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Geluk
Wie geluk wil voor een uur? Doe een dutje

Wie geluk wil voor een dag? Ga vissen
Wie geluk wil voor een jaar? Erf een fortuin
Wil je geluk voor het leven? Help iemand !

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DE JAARVERGADERING van 26 januari 2022 is helaas gecanceld
Het bestuur heeft besloten om deze niet door te laten gaan en hoopt dat u daar begrip voor heeft.
Deze nieuwsbrief valt een dag ná de beoogde jaarvergadering bij u op de deurmat, derhalve  kon
u niet via deze nieuwsbrief op de hoogte worden gesteld. 
Het is gebruikelijk om op de jaarvergadering uitleg te geven over de jaarstukken van het afgelopen
jaar. Dat kan dus dit jaar wederom niet. In het jaarverslag, dat u bij deze nieuwsbrief aantreft, staan
de jaarstukken te lezen, ook is hierin verantwoording afgelegd over de financiën van onze PCOB.
De kascommissie bestaande uit Leny Roodenburg en IJsbrand van Woerden hebben de cijfers
gecontroleerd, in orde bevonden en adviseren de PCOB-leden om het bestuur te dechargeren. 
U wordt van harte uitgenodigd met vragen en opmerkingen over het jaarverslag en/of de financiële
cijfers contact op te nemen met Margo Eijgenraam. Bij  geen reactie vóór 1 maart  2022 stelt  het
bestuur óp 1 maart 2022 de jaarcijfers over 2021 definitief vast.
Dhr. Van Woerden zal bij leven en welzijn in 2022 wederom deel uitmaken van de kascommissie,
Mw. Roodenburg treedt volgens de regels af; uit de leden zal dus een tweede kascommissielid op
moeten staan. Het bestuur rekent op u.

ONTMOETINGSMIDDAG woensdag 23 februari: Griekse Goden
Het bestuur gaat ervan uit dat in februari onze ontmoetingsmiddag wél door kan gaan. Het belooft
een zeer interessante middag te worden met een prachtig onderwerp. Want... heeft u altijd al willen
weten welke Goden voor de Grieken van betekenis waren en waaróm zij in deze goden geloofden?
Diana de Wild is drs. in de Oudheidkunde. Zij werkt o.a. bij het museum voor Oudheden in Leiden,
daarnaast  geeft  zij  colleges over  de Oudheid.  Zij  kan boeiend én smakelijk  vertellen  over  die
Goden en hun betekenis. U zit aan uw stoel vastgeplakt! 

ONTMOETINGSMIDDAG woensdag 23 maart: De verdwenen goudstaven !
Daniël van den Bos uit Ede gaat ons het waargebeurde en zeer spannende verhaal vertellen over
de verdwenen goudstaven in  de eerste  oorlogsdagen.  In  1946 wordt  bij  het  uitdiepen van de
vaargeul in de Nieuwe Waterweg bij Vlaardingen goud opgebaggerd. Hoe kwamen die goudstaven
daar !? Wat was de geheime missie van Loodsboot 19 tijdens de eerste twee oorlogsdagen? Van
wie is dat goud, dat al die jaren op de rivierbodem lag? Eén goudstaaf raakt voor altijd zoek. Waren
de betrokkenen goed of fout in de oorlog? Het recht krijgt zijn loop, celdeuren worden gesloten,
maar de goudkoorts gaat niet liggen. 

CONTRIBUTIE
Bij dit jaarverslag ontvangt u ook de brief over de contributie, die even laag is als vorige jaren. Een
aantal leden heeft inmiddels reeds een machtiging afgegeven voor het innen van de contributie; zij
krijgen een brief waarin duidelijk staat dat men níets hoeft te doen. Dat is erg handig voor de leden
maar zeker ook voor de financieel administrateur. U zou hem met een machtiging enorm kunnen
helpen om het vele werk iets te verlichten. Belt u even met Jan Eijgenraam (Tel. 015-261 54 65) en
hij  zorgt  ervoor  dat  ook  ú  een  machtiging  kunt  invullen.  Bij  opzeggen  of  overlijden  wordt  de
machtiging door hem  natuurlijk onmiddellijk stopgezet. 



BELASTINGAANGIFTE inkomstenbelasting 2021 en aanvragen toeslagen 
In  de  maand  maart  moeten  weer  de  aangiften  voor  de
inkomstenbelasting  worden  ingevuld.  De  PCOB  kent  de
inzet van de zogeheten HUBA = hulp(verlener) bij Aangifte.
De  HUBA's  worden  jaarlijks  bijgeschoold   in  de  laatste
ontwikkelingen en wijzigingen bij de belastingen. 

Als u gebruik wilt maken van deze service dan is de werkwijze als volgt: 

1. Heeft u in voorgaande jaren reeds hulp gehad, dan kunt u contact opnemen met de HUBA
die het ook vorig jaar voor u heeft gedaan. De HUBA vraagt dan een machtigingscode voor 
u aan. U krijgt thuis een brief van de Belastingdienst, waarin de code staat. Deze moet u
aan uw HUBA geven. 

1. Vraagt u voor het eerst hulp aan, neem dan contact op met één van de HUBA's. Hij vertelt u
de gang van zaken en zal met uw toestemming een machtigingscode aanvragen.

2. De HUBA maakt vervolgens een afspraak met u  voor het verkrijgen van alle gegevens die
nodig zijn, hij verzorgt uw aangifte en u ontvangt daarvan een kopie op papier.

3. U blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de aangifte zoals die gedaan wordt met de
door ú aangeleverde gegevens.  

4. Deze gratis belastingservice is bedoeld voor leden waarvan het verzamelinkomen voor een
alleenstaande niet hoger is dan €35.000,-- en voor een samenlevingsverband niet hoger
dan €50.000,--  per jaar.  De HUBA ondersteunt  dus alleen bij  het  doen van eenvoudige
aangiften.

De HUBA's voor de PCOB in Den Hoorn zijn de heren Aad Lupker (Tel. 015-256 40 90) en Jan
Eijgenraam (Tel. 015-261 54 65). Zij kunnen u helpen bij het invullen van uw aangifte inkomsten-
belasting 2021 en als van toepassing ook bij het aanvragen van zorg- en huurtoeslagen.

Noteer vast in uw Agenda 
De ontmoetingsmiddagen beginnen om 14.30 uur; inloop om 14.00 uur met thee en koffie.
 Woensdag 23 februari: Diana de Wild over de Griekse Goden.

 Woensdag 23 maart: Daniël van den Bos over het goud dat in de oorlog in de Nieuwe 
Waterweg  verdween. Heel erg spannend!

 Woensdag 6 april: Met elkaar gezellig pannenkoeken eten in 't Sonnetje. Opgeven bij Annie 
Noordzij, tel. 015-256 07 56.

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

Greveling van de SWMD. Tel: 010-591 80 52 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. 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. 
Lekkende kraan of bijvoorbeeld een schilderij ophangen?  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. 015-261 54 65. E-mail: margovandentop@gmail.com

Vrijwillig ouderenadviseur: Aad Lupker, Dotterbloem 1, 2635 KA Den Hoorn
Tel. 015-256 40 90 (niet storen tussen 13.00-14.30 uur) e-mail: alupker@alupker.nl

Hulp bij invullen Belasting, Jan Eijgenraam, Tel. 015-261 54 65

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  LEERDAM,  Makelaardij Tel. 015-2573898

VAN  DER  LEE,  Fysiotherapie Tel. 015-2617407 JOOP KEIJZER,  Install.bedrijf Tel. 015-2615772


