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WOORD VAN DE VOORZITTER
Het is inmiddels 2 februari en we schieten nog niet heel hard op in
de coronacrisis. Vanavond horen we vermoedelijk dat de lockdown
verlengd zal worden tot 2 maart en dat er verder voor ons niet
zoveel verandering zal komen.
Dit betekent dan dat we nog steeds niet bij elkaar kunnen komen,
geen huidcontact (even knuffelen) en dat wordt zo node gemist
maar het is niet anders en we moeten nog even volhouden. Ook het
bestuur komt niet bij elkaar, dus geen vergadering. Wel is er
contact met de landelijke KBO-PCOB m.n. met de nieuwe directeur
Marcel Sturkenboom.
In principe hebben we een afspraak op 2 maart (als die door mag
gaan) en zoals het er nu naar uitziet zal dat wel in Nieuwegein
worden, want daar hebben ze grote vergaderruimtes waar we
volgens coronaregels kennis kunnen maken en uit de mond van de
directeur de toekomstplannen horen.
Marcel Sturkenboom heeft wel aangegeven dat hij het erg
interessant vindt dat we als KBO-PCOB zover gevorderd zijn in ons
fusieverhaal en hij zou eventueel ons voorbeeld als pilot project
willen gebruiken en daar willen we uiteraard graag over praten met
hem.
Vorig jaar hebben we geen seniorendag gehouden. Er is sprake
geweest om dit in februari te doen maar gezien de ontwikkelingen is
dat idee al snel overboord gezet en hebben we het plan opgevat om
in oktober (zoals we gewend waren) een seniorendag te organiseren
waarbij we dit jaar, als proef, willen gaan kijken of we dit samen
met de vrijwilligersdag van Elk Welzijn kunnen doen om zodoende
twee vliegen in een klap te slaan. Uiteraard doet ook het
Seniorencollectief hier in mee.
Over de vorderingen zal ik u regelmatig op de hoogte houden in
deze rubriek.
Onze eigen activiteiten staan noodgedwongen op een laag pitje,
maar ik hoop dat jullie het nog een poosje vol kunnen houden. De
oplossing komt zeker en we hopen dat we in mei weer wat kunnen

organiseren. Toch moeten we maar afwachten. Uiteraard laten wij
wel weer wat van ons horen.
U allen het beste toegewenst. Hou het gezond en probeer je een
beetje te vermaken.
Jan Pieters

LEDENMIDDAGEN,
Nee, die kunnen voorlopig niet doorgaan, met elkaar communiceren
kan wel. We kunnen niet samen aan tafel zitten zoals bij de
ledenmiddagen, maar wel samen een e-mailgroep vormen. Met
elkaar mailen en als het kan bij een groepslid op de koffie of samen
wandelen. Daarvoor is wel e-mail nodig en uw toestemming om uw
e-mailadres te delen met enkele KBO-PCOB leden bij u in de buurt.
Dat laatste maakt het eenvoudiger om samen te wandelen of koffie
te drinken.
Hoe kunnen we dat mogelijk maken?
U stuurt een mailtje waarin u
toestemming geeft om uw e-mailadres
te delen en de wijk waarin u woont
naar:
inekevankootenniekerk@gmail.com.
U krijgt een groepsmail waarin de
mailadressen van een aantal leden
staan in uw mailbox. Daarna kunt u met
de knop “allen beantwoorden” zich
voorstellen aan de andere leden van uw groepje. Dan kunt u met
elkaar mailen alsof u samen aan tafel zit.
De toestemming is nodig vanwege de wet op de privacy. En
voorlopig kunnen we dit uitsluitend aanbieden aan leden die over email beschikken. Als u voor 1 maart reageert kunnen de groepjes
half maart starten.
De activiteitencommissie hoopt op een grote respons.
Adrie Holtkamp
Ineke van Garderen

INKOMSTENBELASTING 2019
De ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en SSCC verlenen, net
zoals in voorgaande jaren, opnieuw ondersteuning bij het invullen
van uw belastingaangifte en huur- en zorgtoeslagen.
In Culemborg zijn verschillende vrijwilligers als belastingdeskundige
beschikbaar en deze zijn allen lid van één van voornoemde
ouderenorganisaties. Zij ondersteunen u bij het invullen van uw
aangifte inkomensbelasting en geven ook advies met name op het
gebied van zorg- en huurtoeslagen.
Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de belastingservice
is dat u:
gepensioneerd bent (rond 65 jaar), lid dient te zijn van één van de
ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB of vriend bent van het
Senioren Collectief; of indien u geen lid bent tegen een kleine
vergoeding.
een verzamelinkomen heeft, welke niet meer bedraagt dan € 35.000
(voor alleenstaanden) of € 50.000 (voor gehuwden of
samenwonenden).
Voor aanvraag van de belastingservice of overige vragen kunt u
contact opnemen met Dhr. R. (Rini) van Reek, tel: 06-53610201, email: rinireek@ziggo.nl.
Oproep kandidaat vrijwilligers voor ondersteuning bij belasting
aangiften
Het aantal belastingplichtigen dat ondersteuning zoekt voor
belastingaangifte is dermate gegroeid dat het huidige team van
belastinginvullers versterking behoeft. Van belangstellenden wordt
gevraagd bereid te zijn een korte cursus te volgen om op de hoogte
te zijn van de laatste ontwikkelingen. Ook moeten zij om kunnen
gaan met de computer, omdat de aangiftes gedaan worden via
internet en de laatste informatie steeds verstrekt wordt via internet.
Tevens wordt van u verwacht, vooral in de maanden maart en pril,
dat u voldoende tijd ter beschikking heeft en bereid bent om andere
mensen te helpen.
Als u belangstelling en feeling heeft voor dit soort vrijwilligerswerk
kunt u contact opnemen met onze coördinator M.G. van den Reek,
Bovenwielstraat 30 4105 HC te Culemborg. U kunt ook bellen met
06-53610201 of mailen naar rinireek@ziggo.nl

OPLICHTING.
Oplichting is van alle tijden en het dievengilde probeert elke
methode - die ook maar enigszins lucratief lijkt te zijn - uit om
mensen geld afhandig te maken. Oplettendheid blijft geboden bij
echt lijkende websites of email berichten, mooie praatjes aan de
telefoon en ga maar door. En toen was er corona en toen konden we
naar de GGD voor een test of een inenting en toen werden onze
persoonlijke gegevens gestolen en verkocht. Hoe gek kun je het
bedenken? Hebt u de afgelopen tijd contact gehad met de GGD voor
een test of een vaccinatie? Let dan op vreemde bankafschrijvingen
en dito mailtjes of telefoontjes. Omdat er persoonlijke gegevens
kwijt zijn kan het zomaar, dat een voor u bekende organisatie lijkt
te bellen en doordat ze persoonlijke gegevens kunnen noemen lijkt
het nog geloofwaardig ook. Op dit moment (1e week februari) is de
omvang van de dataroof nog niet exact bekend en is de politie nog
met onderzoek bezig. De GGD heeft een telefoonnummer
beschikbaar waar u met vragen heeft kunt – 085-1308226 dagelijks
bereikbaar van 09:00-21:00 uur. Dus – alleen als u contact met de
GGD heeft gehad loopt u een risico.
Hans Dirkse

RIJBEWIJSKEURINGEN
Het verkrijgen van een
gezondheids-verklaring en
rijbewijskeuringen.
Op de vrijdagen 5 en 19
maart, 9 en 23 april en 7 en
21 mei 2021.
Rode kruisgebouw, Otto van
Reesweg 10. 10.00 uur tot
12.00 uur.
Info: Ton Scholtens 0345 753 039/06 4971 55.
Houdt u er rekening mee dat er op dit moment lange wachttijden
zijn.
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