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Van de voorzitter.
Beste leden van de PCOB afdeling Houten,
We gaan alweer op weg naar de lente. Kijk om je heen; overal zie je sneeuwklokjes en krokussen
opkomen en ‘s morgens vroeg hoor je de vogels weer fluiten. Veel mensen zijn alweer vakantieplannen
aan het maken.
Raar?, maar ineens kwam mij een lied voorbij: ”ER IS EEN GOD DIE HOORT”.
Vreugde of blijdschap, droefheid of smart? Er is een God die hoort.
Stort bij hem uit, o mens toch uw hart. Er is een God die hoort.
Ga steeds naar Hem voor hulp en om raad.
Wacht niet te lang het is spoedig te laat .
Dat niet door twijfel het hart wordt verstoord. Er is een God die hoort.
Misschien is de reden dat wij als overgebleven bestuur op zoek zijn naar bestuursleden,
WE ZITTEN ALS BESTUUR EN AFDELING VANAF NU ZONDER SECRETARIS. Gelukkig hebben we
nog wel een penningmeester. Maar hij moet wel de zaak ook draaiend houden (zie verderop).
Via de enquêteformulieren hebben zich geen leden opgegeven voor een bestuursfunctie, maar we hopen
dat het probleem wel opgelost wordt.
We willen graag als PCOB-afdeling doorgaan met de activiteiten. Als bestuur hebben we een heel goed
team, maar er is versterking nodig. Hierbij wil ik nogmaals een beroep doen op onze leden of er iemand
is die ons kan en wil helpen. Onze PCOB afdeling Houten heeft diverse mensen die hun tijd en energie
geven voor de PCOB. Denk maar eens aan de bezorgers van ons blad en de Lief en Leed bezoekers.
Ik heb de verantwoordelijkheid op me genomen voor het voorzitterschap voor 1 jaar, met de gedachte: er
komt vast wel iemand die het overneemt. Ondertussen is dat tijdelijke 3 jaar geworden.
Jan van der Werf.

Activiteiten.
Op 1 maart a.s. is er een bijeenkomst over de WMO: “Praat mee over goede zorg“.
Aanvang 20.00 uur in het Cultuurhuis Schoneveld.
Niet iedereen kan het redden op eigen kracht in onze samenleving. De gemeente Houten is medeverantwoordelijk voor het ondersteunen van deze doelgroep. Dagbesteding, begeleiding voor jongeren,
psychische hulp en hulpmiddelen. Hoe staat het er eigenlijk voor met deze zorg. Hoe ervaart U deze
zorg? Ga samen in gesprek met mede-Houtenaren, zorgorganisaties en ouderenbonden.

Uitnodiging voor de Passieviering op 28 maart 2018.
Beste gemeente- en PCOB-leden,
Zoals elk jaar willen wij u uitnodigen voor de Passieviering.
Deze viering wordt op woensdag 28 maart gehouden.
U bent welkom om 14.30 uur in de Opstandingskerk voor de viering.
Het thema van deze viering is: de zalving van Jezus.
Na afloop van deze viering is er koffie en thee met wat lekkers
Dit jaar hoeft u zich niet op te geven voor deze viering; u kunt ook mensen uitnodigen waarvan u denkt
dat ze dit fijn vinden.
Hartelijke groet,
Namens de PCOB en het cluster seniorenwerk,
Mw. Jeanette Verwoert
Mw. Willeke Stolk, tel. 030 627 58 99
Jan van der Werf
Mw. Jeannette Verwoert zal de Passieviering leiden, en met medewerking van het WOK-koor o.l.v. Mw.
Anja van Velzen wordt het vast weer een mooie viering.
Donderdag 14 juni 14:00 uur in het Wereldhuis: Artsen zonder Grenzen.
De teams van Artsen zonder Grenzen bestaan uit artsen, verpleegkundigen en paramedici, maar onder
meer ook de logistieke, technische en financieel ondersteunende medewerkers, water-en-sanitair
specialisten en coördinatoren.
De gastsprekers van Artsen zonder Grenzen werken zelf als hulpverlener in het veld en vertellen hun
persoonlijk verhaal.
Na een korte inleiding over Artsen zonder Grenzen zal de hulpverlener vertellen over zijn of haar
indrukwekkende ervaringen in bijvoorbeeld Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Zuid-Sudan, Jemen
of Bangladesh. In deze en vele andere landen werken ze vaak onder moeilijke omstandigheden. Hoe
kunnen zij hun werk blijven doen in gebieden waar nauwelijks nog infrastructuur is, of middenin een
burgeroorlog waar het respect voor humanitaire hulp niet vanzelfsprekend is? Uiteraard is er uitgebreid
de gelegenheid om vragen te stellen.

KBO-PCOB werkt samen met diverse landelijke organisaties die het belang van tijdig praten over het
levenseinde onder de aandacht brengen. Zij werken samen als coalitie “Van betekenis tot het einde”.
Binnen dit thema zijn er diverse activiteiten om na te denken, te praten of te schrijven over de laatste
levensfase. KBO-PCOB organiseert zowel schrijfsessies als dialoogbijeenkomsten.

‘Een brief voor wie me lief is’ – workshop voor schrijfbegeleiders op 19 maart 2018
Maandag 19 maart 2018 organiseert KBO-PCOB een workshop waarin het leren begeleiden en
organiseren van een schrijfsessie centraal staat. In deze schrijfsessies worden senioren begeleid
bij het schrijven van een brief aan naasten, waarin zij aangeven wat zij belangrijk vinden rond hun
levenseinde.
Wanneer: maandag 19 maart, van 13.00 tot 16.30 uur
Voor wie: leden van KBO en PCOB die schrijfsessies willen organiseren binnen hun afdeling of in een
andere setting, bijvoorbeeld binnen een zorginstelling.
Locatie: verenigingsbureau KBO-PCOB, Europalaan 40 in Utrecht.
Deelname aan de workshop is gratis. Het aantal deelnemers is maximaal 10 personen.
Aanmelden: dit kan tot 12 maart 2018 via agnes.vanbalkom@kbo-pcob.nl Vermeld bij uw aanmelding
uw ervaring met het begeleiden van schrijfgroepen en/of gespreksgroepen en of u van plan bent om een
of meer schrijfsessies te organiseren.

Dagtocht vrijdag 7 september 2018 naar Flevoland
Met deze dagtocht gaan we naar Flevoland voor een uitgebreid bezoek aan het windmolenbeleveniscentrum nabij Urk. We beginnen ons bezoek met koffie en gebak.
In het centrum krijgt u een presentatie over de aanleg van het windmolenpark, bestaand uit een film,
windkracht- en interactieve expertises, fietsen met tegenwind, etc.
Aansluitend is er een bustocht met gids via dienstwegen langs de draaiende molens, zodat je die van
dichtbij kunt zien en ervaren.
Vervolgens gaan we naar Tollebeek voor een koffietafel met kroket.
‘S Middags brengen we een bezoek aan een Alpacafarm in Rutten.
Hier wordt ons alles verteld over deze kameelachtigen (familie van de lama en dromedaris) uit ZuidAmerika door middel van een film.
Daarna bezichtigen we, samen met de gastheer of gastvrouw het bedrijf.
Dan wordt het alweer tijd voor het afsluitende 3 gangendiner, deze keer in Biddinghuizen.
's Avonds hopen we weer rond 8 uur in Houten terug te zijn.
De rollators moeten van het inklapbare soort zijn i.v.m. opslagruimte onderin de bus.
De prijs van deze dagtocht bedraagt € 65,00, dit is inclusief € 10,00 inschrijfgeld, bij inschrijving te
voldoen. Banknummer NL96 RABO 0329 8952 30 t.n.v. KBO afd. Houten, onder vermelding van:
“K.B.O.-dagreis 2-2018".
E-mailadres: kovernooij@gmail.com .

Resultaten van de enquête.
Eind januari kreeg U een extra nieuwsbrief met daarbij een enquêteformulier.
U werd verzocht om deze enquête in te vullen en te retourneren.
Het resultaat was dat ongeveer 1/3 van de leden de enquête hebben ingevuld en ingeleverd.
Hieronder volgt een korte samenvatting van de antwoorden op de vragen.
Vraag 1. De identiteit.
De identiteit is voor de meesten genoeg herkenbaar. Een enkeling ziet reden tot verbetering.
Met de onderwerpen zijn de meeste mensen ook tevreden. Een enkeling wat minder.
Over het aantal ledenbijeenkomsten zijn geen klachten.
Ook over de locatie zijn de meesten tevreden.
Vraag 2. Bestuursfuncties.
Op een paar na hebben de inzenders negatief, d.w.z. niet, gereageerd op deze vraag.

Vraag 3. Wat is de betekenis van het lidmaatschap.
Belangenbehartiging voor senioren viel met name op als antwoord.
Vraag 4. Omzien naar elkaar.
Over het algemeen is men tevreden over het functioneren van de werkgroep Lief en Leed.
Men noemde ook nog wel: bezoek bij ziekte, bij elkaar op de koffie komen, busreisjes.
Vraag 5. Samenwerking met de KBO op plaatselijk vlak.
Over het algemeen is men tevreden met het niveau van samenwerking. Men heeft nog geen behoefte
aan bredere samenwerking.

Contributie 2018
Hiermee verzoek ik u om de contributie voor het lidmaatschap 2018 van de PCOB-Houten
voor 1 april 2018 over te maken naar het ING-banknummer: NL37 INGB 0000 4757 21.
De details zijn:
- contributie voor individuele leden € 35,00
- contributie voor leefverbanden
€ 50,00
Hans Siebrasse,
penningmeester PCOB-Houten
Belastinginvulhulp in 2018, Inkomstenbelastingjaar 2017 en Zorg-, Huurtoeslag
Ook in 2018 kunnen de leden weer gebruik maken van onze belastinginvulhulp voor het doen van
aangifte inkomstenbelasting, box 1 en box 3. Bij het verwerken van de belastingaangifte wordt er, voor
zover van toepassing, ook naar uw toeslagen gekeken, klopt het nog, of is een aanpassing gewenst? De
invulhulp komt bij u thuis. De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden, er geldt wel een
globale inkomensgrens:
- voor een alleenstaande: € 35.000, en
- voor gehuwden/samenwonenden: € 50.000.
De belastinginvulhulp werkt op basis van vrijwilligheid, onze service is gratis. Wel worden de werkelijk
gemaakte onkosten zoals reis-, kopieer- en printkosten in rekening gebracht. De onkostenvergoeding
bedraagt maximaal € 10 per adres, bij langere reisafstanden kan hiervan afgeweken worden.
De plaatselijke belastingservice maakt gebruik van de belastingdienstprogrammatuur, hierbij wordt
gebruik gemaakt van de persoonlijke machtigingscode. De leden die vorig jaar door ons geholpen zijn
zullen door de bij hen bekende invulhulp benaderd worden, wanneer men nu weer geholpen wil worden
zal deze de persoonlijke machtigingscode aanvragen, de hulpvrager ontvangt deze op het huisadres
per brief van de Belastingdienst. Bent u met zijn tweeën, dan ontvangt uw partner, indien nodig, ook een
eigen code.
De HUBA heeft deze (beide) machtigingscode(s) nodig.
!!!!! Let op: de machtigingscodebrief van de belastingdienst zit niet in de gebruikelijke blauwe
envelop, maar in een gewone witte. Wilt u deze brief (brieven) met machtigingscode(s) voor de
HUBA goed bewaren.
Voor het maken van een eerste – nieuwe afspraak voor belastinginvulhulp kunnen leden contact
opnemen met telefoonnummer: 030 637 6844.
Vanaf 1 maart stelt de belastingdienst de programmatuur beschikbaar en kunnen wij voor u aan de slag,
de aangifte moet voor 1 mei ingezonden zijn. Het is mogelijk dat de invulhulp al eerder bij u langskomt
om de benodigde informatie alvast te inventariseren en verzamelen.
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