
 
 
 
 
 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                     INFO KBO-PCOB februari 2022 
 
Van het bestuur. 
 
Met deze eerste INFO van 2022 hopen we opnieuw onze verbondenheid in onze 
plaatselijke vereniging weer aan te wakkeren. 
Wij hebben nu eenmaal met ontmoediging te maken gehad vanwege de corona 
toestand de afgelopen twee jaren. 
En nog steeds moeten we voorzichtig zijn al gloort er volgens sommige experts 
licht aan de horizon. 
Als bestuur hebben we daarom ook nu moeten besluiten om de bijeenkomst 24 
februari te laten vervallen. 
Dat zou volgens planning de jaarvergadering zijn met koffietafel. 
Misschien dat na het uitkomen van deze INFO de maatregelen verder versoepeld 
worden, maar daar kunnen wij op korte termijn niet op reageren.  
Daarbij speelt mee dat wij merken dat onze leden, heel begrijpelijk, voorzichtig 
willen zijn om in groepen bij elkaar te komen. 
De jaarverslagen liggen ter inzage bij Henk Reerink onze penningmeester of bij 
Egbert Markerink onze secretaris, uiteraard na overleg. 

    VOORZITTER: Heleen Stolk 
      Vosheuvelweg 18 

    7261 PD Ruurlo 
     Tel.: 0654914400 
     E-mail: han@stolk.it 
 

Secretaris: Egbert J. Markerink 
Burg. Galleestraat 25, 7251 EA 
Vorden.Tel. 0575-553233 
E-mail: ej.markerink@gmail.com 
 
Penningmeester: Henk Reerink 
Bankrek: NL10RABO0125274599 
Telefoon: 0575-553043 
E-mail: hreerink@kickxl.nl 
 
Eindredacteur INFO: Han Stolk 
(waarnemend redacteur) 
Telefoon: 0654914400 
Email: han@stolk.it 

Belastinghulpen:  
Gerard Wesselink, tel. 0575-441489  
Willem Nijboer, tel. 06-23265047 
 
De contributie is vastgesteld op:  
Individueel lid 33,50 euro,  
Echtparen/koppels: 52,50 euro. 

 
 

 
    Lid van bestuur en eindredacteur 
INFO:  
    Wim de Lange. 
    Telefoon: 0575-452870  
     E-mail: wdelange2@planet.nl 
 
 
     
     
                             
 
 
 
 



Van harte hopen we 24 maart wel onze ledenmiddag te kunnen houden en dat 
we elkaar dan weer mogen ontmoeten, dat zal uiteraard in de volgende INFO 
staan. 
Dan wil schrijfster Joke Verweerd de middag verzorgen in het teken van Pasen 
 
Voor nu willen we u bemoedigen met Psalm 91:1 ; 
Wie in de schaduw van de Allerhoogste is gezeten, zal overnachten in de 
schaduw van de Almachtige. 
 
In memoriam. 
 
In november bereikte ons helaas het droevige bericht dat Jan Olthaar, zeer 
gewaardeerd erelid van onze vereniging sinds 2014, als gevolg van complicaties 
na een operatie was overleden. 
Jan was jaren de drijvende kracht achter onze vereniging en nog altijd heel 
betrokken en actief om leden te werven en stukjes te schrijven in kerkblad en 
Contact. 
Zijn inzet, ook omdat Wim de Lange door ziekte en Frits Overbeek na een kort 
ziekbed ons plotseling ontviel, was voor ons bestuur een grote steun. 
Hij zal dan ook zeer worden gemist. 
Wij wensen zijn familie bijzonder sterkte en Gods troostende nabijheid toe. 
 
“Lief en leed” 
 
Onze trouwe dames Ria Wijnhoud en Doetie Luppen die zorgen voor 
aandacht bij “Lief en Leed” willen wel graag geïnformeerd worden als iemand 
ziek is of een heugelijk moment te vieren heeft. 
 
Contributie 
 
Het jaar 2022 is begonnen, dat betekent dat de penningmeester graag ziet dat 
uw contributie bijdragen op de bankrekening worden bijgeschreven. 
Individuele leden betalen € 33,50, en echtparen/ partners betalen €52,50. 
 
Nieuwe leden. 
 
Wij heten de heer P. Piersma en mevrouw H.G. Piersma-Eikelenboom uit Vorden 
van harte welkom als nieuwe leden van onze vereniging 
 
 
 

 
 
 



Gedicht: VLINDER 
 
Een vlinder overleefde eens de winter. 
Op het einde van een warme zomer, 
had zij zich verborgen op een zolder  
van een oud huis. 
 
Toen er nog sneeuw op de weilanden lag, 
maar het ook steeds warmer werd, 
kwam de vlinder tevoorschijn. 
“Kijk”, zeiden de mensen, “ een vlinder”. 
 
Ze voelden weer de hoop 
dat de lente gauw zal komen,  
dat de oorlog voorbij zal gaan. 
Dat alles open zal bloeien, 
dat er weer een betere tijd zal komen. 
 
“Wie is die vlinder?” vroeg iemand. 
“Zij is het verlangen in iedere mens, 
de hoop die ons gaande houdt, 
de hoop die ons verwarmt,” antwoordde 
de eerste zachte bries. 
 
Marinus van den Berg 
Uit: Een nieuw begin 
 

INFO KBO-PCOB PER MAIL  
 
Het is mogelijk ons contactorgaan “info” per mail te ontvangen. 
Dit geldt met name voor leden die niet woonachtig zijn in Vorden. 
U kunt dit doorgeven aan:hreerink@kickxl.nl 
(Dit bericht geldt uiteraard niet voor leden die de “info” al per mail 
ontvangen)Het zou ook fijn zijn als wij u per mail kunnen bereiken om  
eventuele belangrijke mededelingen te kunnen doen, zodat wij niet daarmee 
langs de deur hoeven te gaan. 
Geeft u indien mogelijk alstublieft uw e-mail adres door aan Henk Reerink: 
hreerink@kickxl.nl 



 
 
 
Hulp bij belastingaangifte 
 
Februari/maart is weer de tijd voor de belastingaangifte. En wat is het mooi dat 
binnen onze vereniging de heren Gerard Wesselink en Willem Nijboer zich als 
deskundigen op dit gebied vrijwillig aanbieden om u daarmee te helpen. 
Schroom niet om hun hulp in te roepen, ze doen het graag. 
Hieronder stellen zij zich aan u voor: 
 
Mijn naam is Willem Nijboer. 
Samen met mijn echtgenote en onze kat Sam wonen wij sinds juni 2019 hier in 
de wonderschone Achterhoek. 
 
Sinds 3 jaar ben ik, samen met Gerard Wesselink, de belastinginvuller voor de 
KBO/PCOB in Vorden en omgeving. 
Daarvoor was ik één van de belastinginvullers in Haarlem, eerst bij de vakbond 
FNV en later bij de ouderenorganisatie ANBO. 
Net zoals bij het FNV en de ANBO verzorgt de KBO/PCOB ieder jaar voor ons 
weer bijspijkercursussen. 
 
Deze mooie service is bedoeld voor gepensioneerde leden van onze bonden 
KBO en PCOB. Zij kunnen hulp krijgen bij het invullen van hun 
belastingaangifte en het regelen van zorg- of huurtoeslag. Er is een 
inkomensgrens om geholpen te worden met het aangiftebiljet: Voor 
alleenstaanden € 35.000 en gehuwden/samenwonenden € 50.000. Hiervoor is 
gekozen, omdat mensen met een bescheiden inkomen, weinig andere 
mogelijkheden hebben voor hulp bij de belastingaangifte. De hulp is gratis. Ik 
kan wel een kleine onkostenvergoeding vragen. 
 
Wat ik erg leuk vind is, als de aangifte klaar is en alles staat keurig op een rijtje, 
ik dan kan vertellen of en hoeveel er kan worden teruggekregen dan wel betaald 
van/aan de Belastingdienst. 
 
Met groot plezier doe ik nu ook weer de aangiftes inkomstenbelasting voor 2021 
en ik verheug mij nu alweer op de komende gesprekken aan tafel bij de mensen 
thuis. 
 
Naast dit vrijwilligerswerk bij het KBO/PCOB  ben ik ook vrijwilliger bij de 
kringlooporganisatie “De Werf”.  Tot mijn spijt moest “De Werf” weer sluiten in 
verband met corona. Dit was natuurlijk een wijs besluit van het bestuur nu het 
grootste deel van de vrijwilligers gepensioneerd is en een kwetsbare groep 
vormt. Inmiddels is “De Werf” weer open. 



 
 
 
En als laatste nog wat tips. 
 
Geef nooit uw DigiD aan iemand anders, ook niet aan de belastinginvuller. 
Deze heeft bij het invullen van uw aangifte uw DigiD niet nodig, alleen uw 
BSN-nummer en een machtiging om de inkomstenbelasting en e.v.t. toeslagen 
te mogen verzorgen. 
 
Als u mij belt vraag ik bij de Belastingdienst uw persoonlijke code aan. 
De Belastingdienst stuurt dan deze code naar u toe. 
U kunt mij telefonisch bereiken onder nr.: 06-23265047. 
  
De meesten van u kennen mij al enige tijd, mijn naam is Gerard Wesselink en ik 
ben me nu al aan het voorbereiden op het aangifte jaar 2021. 2021 wordt voor 
mij het 13de jaar dat ik dit werk voor de PCOB afdeling Vorden mag doen. 
 
Vorig jaar heb ik diverse leden overgedragen naar Willem Nijboer, dit jaar zal ik 
in overleg met de leden trachten nog meer leden over te dragen naar Willen. 
 
Ik onderschrijf bovenstaande verhaal van Willem volledig. De onkosten die we 
mogen vragen is gemaximeerd tot € 15,00 per aangifte. 
Voor degene die geen gebruik maken van onze hulp wil ik adviseren DOE 
AANGIFTE, want het is mij gebleken dat er ook bij een laag inkomen (AOW plus 
heel klein pensioen) en wat medische kosten men in aanmerking kan komen 
voor “teruggave bijzonder ziektekosten”. 
 
Zoals jullie van mij gewend zijn zal ik degene waarvoor ik de aangifte verzorg, 
bellen voor een afspraak en vragen naar de machtigingscode, die u reeds  
ontvangen heeft van de belastingdienst 
 
U kunt voor hulp bij uw aangifte inkomstenbelasting, zorg- en huurslag in eerste 
instantie contact opnemen met Willem of met mij, telefoonnummer 0575 
441489 of 0653803083. 
 
 
 
Aandacht voor de ideeënbus. 
 
Als u een leuk of goed idee hebt voor een ledenmiddag of uitje dan kunt u dat 
in de ideeënbus deponeren, of stuur ons een e-mail.  
 



 
 
 
 

 
 
 
Het Repair Café is een evenement dat draait om repareren, duurzame samenleving en de  
mogelijkheid tot het hebben van sociale contacten. 
Elke 2e zaterdag van de maand is deze activiteit in Kringloopcentrum De Werf, Enkweg 11           
te Vorden, van 10.00 - 12.00 uur. 
Repair Café is elke 2e zaterdag van de maand.  
(Opening Repair café is afhankelijk van de coronamaatregelen) 

  
Bezoekers nemen van thuis kapotte spullen mee. Deskundige vrijwilligers bieden hun hulp 
aan bij het repareren. 
Alleen materiaal dat gebruikt wordt bij de reparatie, wordt in rekening gebracht. Spullen 
die niet gerepareerd kunnen worden, gaan met de bezoeker mee retour naar huis.  
Contacten kunnen worden gelegd of inspiratie kan worden opgedaan aan de leestafel of bij 
de vrijwilligers. 
Over iPhone of iPad: vragen staat vrij! Hebt u een iPhone of iPad, maar loopt u  
tegen problemen aan of blijft de werking soms nog een raadsel? 
Tijdens het Repair Café kunt u met u eigen apparaat langskomen en om uitleg vragen. 

 
Rijbewijskeuringen 
De rijbewijskeuringen vinden op de zaterdagochtend 11.30 uur plaats in het Dorpscentrum 
in de Leuke Zaal, ingang bij de Stichting Welzijn Vorden, Raadhuisstraat 6, Vorden.  
De eerstvolgende gelegenheid voor een medische keuring is op zaterdag 19 februari 2022, 
deze wordt verzorgd door de Senioren Vereniging Vorden  
De volgende gelegenheid hierna is 19 maart 2022, deze wordt verzorgd door de KBO-PCOB 
De rijbewijskeuringen kosten €25,--.  
N.B.: Niet leden van de PC0B en de Senioren Vereniging Vorden betalen € 2,50 extra voor 
de administratiekosten.  
.  
Let op!  
In verband met de coronamaatregelen is het mogelijk dat het Dorpscentrum gesloten is, en 
het op een andere locatie gaat plaats vinden, dus altijd van tevoren aanmelden. 
Aanmelden tussen 11 en 12 uur bij: mevr. Sophie de Vries, tel. 0575-550806.  
 
Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA) van de KBO-PCOB in de gemeente Bronckhorst 
Contactpersoon: Frida van der Schot, telefoonnummer:0575-46 29 92                          Hulp 
bij aanvragen WMO, huishoudelijke hulp, woningaanpassing, keukentafelgesprek etc                                           
                                                           

 



 


