Klik voor de website op:
www.uniekbo.nl

WIST U DAT…
Onze HUBA’s (HUlp bij Belasting Aangifte) ieder jaar onze leden
helpen met belastingzaken:
Deze helpers zijn: Chester Molleman, coördinator, te bereiken op 030 - 605 42 72.
Hij wordt bijgestaan door Jo Elbertse, Toon de Jong,
Dick Valk en Jos Sprang.
Van belang is ook onze coördinatie bezorging
Magazine KBO-PCOB. Dit groepje van drie personen
maakt zo’n tien keer per jaar de pakketten klaar
voor de bezorgers van het Magazine KBO-PCOB en
onze Nieuwsbrief. Het zijn Angela Kok, Johan Regtien en Ton Vermeulen.
U hebt ze misschien meegemaakt bij onze verschillende
cursussen: de iPad- en Samsung-coaches. Zij helpen u
met vragen over het gebruik van uw iPad of Samsung
tablet.
Het zijn Bert Baars, Corrie Poirters, Ad Driessen,
Ad Vos, en Jan Veenendaal.
Voorts kennen we het KBO-attentiefonds. Dit wordt bemand door Bets
Veenendaal. Zij zorgt ervoor dat onze leden of hun familie bij huwelijks-jubilea,
ziekte of overlijden een kaart ontvangen. Aan de leden die 80, 85, 90 jaar en
ouder worden, stuurt zij een verjaardagskaart.
Natuurlijk is het erg belangrijk dat de ledenadministratie goed wordt bijgehouden en de ledenpassen worden gedistribueerd.
Onze ledenadministrateur, Ad Vos, onderhoudt hiervoor contacten met de
provinciale KBO, met andere afdelingen, met de penningmeester en met de
hoofdbezorgers van het Magazine KBO-PCOB en van de nieuwsbrief.
En niet te vergeten… de KBO-servicelijn. Die kunt u bellen,
waarna u doorverwezen wordt naar de juiste persoon in
onze afdeling waarop u eventueel een beroep kunt doen.
(Lees verder op pag. 3 van het omslag).
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Van de voorzitter
Janus en Februare
Nu de dagen weer gaan lengen en de feestdagen liggen
achter ons, wacht ons een heel nieuw jaar. Al eeuwen
begint het jaar met de maand januari, een vernoeming naar
de Romeinse god Janus. Janus was de beschermer van
deuren en poorten. Hij wordt met twee gezichten afgebeeld. Het oude gezicht
gericht op binnen, het verleden en het jonge gezicht kijkt naar buiten de
toekomst in.
Elementen van de twee gezichten zijn voor onze KBO in deze Nieuwsbrief te
vinden. Het is ons goed gegaan in 2017. Voor een groeiend ledenaantal hebben
we veel kunnen betekenen. Op meerdere terreinen zijn er activiteiten ontplooid,
veelal tot tevredenheid van de leden.
Helaas heeft de hoofdredacteur Lies Rommelse om persoonlijke redenen haar
goede werk moeten staken. We danken haar voor haar inzet om al de Nieuwsbrieven goed verzorgd bij de drukker aan te leveren. We zoeken nu een nieuwe
hoofdredacteur.
Vooruitkijkend zijn er veel zaken die de aandacht vragen. De zorg om de maandelijkse ontspanningsactiviteiten van de UVV zien we met vertrouwen tegemoet.
Er is nog onzekerheid over de wijze hoe de belastinghulpen hun werk moeten
gaan doen. Waarschijnlijk zal met de PCOB Nieuwegein IJsselstein een
vergevorderde samenwerking in gang gezet gaan worden. Kunnen we voor de
gemeenteraadsverkiezingen de belangen van de ouderen voor het voetlicht
brengen? Ook gaan we proberen u digitaal van nieuws te voorzien. Dit alles
naast wat de KBO u al biedt.
Februari, bij de Romeinen de twaalfde maand, is afgeleid van februare, hetgeen
reinigen betekent. Voordat de natuur zal ontluiken, heeft de aarde tijd en rust
nodig om op krachten te komen.
Dat is ook wat we met elkaar hebben afgesproken. Niet alles tegelijkertijd
aanpakken, maar een aantal speerpunten kiezen, waar we weloverwogen aan
gaan werken. Hopelijk zult u in de komende tijd kunnen genieten van de
resultaten van ons werk.
Ad Driessen, voorzitter.
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Wat is een club zonder vrijwilligers?
Wist u dat er voor uw KBO afdeling
meer dan 60 vrijwilligers werkzaam
zijn?
Er is een grote groep van 30 personen
die 10 x per jaar het KBO Magazine en
de Nieuwsbrief bij u in de brievenbus
doen.
In totaal hebben we 750 bladen te
verspreiden!
Dan hebben we onze belastinghulpen.
Zij zijn vooral in het voorjaar razend
druk.
Onze iPad coaches verzorgen
regelmatig cursussen en komen zelfs
bij de leden thuis om hen te helpen bij
problemen met hun tablet.
De VOA’s komen in actie na een
telefonische aanvraag om hulp bij
allerhande problemen.
Uw bestuur komt elke maand bijeen
om de lopende zaken te bespreken en
uw belangen te behartigen.

Zij zorgen er
tevens
voor dat u
op de hoogte wordt
gehouden van het wel en wee van de
landelijke activiteiten.
En vanaf 1 januari is ons team
vrijwilligers uitgebreid met de mensen
van voorheen de UVV.
We zijn blij dat zij hun werkzaamheden
bij de ontspanningsactiviteiten in De
Rank blijven voortzetten.
Vanaf nu gebeurt dat ‘onder de vlag’
en onder verantwoording van de KBO.
Al deze mensen verdienen het om eens
in het zonnetje te worden gezet.
Vandaar dat we voor hen een
bijeenkomst organiseren in de vorm
van een gezellige lunch in De Bron op
donderdag 15 maart 2018.
Allen ontvangen van het bestuur een
persoonlijke uitnodiging!

U bent hartelijk welkom!
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KBO afd.
Nieuwegein/Vianen
VERSLAG
Algemene Leden
Vergadering
donderdag 16/11/2017
Aanwezig:
Leden van het bestuur KBO
Circa 57 leden

1. Opening
Dhr. Baars, voorzitter, opent de vergadering om 14:05 uur en heet iedereen
van harte welkom. Het is zijn laatste vergadering als voorzitter.
2. Vaststellen van de agenda
Er zijn geen aanvullingen of wijzigingen. De voorliggende agenda wordt vastgesteld.
3. Mededelingen van het bestuur
De voorzitter meldt de volgende ontwikkelingen:
a. Landelijk is een discussie gaande over de manier waarop de belastinghulp
in de toekomst georganiseerd moet worden. Er zijn twee mogelijkheden:
1. Een landelijke organisatie zonder eigen bijdrage, maar met contributieverhoging.
2. Een regionale organisatie zonder contributieverhoging.
Er lijkt een voorkeur voor de tweede optie te zijn. Binnenkort wordt hierover besloten.
b. De cursus met tablets, waaraan 50 personen deelnamen, was een groot
succes, mede dankzij subsidie van de Rabobank.
c. De reis- en activiteitencommissie werkt voorspoedig, mede dankzij de
inzet van gemotiveerde vrijwilligers. Activiteiten worden goed bezocht.
De samenwerking met PCOB-Nieuwegein zal gaan leiden tot een fusie
met onze KBO. Met de KBO-IJsselstein/Lopik hebben wij een goede
samenwerking.
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d. De activiteiten van UVV-Nieuwegein worden tot 2019 door onze KBO
overgenomen. Tot 2019 is er een financiële garantie bij eventuele
tekorten. Na 2019 wordt door onze KBO-afdeling een definitief besluit
genomen over het al dan niet overnemen van die activiteiten (zoals
bingo-middagen, optreden van Shantykoor “Windstilte” en een jaarlijkse
kerstviering met lunch).
e. De landelijke bond KBO-PCOB heeft bij de overheid met succes actiepunten op de politieke agenda en in het regeerakkoord kunnen krijgen:
koopkrachtonderzoek, verbetervoorstellen aangaande zorg, zwaar werk
en wijkverpleging. Dat biedt hoop op verbetering van de situatie voor
senioren.
Vragen n.a.v. de mededelingen van het bestuur:
Dhr. Diemel: Zorgen de UVV-activiteiten voor een risico op de begroting van
de KBO? Antwoord: Nee. Tot 2019 is er een financiële garantie voor eventuele tekorten. Over de situatie na 2019 moet nog een besluit worden
genomen (zie opmerking bij 3 e).
Mevr. Ties Hogenbirk: In de media heeft de ANBO voorstellen aan de regering
gedaan. Ze mist de KBO-inbreng.
Antwoord: Het samengaan van KBO en PCOB heeft geleid tot een snellere
besluitvorming bij het maken van plannen en het doen van voorstellen. De
bond KBO-PCOB geeft wel degelijk signalen af naar de overheid als het gaat
om de positie van senioren.
4. Ingekomen stukken. Er zijn geen relevante ingekomen stukken.
5. Vaststellen van het verslag van de ALV KBO-Nieuwegein/Vianen van 20 april
2017.
Naar aanleiding van het verslag worden de volgende vragen gesteld:
Dhr. Kok heeft twee vragen over blz. 9, (punt 8, rondvraag 1e stip) Is het
schrijven naar de gemeenteambtenaar over fors gestegen grafrechten
gebeurd? Antwoord: Die brief is nog niet verzonden (NB Inmiddels heeft de
secretaris contact gezocht met de gemeente Nieuwegein. Het antwoord is
vermeld in de Nieuwsbrief). (punt 8, rondvraag 3e stip). Is in de nieuwsbrief
een artikel gewijd aan hoge geldlimieten? Antwoord: In Nieuwsbrief 3 is hier
een artikel aan gewijd.
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6. Financiële zaken: vaststellen van de begroting 2018
De penningmeester, Dhr. Jan Veenendaal, meldt dat volgend jaar de contributie gelijk blijft aan die van 2017.
Dhr. Schinkel vraagt: Waaruit bestaan kosten van Themadagen (post 5010)?
Antwoord: Dat zijn de kosten van KBO- en PCOB-bijeenkomsten zoals de
informatiemiddag over Levenstestament (na deze ALV). De themamiddagen
worden door de gemeente gesubsidieerd.
Dhr. Elbertse vraagt: Wat valt onder Lekstroom? Antwoord: Dat zijn de
gemeentes Nieuwegein, Houten, Vianen, IJsselstein en Lopik. Deze gemeentes werken samen op meerdere gebieden. Ten aanzien van seniorenbelangen
werken zij samen, behalve de gemeente Houten.
Vraag: Leidt deze samenwerking ook tot fusie? Antwoord: Nee, op dit
moment niet. Dat is nu een stap te ver.
Dhr. Kok vraagt: Heeft de Algemene Ledenvergadering iets te zeggen als het
wel tot fusie komt? Antwoord: Zeker, fusieplannen worden aan de ALV
voorgelegd.
De begroting wordt ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de
penningmeester.
7. Bestuurszaken
De huidige voorzitter. Dhr. Bert Baars, neemt na 2 termijnen en 1 jaar extra
(dus 9 jaar in totaal) afscheid als voorzitter van de KBO-Nieuwegein/Vianen.
Hij wordt opgevolgd door Dhr. Ad Driessen, nu nog secretaris. Voor het
secretariaat is Dhr. Henk Valkenet bereid gevonden. Beide heren worden
benoemd in hun nieuwe functie.
De nieuwe voorzitter richt zich tot Dhr. Baars. Hij memoreert de verschillende
activiteiten die voor de KBO van belang zijn en waaraan Dhr. Baars op zijn
eigen wijze heeft bijgedragen. Naast het voorzitterschap worden genoemd:
zijn coaching bij de digitale activiteiten, steun aan de Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA’s) en belastinghulpen en, zeer zeker, zijn enorme netwerk. Hij
dankt Dhr. Baars voor zijn enorme inzet en overhandigt hem (naast de bos
bloemen, voor zijn vrouw Dory) de zilveren KBO-speld.
6
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Na een ‘geschiedkundige vertelling over het ontstaan van de bitterbal’ richt
Dhr. Driessen zich tot Dhr. Harry Meerts, voormalig penningmeester van de
KBO en nog steeds bestuurslid (met de portefeuille reis- en activiteitencommissie). Ook hij ontvangt de zilveren KBO-speld voor zijn verleende
diensten binnen onze organisatie.
Vervolgens richt de voorzitter van de PCOB-Nieuwegein, Dhr. Martin van
Stempvoort, zich tot Dhr. Baars. Hij dankt hem voor de vele vruchtbare
gesprekken gedurende de afgelopen jaren die geleid hebben tot de huidige
samenwerking. Hij overhandigt hem een wijncadeau. Tevens spreekt Dhr.
Stempvoort het vertrouwen uit in de samenwerking met de nieuwe voorzitter.
Niets meer aan de orde zijnde, wordt de vergadering omstreeks 15:15 uur
gesloten.
Verslag opgesteld door:
Henk Valkenet, secretaris KBO-Nieuwegein/Vianen.

KBO nieuwsbrief / jaargang 2018 / nr. 1

-

7

Verschijngsdata Nestor/Nieuwsbrief - 2018
dag/maand

NESTOR

24 januari
21 februari
28 maart
25 april
30 mei
27 juni
22 augustus
26 september
24 oktober
12 december

januari/februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus/september
oktober
november
december
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nr. 1 januari/februari/maart



nr. 2 april/mei



nr. 3 juni/juli/augustus



nr. 4 september/oktober




nr. 5 november
nr. 6 december
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Agenda t/m juni 2018, om te onthouden:
Februari
vrij 2 februari vrij 9 februari di 13 februari do 15 februari vrij16 februari di 20 februari wo 21 februari vrij 23 februari Maart
vrij 2 maart di 6 maart di 13 maart do 15 maart do 15 maart di 20 maart wo 28 maart April
di 3 april di 10 april do 12 april do 19 april di 24 april wo 25 april Mei
di 8 mei di 15 mei do 17 mei di 22 mei wo30 mei Juni
di 19 juni do 21 juni ma25 t/m za 30/6
wo 27 juni -

Tabletcursus Internetbetalingen m.m.v. de Rabo bank
Start deel 1 tabletcursus Ipad en Samsung (Android)
Bestuursvergadering
50plus Bioscoop, film ‘Moonlight’
Deel 2 tabletcursus Ipad en Samsung (Android)
Ontspanningsactiviteit met bingo + verloting in De Rank
Verschijning van KBO-PCOB Magazine
Deel 3 tabletcursus Ipad en Samsung (Android)
4e en laatste deel tabletcursus Ipad en Samsung (Android)
1e Dagtocht/Modepresentatie in Boskoop
Bestuursvergadering
Vrijwilligerslunch in De Bron
50plus Bioscoop, film ‘A Dog’s Purpose’
Ontspanningsactiviteit met dansgroep ‘Akkoord’ in De Rank
Verschijning van KBO-PCOB Magazine + NIEUWSBRIEF 2
2e Dagtocht Modepresentatie in Boskoop
Bestuursvergadering
Algemene Ledenvergadering in De Bron
50plus Bioscoop, film ‘The Zookeeper’s wife’
Ontspanningsactiviteit met bingo + verloting in De Rank
Verschijning KBO-PCOB Magazine
Dagtocht Rondvaart Biesbosch
Ontsp.act. met De Lekzangers, bingo + verloting in De Rank
50plus Bioscoop, film ‘Hampstead’
Bestuursvergadering
Verschijning KBO-PCOB Magazine + NIEUWSBRIEF
Ontsp.act. met keyboard en bingo + verloting in De Rank
50plus Bioscoop, film ‘A Bras Ouverts’
KBO vakantie naar Valkenburg
Verschijning KBO-PCOB Magazine
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Hoeveel AOW krijg ik in 2018?
Bent u benieuwd hoe hoog uw AOW is in 2018? Een overzicht
van de bedragen die in uw situatie gelden.
UPDATE: De bedragen zijn aangepast, nadat de inkomensondersteuning op
22 december is verlaagd van € 25,76 naar € 24,93
De hoogte van uw AOW in 2018 hangt af van verschillende factoren. Zo wordt er
gekeken of uw alleenstaand bent of samenwonend. Vervolgens gaat het er
onder meer om of uw partner ook AOW krijgt.
Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende situaties en bijbehorende
AOW-bedragen, zowel bruto als netto per 1 juni 2017. Onderstaande bedragen
gelden alleen als u al AOW ontvangt en 100% AOW heeft opgebouwd.
Let op: de nettobedragen hangen af van het totale inkomen en kunnen nog
enigszins verschillen van het AOW-bedrag dat u daadwerkelijk ontvangt.
1. Alleenstaand
Brutobedrag met heffingskorting:
€ 1.173,33 (zonder: € 1.173,33)
Loonheffingsbedrag met
heffingskorting: € 0,00 (zonder:
€ 218,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting:
€ 66,29 (zonder: € 66,29)
Nettobedrag met heffingskorting:
€ 1.107,04 (zonder: € 888,87)
Het brutobedrag is inclusief de
inkomensondersteuning AOW van
€ 24,93 en exclusief
vakantiegeld.
Het vakantiegeld is
€ 71,42 bruto per maand en
wordt in mei uitbetaald.
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2. Getrouwd of samenwonend: beiden
AOW
Brutobedrag met heffingskorting:
€ 807,88 (zonder: € 807,88)
Loonheffingsbedrag met
heffingskorting: € 0,00 (zonder:
€ 150,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting:
€ 45,64 (zonder: € 45,64)
Nettobedrag met heffingskorting:
€ 762,24 (zonder: € 612,07)
Het brutobedrag is inclusief de
inkomensondersteuning AOW van
€ 24,93 en exclusief vakantiegeld.
Het vakantiegeld bedraagt € 51,01
bruto per maand en wordt in mei
uitbetaald.
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3. Getrouwd of samenwonend: uw
partner heeft nog geen AOW, u krijgt
geen toeslag
Brutobedrag met heffingskorting:
€ 807,88 (zonder: € 807,88)
Loonheffingsbedrag met
heffingskorting: € 0,00 (zonder:
€ 150,17)
Bijdrage Zvw met heffingskorting:
€ 45,64 (zonder: € 45,64)
Nettobedrag met heffingskorting:
€ 762,24 (zonder: € 612,07)
Het brutobedrag is inclusief de
inkomensondersteuning AOW van
€ 24,93 en exclusief vakantiegeld. Het
vakantiegeld is € 51,01 bruto per
maand en wordt in mei uitgekeerd.
4. Getrouwd of samenwonend: uw
partner heeft nog geen AOW, u krijgt
volledige toeslag
Brutobedrag met heffingskorting:
€ 1.590,66 (zonder: € 1.590,83)
Loonheffingsbedrag met
heffingskorting: € 81,67 (zonder:
€ 296,25 )
Bijdrage Zvw met heffingskorting:
€ 89,88 (zonder: € 89,88)
Nettobedrag met heffingskorting:
€ 1.419,28 (zonder: € 1.204,70)
Het brutobedrag is inclusief de
inkomensondersteuning AOW van

€ 24,93 en exclusief vakantiegeld. Het
vakantiegeld is € 102,02 bruto per
maand en wordt in mei uitbetaald.
5. Getrouwd of
samenwonend:
uw partner heeft
nog geen AOW,
toeslag is 10%
verlaagd
Per 1 augustus
2011 is de toeslag
met maximaal 10%
verlaagd voor
huishoudens met
een gezamenlijk
inkomen van
minimaal € 2.760,87 bruto in de
maand.
Brutobedrag met heffingskorting:
€ 1.512,54 (zonder: € 1.512,54)
Loonheffingsbedrag met
heffingskorting: € 67,33 (zonder:
€ 281,92)
Bijdrage Zvw met heffingskorting:
€ 85,45 (zonder: € 85,45)
Nettobedrag met heffingskorting:
€ 1.359,76 (zonder: € 1.145,18)
Het brutobedrag is inclusief de
inkomensondersteuning AOW van
€ 24,93 en exclusief vakantiegeld. Het
vakantiegeld bedraagt € 96,92 bruto
per maand en wordt in mei uitgekeerd.
Bron: SVB
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Vijf bijzondere dingen die je voor je kleinkinderen kunt bewaren
Natuurlijk is het erg leuk om dingen te
bewaren om later aan je kleinkinderen na te
laten. Vaak denken we hierbij vooral aan zaken
als sieraden en geld, maar dingen zonder grote
financiële waarde kunnen ook heel mooi zijn
om door te geven aan de generaties onder je.

echt kunnen bladeren en waar
ze kunnen ontdekken hoe de
samenleving er destijds uit zag.

Lees onze vijf onderstaande tips en ontdek dat
je echt niet in financieel opzicht rijk hoeft te
zijn om wat waardevols na te laten aan je
kleinkinderen.

Tegenwoordig zijn de meeste
foto’s die we maken digitaal.
Het grote nadeel daarvan is dat
we er nauwelijks meer naar
omkijken zodra we ze hebben
opgeslagen op onze telefoon,
laptop of tablet.

Wij geven je een aantal suggesties van dingen
die weinig tot niets hoeven te kosten, maar die
later voor je kleinkinderen onbetaalbaar zullen
zijn. Wanneer je geeft van wat voor jou echt
waardevol is, kun je pas echt iets doorgeven.
En uiteindelijk zijn dit vaak de dingen die het
meest waard blijken.
1. Bewaar een krant van een bijzondere dag
Naarmate je kleinkind ouder wordt zal het zich
steeds meer bewust worden van zijn of haar
omgeving en de wereld waarin hij of zij leeft.
Steeds vaker zal het zich afvragen hoe die
wereld er uit zag ten tijde van zijn of haar
geboorte.
Om deze reden kan het erg mooi zijn om als
grootouder een krant te bewaren van de
geboortedag van je kleinkind.

2. Geef die leuke foto van
jullie samen een mooi
plekje

Het is mooi om voor je
kleinkinderen juist wel een
fotocollage te maken van de
foto’s waar jullie samen op
staan.
Stop de foto in een mooi
gedecoreerd fotolijst of laat
hem afdrukken op canvas en
geef hem een mooi plekje bij
jou of bij je kleinkind thuis.
Iedere keer wanneer hij of zij
er naar kijkt, zal hij aan jou
herinnerd worden en zien hoe
veel je van hem of haar
gehouden hebt.

3. Familierecepten
In onze wereld die steeds meer digitaal wordt
kan het juist extra bijzonder zijn iets echt
Wanneer je terugdenkt aan je
tastbaars te bezitten, zoals een krant waarin ze eigen jeugd, kom je al gauw bij
12
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op de dierbare momenten die
jij met je familie hebt gehad en
het smakelijke eten dat je met
ze deelde.

Het is dan ook niet voor niets dat de
genealogiesites en aanverwante televisieprogramma’s als paddenstoelen uit de grond
schieten.

Denk bijvoorbeeld aan de
heerlijke soep van je oma of
dat lekkere gerecht zoals alleen
je oom het kon maken.

Het kan voor je kleinkinderen dan ook zeer
interessant zijn om een verhaal op te tekenen
over jouw eigen leven en de levens van de
generaties voor jou.

Jouw eigen kleinkinderen
zullen ook dergelijke
herinneringen hebben aan de
momenten die jullie samen
beleefden.

Door alles te delen wat jij over je voorouders
en andere familieleden weet, kunnen de
generaties na jou gemakkelijk achterhalen hoe
bijvoorbeeld de verhoudingen binnen de
familie waren en welke karaktertrekjes
typerend zijn voor de familie.

Ga na welke gerechten of
lekkernijen jullie samen aten
en schrijf voor je kleinkinderen
een paar recepten uit.
Wanneer dan de tijd komt dat
jij het niet meer kunt maken,
kunnen ze met jouw uitleg zelf
aan de slag.

Voeg bij je verslag een mooie stamboom, zodat
de familielijnen in één oogopslag overzichtelijk
worden voor je kleinkinderen.
5. Betekenisvolle en voor jou waardevolle
spullen
Voor je kleinkinderen kan het heel mooi zijn als
je hen bepaalde dingen nalaat die voor jouzelf
heel dierbaar waren.

En wie weet, wellicht geven zij
de recepten op hun beurt weer
Hierbij hoeft het niet per se om dure spullen te
door aan hun eigen kinderen
gaan, zolang het iets is wat voor belangrijk was.
en kleinkinderen.
4. Teken de
familiegeschiedenis op
Tegenwoordig hebben mensen
veel interesse voor waar ze
vandaan komen en uit welke
familie ze stammen.

Denk bijvoorbeeld aan een kaartje van het
eerste concert dat je bezocht, een diploma dat
je vol trots behaald hebt of een album van je
favoriete artiest.
Telkens wanneer ze dit zien, zullen je
kleinkinderen met liefde aan je terugdenken.
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Feit of fabel: Eten we spinnen in onze slaap?
U heeft het verhaal vast wel eens gehoord of gelezen:
een mens zou gemiddeld 8 spinnen per jaar in zijn
slaap opeten. Sommige onderzoeken spreken zelfs van
12. Maar klopt dit verhaal eigenlijk wel?
Goed nieuws: volgens een onderzoek dat is gepubliceerd in het wetenschappelijke magazine Scientific American, eten we er geen één. Nul spinnen per
jaar. En deze onderzoekers kunnen het weten, want ze deden er namelijk
meerdere jaren over om erachter te komen.
Spinnen blijven het liefst in hun web en verlaten dit meestal alleen om te jagen
op insecten. Daarnaast zijn ze hartstikke gevoelig voor trillingen in de lucht, iets
wat een mens maar al te graag produceert in z’n slaap.
Dus tenzij u een hoop dode insecten in bed hebt liggen of slaapt zonder de
minste trilling... is er geen reden om u zorgen te maken!
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Inschrijving tabletcursus 2018
KBO en PCOB Nieuwegein/Vianen
willen in 2018 in samenwerking met
IJsselstein opnieuw een tablet startcursus (iPad en Samsung) organiseren
voor alle senioren in Nieuwegein.
De cursus omvat vier sessies van 2,5
uur wekelijks in Zalencentrum De Bron, Buizerdlaan 1 in Nieuwegein. Wij bieden
bovendien kosteloos een leen tablet (iPad of Samsung) aan tijdens de cursusduur
voor degenen die geen tablet in bezit hebben.
De kosten, inclusief hand-outs, koffie/thee, bedragen voor deze 4 cursusdagen
50 euro. De cursussen zijn gepland op vrijdag 9 februari 2018 en vervolgens op
16 februari, 23 februari en vrijdag 2 maart 2018.
In de ochtend (10-12.30 uur) voor de iPad en ’s middags (13.30-16.00 uur) voor
de Samsung.
Ook organiseren wij
een cursus internetbetalingen die wij
tezamen met de Rabo
bank gaan uitvoeren.
Dit zal plaatsvinden op
vrijdagochtend 2 februari
2018 (10.00-12.30 uur).
Wij verzoeken u, als u
geïnteresseerd bent in
bovengenoemde cursussen, een mail te sturen
aan Bert Baars:
bert.baars@ziggo.nl
of schriftelijk naar
Houtwerf 67,
3433 DJ Nieuwegein.
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BENT U
DE NIEUWE
HOOFDREDACTEUR
VAN ONZE NIEUWSBRIEF?
Vindt u het leuk om zes keer in het jaar de eindverantwoordelijke te zijn voor de
uitgave van de KBO-Nieuwsbrief en mee te denken over de communicatiemogelijkheden met de KBO leden, dan zijn we naar u op zoek.
Heeft u interesse, neem dan contact op met Ad Driessen of andere bestuursleden. (Zie achterzijde omslag).
Vertelt u uw familie, buren en kennissen wel eens over de vele voordelen
van het lidmaatschap van de KBO?
Of geeft u ze deze nieuwsbrief wel eens ter inzage? Doen hoor!
Kijk ook eens op de site: www.uniekbo.nl
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Nieuws van de
Reis-/Activiteitencommissie

EXTRA DAGTOCHT Modepresentatie bij Van der Klooster in Boskoop
Op onze oproep om op dinsdag 6 mrt. mee te gaan naar Van der Klooster Mode
voor een gezellige modedag, hebben zich een groot aantal leden opgegeven. Wij
waren al snel volgeboekt. Natuurlijk willen we niemand teleurstellen.
Daarom hebben wij besloten om deze dag te herhalen op dinsdag 3 april! U
kunt zich hiervoor weer opgeven bij Harry of bij Angela!

Zie de speciale flyer bij deze Nieuwsbrief.

VAKANTIEWEEK 2018
Voor de vakantie van 25 t/m 30 juni 2018
naar Valkenburg zijn nog enkele kamers
vrij, de vakantieweek is beschreven in
onze nieuwsbrief nr. 5 op pag. 10 en 11.
Voor nadere informatie betreffende de vakantie en/of de dagtochten kunt u
contact opnemen met:
Harry Meerts Coördinator Reiscommissie, telefoon 030 - 605 67 78 of E-mail:
harrymeerts@ziggo.nl. Of u belt onze servicelijn via 030 - 606 39 65.
Reis/Activiteitencommissie
Angela, Harry en Ad.
18

-

KBO nieuwsbrief / januari / februari / maart

In het laatste overleg met de voorzitters van KBO IJsselstein en PCOB
Nieuwegein/IJsselstein is er besloten om de samenwerking tussen de PCOB en
de KBO Nieuwegein Vianen verder uit te bouwen.
Zolang de landelijk samenwerking nog niet is uitgemond in een fusie, zal het op
plaatselijk niveau een nauw samenwerkingsverband worden. Het bestuur van de
PCOB gaat hiermee akkoord. Het is aan de algemene ledenraad om hierover in
april een definitief besluit te nemen.
Plannen om verregaande samenwerking te zoeken met KBO IJsselstein en de
PCOB afdelingen onder een nieuw bestuur ’Senioren Lekstroom’ is van de baan.
De nieuwe afdeling met ruim 1500 leden zal te groot worden en voor de
plaatselijke afdeling te afstandelijk. Daar waar we gezamenlijk kunnen optrekken
bij activiteiten, zullen we dat zeker continueren.

Ontspanningsactiviteiten
Per 1 januari 2018 heeft de KBO Nieuwegein/Vianen het activiteitenprogramma
van de Unie van Vrijwilligers Nieuwegein overgenomen. Alles gaat op de oude
voet door. Dank aan de vaste groep vrijwilligers, die het mogelijk maken de
verschillende activiteiten in het kerkelijk centrum ’de Rank’ aan de Lupinestraat
11 in Nieuwegein plaats te laten vinden. Aanvang; 14.00 uur. Meer informatie
vindt u in het boekje (UVV) Activiteitenprogramma 2017 - 1018.
Voor de komende maanden staan de volgende activiteiten op de rol:
Dinsdag 20 februari 2018
BINGO + VERLOTING / Entree € 3,50 incl. koffie/thee
Dinsdag 20 maart 2018
OPTREDEN VAN DE ZANG- EN DANSGROEP ‘AKKOORD’
Een gevarieerd programma met volkszang en volksdans in prachtige kostuums.
Na het optreden is er een verloting. / Entree € 4,50 incl. koffie/thee
KBO nieuwsbrief / jaargang 2018 / nr. 1
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In de periode van 1-1-2017 t/m 31-12-2017 hebben zich maar
liefst 83 nieuwe leden aangemeld bij de KBO afdeling
Nieuwegein /Vianen, wij heten ze hartelijk welkom!
Akker, M.J. van den

Hoskam-Oskam, R.

Pel, M.A.

Akker, G. van den

Houdijker, L. den

Ringelestijn, A. van

Appelhof, C.F.G.

Huisman, N.

Rossum, J.C. van

Arendonk, H.F.H. van

Jong-Bons, D.T. de

Rossum-den Hartog, van

Baars, A.G.

Kalsbeek, K.G. van

Schaik, G.A.M. van

Baars-van Dam, C.

Kalsbeek-Beima, A. van

Schimmel, G.

Berg, W. van den

Koeiman, I.M.A.

Sipman, J.G.

Betzold, H.

Kok, I.M.

Sprang, J.B.M.

Beuken, B.P.F. van den

Kraaimaat-v.d. Biezenbos,

Stigter, M.A.

Bos, H.G.A.

Kraaimaat, J.P.E.

Stigter-Kanters, N.J.

Brettschneider, J.J.

Leek, R. van der

Terpstra, J.

Brettschneider, C.D.

Leeuw-van de Tier, P. de

Terpstra-v.d. Meer, J.M.

Buizert-Kraaijeveld, C.

Lisman, J.

Thissen, M.R.E.H.

Dam, F.J.M. van

Lisman-Kragten, C.J.C.

Timmermans, C.M.E.

Dam-Jonkers, H.G.J. van

Londen, Th. van

Veenendaal, P.M. van

Delput, T.J.M.

Londen-de Bruin, J.A. van

Vink-van Stroe, M.

Delput-Snel, E.C.M.

Mark-Koops, H. van der

Visser, K.J.

Disco, B.J.A.

Meiden, P.A. van der

Vos-Stigter, J.A.

Elberse, G.J.M.

Middelkoop, B.C.S.

Vos-Arp, M.

Elst-Veenker, I.

Nagtegaal-Gerritsen, H.L.

Vroegindeweij, A.J.

Evers, J.A.M.

Nas, A. de

Wegkamp, B.C.

Gulijk, F.T.E. van

Nefkens, M.J.J.

Wolf-van 't Westeinde, M.

Haar, N.M. ter

Nefkens, A.M.B.H.

Wolf, J. de

Heijden, B.F. van der

Nieuwpoort, M.J.

Zelst, W.H.M. van

Hoff-van Sandwijk, M.H.J.

Nifterik, A. van

Zieltjens, M.H.C.

Hogenbirk-Padding, T.

Nijssen, R.J.G.

Zieltjens-Kemp, M.C.G.

Holsteijn-Jansen, M.M. v.

Nikkels, H.

Zuurhout, A.C.

Hoskam, C.F.M.

Nikkels-van Egmond, J.M.

Ad Vos, ledenadm.

KBO nieuwsbrief / jaargang 2018 / nr. 1

-

21

Eigenlijk is vrijdag 5 januari een normale door-de-weekse-dag, vandaag echter
hield de KBO Nieuwegein/Vianen alweer haar 1e activiteit, nl. de Nieuwjaarsbijeenkomst, in de Bron.
Het was met een opkomst van 59 leden, een gezellig gebeuren. Onder het genot
van wat hapjes en drankjes hielden Ad Driessen en Jan Veenendaal een rondje
Bingo wat best in de smaak viel.
Er werd door Jan ‘scherp gecontroleerd’ dat de plankjes goed waren ingevuld.
Na de pauze kwam Ad met een zelfbedachte, pittige, leerzame
Power Point quiz over ‘Zonderlinge Zaken’ waarin o.m. de
vraag, wie is de naamgever van het Braille schrift; dat is
Braille. Daar moest soms best even goed over nagedacht
worden.
Angela had gezorgd voor heerlijke petit fours en mooie prijzen.
Al met al een leuk begin van het nieuwe jaar.
22
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Ad Vos.

Stichting De Baten en Movactor starten lokale vervoersservice voor senioren in Nieuwegein

St. de Baten zal vanaf medio 1e kw. 2018 in
samenwerking met Movactor de mobiliteitsmogelijkheden van senioren en hulpbehoevenden in Nieuwegein verder verbeteren. De
Baten heeft daartoe recent de bus van de
Gein Express overgenomen en zal deze ter
beschikking stellen aan Movactor, zij werkt
thans aan een initiatief waarbij senioren de
bus kunnen inschakelen voor lokaal vervoer
en tegelijkertijd elkaar kunnen ontmoeten.
Even boodschappen doen of een partner in
het verzorgingstehuis bezoeken is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Met dit project
willen St. de Baten en Movactor samen met
vrijwilligers mensen helpen mobiel en actief te
blijven.

Met deze service kunnen zij weer meedoen in
de maatschappij!
Met de bus vervoeren vrijwilligers straks hun
minder mobiele plaatsgenoten tegen een
geringe onkostenvergoeding. Movactor en St.
de Baten zoeken hierbij aansluiting bij ANWBAutoMaatje waarbij de ANWB haar kennis,
software, begeleiding, training en materiaal
beschikbaar stelt, zodat de service zonder
grote investeringen kan worden opzetten.
Mensen zo lang mogelijk mobiel houden en
laten deelnemen aan het sociaal maatschappelijk verkeer is de reden dat St. de Baten en
Movactor deze vervoerservice opzetten.

Het initiatief is geheel lokaal georganiseerd en
Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 %
heeft geen winstoogmerk.
daarvan voelt zich eenzaam, vooral omdat ze
niet meer mobiel zijn. Geen vervoer betekent Hou de site van St. de Baten in de gaten
dat meer dan 1 milj.mensen geïsoleerd raken. voor de aankondiging van de startdatum!
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INSCHRIJFFORMULIER NIEUW LIDMAATSCHAP KBO
afd. Nieuwegein/Vianen
Wilt u voor uw partner (indien van toepassing) s.v.p. een eigen formulier
invullen?
Voorletters/Achternaam:

M/V

Voornaam:
Straat/huisnummer:
Postcode/woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Mobiel telefoon:
E-mailadres:
IBAN (bank)nummer:
Ik ga akkoord met machtiging voor autom. overschrijving contributie  ja  nee
Huwelijksdatum (indien van toepassing):
(Voormalig) beroep:
Ik wil vrijwilligerswerk doen met als voorkeur:
Voor het jaar 2018 bedraagt de contributie per kalenderjaar:
€ 27,-- p.p. - € 54,-- per (echt)paar
Invuldatum:

Handtekening:

Stuur of mail dit formulier s.v.p. naar:
KBO ledenadministratie, Matkopsingel 17, 3435 BW Nieuwegein
: advos@casema.nl
Voor inlichtingen belt u met de servicelijn: 030 - 606 39 65.
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(Vervolg van pag. 2 van het omslag.)

U wordt te woord gestaan door Angela Kok. Mocht zij niet thuis zijn, dan laat u
een boodschap achter bij Ton en u wordt zo snel mogelijk teruggebeld.
Ja, dan hebben we ook nog onze VOA’S, de vrijwillige ouderenadviseurs: Bert Baars, Wil Middelkoop, John Schoordijk en
Nell Willems.
Zij helpen u met vragen over: de zorgverlening, het verkrijgen van hulpmiddelen,
wonen en woningaanpassingen, financiële regelingen en andere tegemoetkomingen, administratieve zaken, vervoer, vrijwilligershulp,
activiteiten, cursussen enz.
Zeker niet onvermeld mag blijven: de reis- en activiteitencommissie, bestaande uit Harry Meerts, Angela Kok en Ad
Vos, die leuke dagtochten, vakantiereizen en activiteiten
organiseert.
Last but not least, de bezorgers van Magazine KBO-PCOB
die tien keer per jaar het Magazine KBO-PCOB en de
nieuwsbrief bij u in de bus doen!
Dank aan allen die een bijdrage, in welke vorm dan ook,
aan deze nieuwsbrief hebben geleverd.
De nieuwsbrief verschijnt zesmaal per jaar.
Redactie: Ad Driessen, Jan Veenendaal, Ad Vos.
Vormgeving: (Ad Interim) Ad Vos.
Drukwerk: All Print Group, Zaltbommel.
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