbrief PCOB Bennekom - Maart 2019

Belastingservice Ouderenbonden

Aangifte Inkomstenbelasting over 201 8 kunt u doen tussen 1 maart en 1 mei

met de mogeli jkheid van uitstel tot 1 september a.s. .

Heeft u hulp nodig bij het invul len van uw belastingpapieren? Leden van

KBO-PCOB die de pensioengerechtigde leefti jd hebben bereikt, kunnen

tegen een kleine vergoeding de aangifte laten verzorgen door een Belasting-

invul ler van KBO-PCOB. U kunt ook hulp kri jgen bij het aanvragen van zorg-

en huurtoeslag.

Er is geen leefti jdsgrens. Wel zi jn er bruto jaar-inkomensgrenzen vastgesteld:

- voor een alleenstaande € 35.000,-

- voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,-.

Het moet gaan om een eenvoudige aangifte: inkomen uit (vroegere) arbeid

zoals AOW en pensioen (Box 1 ) en inkomen uit vermogen (Box 3).

De onkostenvergoeding voor de Belastinginvul ler is vastgesteld op € 1 2,00

per aangifte. Deze wordt eventueel nog verhoogd met extra gemaakte

kosten, zoals benzinekosten. U als klant rekent deze onkostenvergoeding

rechtstreeks af met de Belastinginvul ler.

De Belastinginvul ler noch de afdeling kunnen aansprakeli jk worden gesteld

voor de kwaliteit en de ti jdigheid van deze service.

Geef nooit uw DigiD aan iemand anders, ook niet aan de Belastinginvul ler.

Deze heeft bi j het invul len van uw aangifte al leen uw BSN-nummer nodig.

Wilt u gebruik maken van deze service? Neem dan contact op met één van

onderstaande Belastinginvul lers; deze komt bij u thuis.

Ook als u geen afdelingsl id bent, kunt u een beroep doen op de belasting-

service. Meldt u zich dan aan via h.korblet@hetnet.nl .

- D. Smith, Bovenweg 2, 06-2661 3962, d.smith@planet.nl

- J.W. Pater, Ooievaarsbek 36, 06-1 3503403, j .w.pater@live.nl

- L.J. van den Berg, Kierkamperweg 23, 06-22662525, leovdberg07@gmail .com



Alzheimer Trefpunt

Het Alzheimer Trefpunt is voor mensen met dementie, hun partners,

famil ieleden, vrienden en andere belangstel lenden.

De toegang is gratis. De zaal is open vanaf 1 9.00 uur.

Het programma is van 1 9.30 uur - 21 .30 uur.

Wageningen: Thuis, Stationsstraat 32.
Dinsdag 26 maart 201 9: Dementie en mijn kinderen .

Ede: Woon- en dienstencentrum Bethanië, Platteelhof 3.

Donderdag 21 maart 201 9: Zorg en bemiddeling thuis bi j dementie.

Meer informatie is te vinden op de website:

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/veluwe-vallei-grebbe

Ledenmiddag 9 april 2019

Onderwijs vroeger en nu – Gerard Leijsen

Dhr. Gerard Leijsen is 40 jaar in het christel i jk lager-

en basisonderwijs werkzaam geweest als onderwijzer

en directeur op verschil lende scholen.

In de presentatie wordt de geschiedenis van de lagere

school behandeld in woord, beeld en fi lmpjes met

nadruk op de laatste honderd jaar.

Aanvang 1 4.30 uur; locatie De Brink te Bennekom

Theater Cultura – Speciale korting voor PCOB leden

Bij Theater Cultura, kunt u met € 4,- korting genieten

van de volgende voorstel l ingen:

1 . Toneelvoorstel l ing met Geert Lageveen en Leopold Witte op donderdag

7 maart om 20.1 5 uur. Speciale pri js voor PCOB leden € 1 6,-

2. Theaterconcert Robert Jan Stips Solo op donderdag 21 maart om 20.1 5 u

Speciale pri js voor PCOB leden € 1 3,50

Meer informatie over deze voorstel l ingen op www.cultura-ede.nl

U ontvangt de korting op vertoon van uw PCOB ledenpas bij de kassa van

Theater Cultura, Molenstraat 45 te Ede.
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Lezing Rotskerken in Ethiopië  14 maart 2019

Tijdens een rondreis door Ethiopië zi jn we vooral door het gebied ten

noorden van Addis Abeba gereden. Een

heel bi jzonder gebied. De armoede straalt

er van af. We hebben bezoeken gebracht

aan verschil lende plaatsen, heil ige

plaatsen met rotskerken, uitgehouwen in

het gebergte en voorzien van prachtige

fresco’s. Ti jdens de reis kregen we een

beeld van het bijzondere van de Ethio-

pisch Orthodoxe kerk, in het spraakgebruik vaak aangeduid als Koptische

kerk. De focus van het verhaal zal l iggen op de godsdienst en de kerken,

vooral in de heil ige plaatsen.

Ale Sierksma
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Tulpenexcursie 25 april 2019

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor een tocht naar de Noordoostpolder. Wij

gaan daar de bloeiende tulpen bekijken en vertrekken vanaf de parkeerplaats

aan de Krulweg om circa 09.30 uur.

Gelieve daar om uiterl i jk 09.25 uur

aanwezig te zijn. We reizen naar

Garderen waar we koffie met iets

erbij zul len kri jgen. Daarna ri jden we

door naar Creil , waar we ontvangen

worden met koffie en een fi lm.

Vervolgens genieten we van een

lunch. Rond 1 3.30 uur stappen we weer in de bus en maken een rondrit door

de polder van circa twee uur onder begeleiding van een gids. Na afloop van

deze rondrit worden we getrakteerd op koffie met gebak alvorens we de

thuisreis gaan ondernemen. We verwachten tussen 1 7.30 uur en 1 8.00 uur

weer in Bennekom te arriveren. Het bestuur biedt u deze mooie reis aan voor

€ 20,00 p.p. (introducés € 30,00 p.p).

U kunt zich opgeven bij Gerrit van Roekel, tel . 06-23793077 of via de email

o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. Betal ing vóór 20 apri l o.v.v. “Creil”

op NL64 RABO 0307 0800 48 t.n.v. PCOB Bennekom. Bij afmelding binnen

twee weken voor vertrek wordt dit bedrag niet teruggestort. We zullen weinig

lopen deze dag, toch kunnen rol lators mee in de bus. De organisatie is niet

aansprakeli jk voor schade aan uw persoonli jke eigendommen of l ichameli jke

schade ondervonden door de deelnemer gedurende deze reis. U dient

daarvoor zelf eventueel de nodige maatregelen te nemen.




