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Beste mensen, 
De maand februari ligt voor ons. De één hoopt misschien op mooi vriesweer en de 
kans om te schaatsen of een stevige wandeling in de vrieskou en de ander verlangt 
naar de warmte van de lente. 
We zijn in deze tijd, bepaald door het corona-virus, ons er extra bewust van gewor-
den, dat we niet weten  hoe het leven zal gaan. We zijn ons bewust geworden, hoe 
kwetsbaar we zijn. 
Er zijn veel uren, waarin we alleen zijn of samen met onze levenspartner. Familie-
bezoek kan ook bijna niet, met één tegelijk . Er is veel onzekerheid en verdriet. We 
zouden graag bij elkaar willen komen op een mooie middag in Talma Hiem om bij 
elkaar te zijn, bij te praten en elkaar een beetje blij te maken, maar dat kan voorlopig 
niet. Ik wil u daarom graag het volgende gebed meegeven, dat kan ons sterk maken. 
 God, we zijn op zoek naar bouwstoffen om van te groeien. 
 We zoeken naar liefde, begrip en vriendschap. 
 We lijken op een plant, die zoekt naar water. 
 We zoeken naar houvast, de grond van ons bestaan. 
 God, U bent de grond van ons bestaan. 
 Laat ons groeien, laat ons bloeien. 
 Maak onze wortels sterk, zodat we voelen, dat we houvast hebben, 
 als het gaat stormen in ons leven. Amen. 
Laten we proberen de hoop te bewaren en moedig verder te gaan met aandacht 
voor elkaar. 
 
 

Heeft u vragen over het coronavirus of behoefte aan een gesprek? 
Bel onze Ouderen Info Lijn van maandag tot vrijdag via 030 3400 600 
(tussen 9:00 en 17:00 uur) 
Tot verbijstering en woede van de GGD zijn er oplichters actief die 
mensen opbellen dat ze in aanmerking komen voor een 'versnelde 
vaccinatie'. Dit zichzelf noemende 'Team Thuiszorg' geeft de gebelde 
mensen een datum waarop gevaccineerd kan worden en stuurt vervol-

gens een tikkie van 71,95 euro, schrijft De Telegraaf. (20 jannewaris) 

 

Belastingaangifte 2020 
Of u nu hulp nodig heeft bij de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting, uw zorgtoe-
slag of huurtoeslag, of wilt laten controleren, of de tegemoetkoming specifieke 
ziektekosten wilt laten berekenen de invullers (HUBA’s) helpen u graag en indien 
mogelijk bij u thuis. 
Voor het aangiftejaar 2019 hebben wij 1.341 mensen van dienst kunnen zijn. Voor de 
KBO zijn er 22 invullers actief en voor de PCOB 21. 
Onze invullers (Jan Koops en Yde Jan van de Lageweg) weten namelijk precies voor 
welke toeslagen en aftrekposten u in aanmerking kan komen. 

 

Overleden: 
Deze maand zijn Sipke de Boer (92) en Tjerk Westerhuis (89) van ons heengegaan. 
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte, Gods troost en bemoediging toe. 



Oplichters slaan hun slag op Marktplaats 
De zolder uitgemest en het een en ander op Marktplaats gezet? Kijk dan uit:  
Oplichters doen zich voor als geïnteresseerde kopers, maar willen gewoon je bank-
rekening leegtrekken. 
 

Anoniem bellen 
Als je iemand belt, dan is je telefoonnummer automatisch bekend bij de 
ander. In sommige situaties wil je echter niet dat de ander die informatie 
heeft: denk bijv. aan een telefoontje naar een instelling waarvan je liever 
niet hebt dat ze je nummer hebben. Een oplossing daarvoor is anoniem 
bellen, maar hoe doe je dat? 
Als je eenmalig anoniem wilt bellen, dan is daar een trucje voor. Als je 
#31# voor het nummer zet dat je wilt bellen, dan is jouw nummer voor de ander niet 
zichtbaar.  

Anoniem bellen met een Androidtelefoon 
Klik op het telefoonicoontje onderin je scherm. 
Klik op de drie stipjes aan de rechterkant bovenaan. 
Klik op 'Instellingen'. Scrol naar beneden en klik op 'Aanvullende 
instellingen' of 'Aanvullende services'. 
Klik op 'Beller-id weergeven'. 
Er verschijnt nu een keuzemenu. Klik op 'Nummer verbergen' als je 

niet meer wilt dat anderen je nummer kunnen zien. 
Er kleven ook nadelen aan anoniem bellen. Veel mensen associëren een anoniem 
nummer bijv. met telefoonverkopers die je een contract proberen aan te smeren. 
Sommige mensen zullen telefoontjes van een anoniem nummer daarom niet snel 
opnemen. Anoniem bellen kan dus ook ongemak opleveren. 
 

Woningmarkt 
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft als oplossing voor de woningmarktproblemen 
om het eigenwoningbezit zwaarder te belasten. ‘Slecht plan’, zo oordeelt KBO-PCOB 
directeur Marcel Sturkenboom. Daar moet direct een streep doorheen.  
KBO-PCOB ziet andere mogelijkheden om de woningmarkt beter te maken. DNB wil 
de eigen woning zwaarder belasten. Door de woning en hypotheekschuld geleidelijk 
naar box 3 te verplaatsen, of door het eigenwoningforfait te verhogen. In beide geval-
len gaan woningeigenaren stapsgewijs meer belasting betalen dan ze nu doen. Het 
idee erachter is dat de kloof tussen kopers en huurders kleiner wordt, en dat starters 
uiteindelijk meer kans hebben. DNB lijkt hierbij zowat ziende blind, want daar liggen 
enorme knelpunten. Die wat KBO-PCOB betreft eerst opgelost moeten worden voor-
dat je aan het fiscaal sterker belasten van bestaande woningeigenaren moet denken. 
‘Samen met de Woonbond trekken we op om de woningmarkt voor huurders te 
verbeteren. De huren moeten omlaag na de jarenlange sterke stijgingen. De opdracht 
is om veel meer te bouwen, zeker voor starters en senioren. En de verhuurdersheffing 
moet worden afgeschaft’, zo stelt Marcel Sturkenboom. 
 

Op de hoogte blijven van al ons nieuws rondom onze belangenbehartiging? 
Abonneer u gratis op onze digitale nieuwsbrief kbo-pcob.nu 
 

Met een hartelijke groet, 
namens het bestuur, Yvonne Slik en Yde Jan van de Lageweg 


