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Woord van de voorzitter
Het is al weer 1 juni als ik dit stukje ga schrijven
voor de nieuwsbrief.
Afgelopen maand is er weer een hoop gebeurd
binnen de KBO. Na alle strubbelingen die we
gehad hebben is op 11 mei het vertrouwen in het
bestuur van KBO Gelderland opgezegd door de
overige tien provinciale bonden.
Alle neuzen bleken toch niet de zelfde kant op te
staan en dus was er deze reactie.
Het KBO-G bestuur heeft toen unaniem zijn
functie ter beschikking gesteld.
Dit is op 26 mei voorgelegd aan alle afdelingen
van KBO in Gelderland met de vraag wat zij er
van vonden.
Dit had een redelijke hectische vergadering tot
gevolg, met als resultaat dat er staande de
vergadering een commissie is benoemd die een
nieuw bestuur moet gaan proberen samen te
stellen. Afgesproken is, dat er op 10 juni een
voorstel komt van de commissie, die dan een
bestuur zal presenteren op de ALV van 7 juli. Al
met al dus best een roerige periode.
Wel is er dus een plan gepresenteerd door KBOPCOB en de Unie KBO om tot vernieuwing en
groei te komen en vandaaruit samen te werken
aan een groeiende en bloeiende KBO-PCOB,
weliswaar wordt het jammer genoeg geen fusie
maar een federatieve samenwerking, omdat de

structuren van de KBO en de PCOB fundamenteel
van elkaar verschillen. Er is voor gekozen om
zowel de financiële- als de administratieve
administratie gescheiden te houden.
Dit betekent dus voor de afdelingen wel een
samengaan, maar niet zo als wij dat voor ogen
hadden.
Het doel van KBO-PCOB Culemborg is en blijft
samenwerken en iets doen voor onze medemens
en dat zullen we blijven doen.
Corona lijkt
aardig onder de
knie te komen
en dus zullen we
weer samen
dingen kunnen
gaan doen. Als
eerste dus
kersen eten en
dan gaan we proberen om in september weer
reguliere bijeenkomsten te gaan houden, waar we
dat kunnen gaan doen is nog niet zeker. Het
parochiecentrum is in de verkoop en uw bestuur
is druk bezig om een alternatieve locatie te
zoeken.
Dat was het weer voor deze maand, wij wensen u
een prettige vakantie toe en hou het gezond, tot
de volgende keer in augustus
Jan Pieters

Laat geen geld liggen.
De officiële aangiftetijd van de belastingen is
voorbij, als er tenminste geen uitstel aangevraagd
is. Een van onze invullers is overleden en wegens
ziekte heeft een ander minder mogelijkheden
gehad om in te vullen.
De mensen, die door
hen geholpen werden
zijn onbekend bij ons,
maar deze willen wij
alsnog helpen.
Ook voor mensen, die
geen aangiftebrief
hebben gehad, is het mogelijk om aangifte te
doen. Er bestaat namelijk de mogelijkheid, dat zij
teveel betaalde belasting terug kunnen krijgen.
Zeker bestaat deze mogelijkheid als zij extra
ziektekosten hebben gehad. Bent u er niet zeker
van dan kunnen wij u hierbij ondersteunen.
Hiervoor kunt u contact opnemen met M. G. van
den Reek; tel 06 53610201 of 0345 531208. Hij
zal dan kijken wie u hierbij kan ondersteunen.

De kersentuin in Zoelmond.
Op de valreep nog een herinnering aan ons
bezoek aan de Kersentuin in Zoelmond op
woensdag 30 juni om 14.00 uur. Op het moment
hebben 27 mensen zich gemeld en als het
stralend weer is, zoals nu, kunnen er nog wel wat
meer leden genieten van een mooie middag. Dus

als u zin heeft om elkaar te ontmoeten laat dat
dan weten aan Ineke van Garderen- bij voorkeur
per email: inekevankootenniekerk@gmail.com of
0345514308- inspreken mag. Als u geen vervoer
heeft, wilt u dat dan ook
melden, en een rollator
past niet in iedere autodat lees ik ook graag.
We hopen op droog
weer want alleen dan
kunnen we met veel
leden genieten buiten op het terras.
En als u nog aan de Mandala uit de vorige
Nieuwsbrief bent toegekomen, neem hem dan
mee. Leuk om te vergelijken.

RIJBEWIJSKEURINGEN.
Het verkrijgen van een
gezondheidsverklaring
en rijbewijs-keuringen.
Op de vrijdagen 25
juni, 9 en 23 juli en 6
en 20 augustus 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.

COLOFON.
Voorzitter:

Jan Pieters, 0345 520 664
jan.pieters@casema.nl
Vice-voorzitter en penningmeester KBO-PCOB:
Hans Dirkse, 06 24498308
dirksonidus@ziggo.nl
Secretaris en ledenadministratie:
Jeannette van den Reek,
0345 531 208 of: 06 16172296.
kbo-pcob-culemborg@ziggo.nl
Activiteiten, info en aanmelding:
Adrie Holtkamp, 0345 515 347
fam.holtkamp@hetnet.nl
Notuliste bestuursvergaderingen:
Ineke van Garderen
inekevankootenniekerk@gmail.com
Web-site: www.kbo-pcob-Culemborg.nl
Bankrekeningen:
NL 67 RABO 0160 0729 05 t.n.v. KBO Culemborg
NL 05 RABO 0159 3811 50 t.n.v. PCOB Culemborg
Nieuwsbrief:

Ben Holtkamp
benholtkamp@kpnmail.nl
Belastingen invullen coördinator:
Rini van den Reek,0345 531 208
Of: 06 53610201
rinireek@ziggo.nl
Vrijwillige ouderen adviseurs en cliëntondersteuners:
Jeannette en Rini van den Reek
Marga Hillaert (Haaften) 0418
785140
Marga is tevens consulent veilig wonen en tabletcoach.

