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KBO: Berichten van het bestuur
Ik denk na waarover ik zal schrijven. Over Pasen, het voorjaar, de voorbije verkiezingen, de lockdown waar we
allemaal genoeg van hebben?

Ik las een gedicht van de Poolse dichter, Zbignieuw
Herbert. Het gaat over ter dood veroordeelden.
Waar spreken zij over (over alles in het leven)
Dit is een fragment uit het gedicht:
 
En daarom kun je
in de poëzie,
de namen van Griekse herders gebruiken
de kleuren van de ochtendhemel trachten te
vereeuwigen
over de liefde schrijven
en ook nog een keer
met dodelijke ernst
de bedrogen wereld 
een roos
aanbieden.

 
Het raakte me, voor mij was het eigenlijk een
samenvatting van de afgelopen tijd.
 
Laten we vooruit proberen te kijken, volgens Hugo de
Jonge is in de eerste helft van dit jaar bijna iedereen
gevaccineerd.
Dan kan het leven weer enigszins normaal worden, maar
wat is normaal. Kunnen we het nog, durven we dan weer
bij elkaar te komen. Ik hoop het van harte.
Genieten van de zomer, een reisje maken, iedereen snakt
ernaar. Lekker een middagje naar de stad, een terrasje
pikken, voorlopig blijft het bij dromen. Maar het
perspectief wenkt.
 
Laten we de roos maar aannemen en ons niet bedrogen
voelen. Laten we dankbaar zijn dat het ieder jaar weer
Pasen wordt en we iets kunnen ervaren van dat
eeuwigdurende wonder. Opnieuw  beginnen met leven.
 
Ik wens iedereen een vrolijk en zalig Pasen.
Marion van Hees.

Bericht van de penningmeester

Herinnering contributiebetaling:
Voor diegenen die handmatig betalen, en dus geen machtiging hebben afgegeven, geldt een tarief van € 28,50 voor
een alleenstaand lid en € 51,- voor een (echt)paar. 
Ik ontvang uw betaling graag uiterlijk op 1 april 2021 op rekening:
- NL83 INGB 0002 5192 65
- t.n.v.: KBO Amersfoort-Nijkerk
- met de vermelding: ‘Contributie 2021’

Via Margreeth Sjamaar kreeg ik de vraag of ik een artikel
over mijn hobby’s wilde schrijven Ze vroeg ook nog of het
verschil maakte ,nu ik alleen ben en toch mijn hobby’s
probeer te doen ?
Ik vond het wel leuk om er wat over te vertellen. Tom, mijn
echtgenoot en ik hebben een aantal jaren in het
Pluspunt in Kattenbroek aquarel les gevolgd.
Jaap Jaquet, onze cursusleider besloot om de lessen bij
hem thuis te gaan geven. Elke les praatten we met elkaar
wat we de afgelopen week gedaan hadden. Jaap had
vaak een thema,

Gerda Dechamps: berichten van een KBO
lid
Het verhaal van Gerda wordt vervolgd op de bladzijde hiernaast.Daar ziet u ook de foto van Gerda.

vertelde erover en hoe je een of ander het beste kon
bekijken en met aanwijzingen van Jaap  begonnen we.
De ene keer lukt het prima, de andere keer helemaal niet,
maar ook daar leer je van. We zijn samen ruim 9  jaar op
les geweest. Eerder deed ik keramiek en bloemschikken.
Door een vriendin, die liever naar aquarel wilde, liet ik me
ook over halen. Tom vond het ook wel goed, als ik maar
niet in zijn buurt kwam zitten. De laatste tijd toen het met
zijn gezondheid niet meer zo goed ging, bleef hij bij mij
aandringen. Helaas kwam zijn overlijden toch nog eerder
dan gedacht.
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Wij wensen de familie,
vrienden en kennissen veel
sterkte.

Bouw je voor ouderen, dan bouw je voor iedereen!

Op 16 januari werd mijn motie
behandeld om 25%
seniorenwoningen bouwen verplicht
te stellen bij nieuwbouw. 
De gemeente Amersfoort had een
rapport laten maken waarbij bleek
dat Amersfoort tot 2040 bijna 30.000
seniorenwoningen nodig heeft. Dit
zijn zelfstandige woningen maar ook
woningen met zorg. Dit zou
betekenen dat we elk jaar 1500
seniorenwoningen moeten bouwen. 
Dat is nogal wat dus ik heb daar een
bescheiden percentage van
genomen. Ook heb ik aangegeven
dat het belangrijk is dat de woning
levensloopgeschikt moet zijn maar
dat ook de woonomgeving belangrijk
is zoals bijvoorbeeld openbaar
vervoer dichtbij evenals winkels en
andere voorzieningen.
De vergrijzing gaat erg snel. Nu is
bijna de helft al ouder dan 50 jaar,
maar in 2040 is 1 op de vier mensen
dan ouder dan 65 jaar. Ook de zorg
is een probleem omdat er nu al te
weinig mensen in de zorg werken en
dat zal in de toekomst niet beter
worden. Als mensen bij elkaar gaan
wonen in bijvoorbeeld een

kleinschalige woonvorm dan blijkt
dat de WMO en zorgkosten met 3000
euro per persoon per jaar afnemen.
Maar ook ervaren de ouderen een
betere kwaliteit van leven, meer regie
over eigen leven hebben en ook
langer gezonder leven.
Als een oudere verhuist, is de
verhuisketen (mensen die gaan
verhuizen) het langst. Meestal gaat
een oudere kleiner wonen en laat
een eengezinshuis achter. Dus dit is
ook een oplossing voor (jonge)
gezinnen. Vandaar de titel: Bouw je
voor ouderen, dan bouw je voor
iedereen.
Helaas kreeg ik geen meerderheid
voor deze motie. Men vond dat de
stapeling van eisen naast de 35%
sociale huur en 20% middenhuur
voor projectontwikkelaars te groot
zou worden en wees daarom de
motie af.
Toch zal ik mij blijven inzetten voor
deze zaak want ik zie dagelijks dat dit
echt een groot probleem is. Er zijn
ook te weinig betaalbare woningen.
Dat geldt voor jong maar ook voor
oud!
Hartelijke groeten, Noëlle Sanders

Zelf wist hij het wel en begon mij te
zeggen dat ik mijn hobby’s niet op
mocht geven en dat ik onder de
mensen moest blijven. Ook bij de
KBO, want dat was één van zijn
hobby’s. Gelukkig  was ik al bedreven
op de PC en kon daardoor veel
dingen zelf en hoefde niet alles te
vragen, al was hier het gemis van
Tom het méést voelbaar. Over en
weer gaven we elkaar advies. Op
vakantie ben ik nu diverse keren met 
Ellie en Joke geweest, de eerste keer
naar Valkenburg in Tom zijn geliefde
Limburg ,hij was Limburger in hart en
nieren.
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PCOB: Berichten van het Bestuur

Vaak vragen afdelingen hoe deze samenwerking
organisatorisch en juridisch kan worden ingericht en
ondersteund. Daarvoor analyseren we welke andere
financieringsbronnen KBO-PCOB kent en op welke wijze
deze in de begroting en jaarrekening worden gebruikt.
Over de contributie en afdracht aan het landelijke
verenigingsbureau hebben we al afgesproken dat we
daarvoor een gelijke basis voor alle leden hanteren en
deze t/m 2024 alleen zullen indexeren.
 
Er is behoefte nog eens kritisch te kijken naar de hoogte
van contributies en de afdrachten.
De besteding van de contributie en afdracht, die
specifiek is voor leden van de Unie KBO of de PCOB, zal
ook verduidelijkt en inzichtelijk gemaakt worden. 
 
Bouwen aan de bundeling van twee sterke verenigingen
met (opnieuw) bloeiende, levendige afdelingen in het
hele land.

In het KBO-PCOB magazine van maart 2021 met daarin (interim)directeur Marcel Sturkenboom, over KBO-PCOB
nieuwe stijl, was de kop van het artikel: 
Met dit nieuwe elan kunnen we naar voren kijken.  (voor info daarover, even terug kijken in het maart nummer)
Daarnaast ontvingen we een brief over de gang van zaken van de voorzitter Willem Nuis, van het PCOB bestuur.
Belangrijke facetten voor ons hebben we uit genoemde brief hieronder als tekst vermeld:

Onze reactie: Zoals hierboven en in de brief
geformuleerd, zijn we beter op weg dan tot nu toe
verwacht. Probleem van plaatselijk juridische invulling,
incl. gelijke contributie afdracht door de leden en inzage
hoe dit tot stand komt, is nu nog theorie! Hierna volgt
'geen woorden maar daden'. Vooral inzicht in de
juridische status van één KBO-PCOB afdeling, incl. één
financieel plaatselijk beheer is een must.
Hoewel dus nu met een positieve blik naar voren wordt
gekeken, verwachten we dat de grondslag en identiteit
van de KBO-PCOB niet alleen op papier , maar ook in
praktijk wordt gebracht. Er zijn echter twijfels, daarbij
denken we vooral aan het landelijke KBO-PCOB
magazine.
Nu (4 maart 2021) bekend is geworden dat er weer 30
mensen in een  kerkdienst aanwezig mogen zijn, gaan we
ook concreet nadenken over het organiseren van een
PCOB bijeenkomst, waarin de leden over landelijke en
plaatselijke ontwikkelingen worden geïnformeerd, waar
we weer kunnen zingen en voor ons gezongen wordt etc. 
Voorlopig denken we aan donderdagmiddag 6 mei
2021.
In de volgende uitgave van ons “Nieuws” hopen we de
definitieve uitnodiging te kunnen presenteren.

Klik op:  https://www.facebook.com/piet.jansen.14/videos/5142812242458868
GOD, HOE GRAAG ZOU IK WEER KOMEN
tekst: ds. A.F. Troost ;  Melodie: Psalm 42

God, hoe graag zou ik weer komen
waar uw kerk één lofzang is -
nu nog ver, om van te dromen,
harten boordevol gemis.
Ooit was alles zo gewoon:
fluitspel, paaskaars, orgeltoon,
stemmen, stilte, al die mensen -
kan men zich iets mooiers wensen?

God, hoe graag zou ik weer zingen
juist nu ik niet zingen mag!
Waar, waar zijn nu al die dingen
die ik liefhad, zó graag zag:
bidden, danken in uw huis,
aan uw tafel, rond het kruis
zwijgen, spreken, lachen, huilen -
bij U rusten, bij U schuilen..

God, hoe graag... Laat ons weer
komen
dit of anders volgend jaar,
laat ons bloeien als de bomen -
onze dromen, maak ze waar!
Laat ons weer vol vreugde zien,
wie weet binnenkort misschien,
wat wij nu zo vurig hopen:
wagenwijd uw deuren open!
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Colofon PCOB
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Overledene:
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Wij wensen de familie van de
overledene veel troost en
sterkte toe.

Corona regeert!  Nood leert bidden!
Bezoekersregeling! In deze crisis gaat
vasten vanzelf!
Helaas er zijn geen armen om je
schouder, er is eenzaamheid! 
Moeten we Pasen en Pinksteren
opnieuw in tijden van corona vieren?
Wanneer kunnen we weer tijdens een
PCOB-bijeenkomst elkaar
ontmoeten?
Waar ligt de grens?  Etc…,etc…, 

Column van Henk van Essen

Helaas zijn er geen armen om je schouder,

er is eenzaamheid 

In ons land probeert het kabinet te
regeren. De inmiddels gehouden
verkiezingen zullen wel aangeven
hoe we daar over dachten.
Benieuwd of aan de belofte om de
AOW te verhogen echt gevolg wordt
gegeven!
Dit kabinet heeft oa. een
stimuleringsregeling geïntroduceerd
voor kleinschalige wooninitiatieven
voor ouderen. Hiermee wordt
invulling gegeven aan de
aanbeveling uit het mede door de
KBO-PCOB opgestelde manifest
“Waardig ouder worden” om meer
ruimte te creëren voor passende
woonvormen. 

Vraag blijft nu, hoe worden
belemmeringen weggewerkt en
wanneer? Straks bij de aanloop naar
de gemeenteraadsverkiezing willen
we weten wat er in Amersfoort van
terecht gekomen is, wat er beloofd is.
In ons KBO-PCOB magazine: in het
“Nieuws”, van januari 2021, gaf
Noëlle Sanders, bij een bericht uit de
politiek, al inzicht in de positieve
Amersfoortse ontwikkelingen.
Persoonlijk pleit ik voor een
‘ouderenwoonakkoord’, waarbij
gemeenten, woningcorporaties,
ontwikkelaars, ouderenbonden en
andere relevante partijen
samenwerken aan het realiseren van
betaalbare woon(zorg)vormen
Kijkend naar de materiële en
geestelijke zorgen die er momenteel
veel zijn,  kom ik instemmend uit bij,
theoloog des Vaderlands,                
ds. Almatine Leene, zij zegt o.a. het
volgende :   
“Hoopvol blijven. Geduld is een
sleutelwoord. De vanzelfsprekendheid
van het leven wordt op de proef
gesteld. Maar laten we niet
moedeloos worden of alleen maar
terugkijken, zo van wanneer wordt
het weer zoals het was. Nee, het
nieuwe normaal zal mooier worden.
Als je weer kunt knuffelen, zul je die
knuffel meer waarderen. De Bijbel
laat ons zien dat het einde nooit het
einde is;  zoals de dood ook niet het
einde van je leven betekent. Elk
einde heeft een nieuw begin. Dat
geeft hoop. Voor mij is hoop een
persoon: Jezus Christus. Ga hoopvol
verder. Dat kan niet anders. Maar ik
ben ook realistisch: op Gód is mijn
hoop gesteld en niet op wat er in de
wereld gebeurt.”   
Zo gaan we op weg naar Pasen, met
ook een nieuw begin. 
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WANDELEN IN 2021
Hallo wandelaars, we willen even iets van ons laten
horen.
Het is jammer, dat we nog niet met een groep kunnen
wandelen, maar we hopen dat we dat in mei/juni wel
weer kunnen. Dat dan ook de Horeca weer open is, zodat
we ook weer gezellig met elkaar kunnen koffiedrinken.
We zijn jullie niet vergeten en hopen gauw weer een
leuke wandeling samen te doen. Jullie lezen dat dan in
de Info van eind april of mei.
Groeten van Toos, Riet, Ria en Wil.

Bericht van de Reiscommissie
 

De geplande dagtocht is op 14 april. Een geweldige
zwerftocht door het prachtige Drenthe!!

Bij restaurant Coelenhage in Wezep stoppen we voor
koffie met gebak. Daarna rijden we dwars door de alweer
groen wordende natuur naar Odoorn. Bij Hotel Oringer
Marke worden we ontvangen voor de lunch met een
kroket.
Vervolgens rijden we naar Gasselternijveen waar boerin
Agnes (boer zoekt vrouw) alles zal vertellen over hoe u
zelf advocaat kunt maken. Natuurlijk mag u ook haar zelf
gemaakte advocaat proeven!!!!Tijdens een kopje koffie of
thee aangeboden door boerin Agnes, kunt u verder
kennis met haar maken en vragen stellen.  

Wat is het lastig om een enthousiast bericht over een reisje te schrijven als je nog niet weet of het wel door kan gaan!!!
We zijn van veel punten afhankelijk!! We gaan pas een dag uit als het echt verantwoord is om te gaan. Het zou fijn zijn
als iedereen gevaccineerd is, als de restaurants weer open zijn, als de geplande accommodatie ons ook op een
veilige manier kan ontvangen, als we ook groen licht hebben gekregen van Eemlandreizen om te gaan rijden met de
bus. U zult begrijpen dat de omschreven dagtocht van 14 april onder voorbehoud is!!!!Toch blijven we positief en gaan
we ervoor want misschien………!!!! 
 

We verwachten rond 18.30 uur weer in Amersfoort terug
te zijn.
Kosten voor deze dag € 49,75 p.p. te voldoen op rek:
NL47 INGB 0007316757 t.n.v. KBO Amersfoort-Nijkerk. U
kunt zich opgeven bij Joke Pot T: 033-4570160.
 
Opstapschema: 08.30 uur Liendert, 08.40 uur Klokhuis,
08.50 uur Otto Scheltus, 09.00 uur Centraal Station
( touringcarplaats). Het is belangrijk dat u op tijd
aanwezig bent. Wij kunnen niet wachten omdat we op
deze dag ons moeten houden aan geplande tijden! 
 
De reiscommissie: Joke en Elly
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Belastingaangifte 2020
BELASTINGSERVICE OUDERENBONDEN. VANAF 1 MAART REGELEN WIJ DE AANGIFTE VOOR U
 
Door de corona maatregelen is onze werkwijze aangepast. Wij komen niet meer bij u thuis, maar vragen u om
de benodigde stukken bij uw invuller/ster in de bus te doen. Is dit niet mogelijk voor u, dan bespreekt u met de
invuller/ster een andere oplossing. Wij verzorgen de aangifte verder op de vertrouwde manier.
De Belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden. Als inkomensgrens geldt: voor een alleenstaande
€ 35.000,- en voor gehuwden / samenwonenden € 50.000,- per jaar.
Heeft u van de Belastingdienst een aangiftebrief ontvangen om aangifte te doen over 2020 en wilt u gebruik maken
van de Belastingservice ouderenbonden PCOB en UNIE KBO, dan kunt u zich telefonisch aanmelden op:
 

            telefoonnummer: 033-4806412      
 
Na aanmelding: Er wordt met u contact opgenomen door een belastinginvuller/ster bij u in de wijk.
Samen bespreekt u de vervolgstappen.
 
Let op !
Als u al meer van onze belastingservice gebruik heeft gemaakt, dan kunt u ook direct uw “eigen’’
belastinginvuller/ster bellen. Zijn of haar naam staat op de “meegeefbrief” die bij u is achtergelaten.
Leden die vorig jaar een machtigingscode ontvangen hebben voor het laten invullen van de aangifte, krijgen dit jaar
automatisch persoonlijk een nieuwe machtigingscode toegestuurd in een witte blanco envelop. Bewaart u deze brief
goed, de invuller/ster heeft hem nodig.  
De kosten bedragen € 12,-- ( een onkostenvergoeding voor reis-, kopieer- en printkosten ) .
 
DE VOLGENDE GEGEVENS ZIJN NODIG VOOR DE BELASTINGAANGIFTE  2020:
De aangiftebrief die u van de Belastingdienst heeft ontvangen om aangifte te doen. 
Alle jaaropgaven van inkomsten die u in 2020 heeft ontvangen van uzelf en van uw echtgenoot of partner:
jaaropgaven van pensioenen, uitkeringen en bijverdiensten.
De WOZ – beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2019 en de jaaropgaven van de
hypotheekverstrekker (alleen als u over een eigen koopwoning beschikt).

Korting op de rijbewijskeuring
Rijbewijskeuringen zitten niet in het basispakket en
worden dus niet standaard voor iedereen vergoed. U
krijgt alleen een vergoeding als u een aanvullende
verzekering heeft afgesloten die de keuring dekt. Meer
informatie over een eventuele vergoeding vindt u in de
polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering.
In veel gevallen kunt u bij een aantal geselecteerde
artsen en instanties korting krijgen op uw rijbewijskeuring,
onder andere op meer dan 225 locaties in Nederland via
Regelzorg. Vaak betaalt u dan niet meer dan €35.
 
KBO- en PCOB-leden kunnen een afspraak maken via
www.regelzorg.nl of bellen met 088-23 23 300.
 
Vergoeding van de keuring
KBO- en PCOB-leden die via ons collectief aanvullend
verzekerd zijn met minimaal één ster, ontvangen een
vergoeding van €35. U hoeft dan alleen maar de
rekening van de arts op te sturen naar Zilveren Kruis.

Naar aanleiding van vragen van enkele leden vonden
we 
de hier volgende tekst, afkomstig van de KBO-site:
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/rijbewijskeuring-
voor-75-plussers/

Wat kost het?
Naast de kosten van de Gezondheidsverklaring dient u
rekening te houden met diverse andere kosten:
De medische keuring. De Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) bepaalt het maximumtarief voor de
rijbewijskeuringen. Op dit moment is dat €101,99
(basistarief*).
Kosten van de keuring door een medisch specialist.
Kosten voor de rijtest: bijvoorbeeld voor de huur van een
lesauto.
Kosten voor de aanvraag van het rijbewijs zelf en het
maken van pasfoto’s.
*Het kan voorkomen dat u meer moet betalen dan het
basistarief. De NZa biedt daarover meer informatie.
 

72103



Langestraat Amersfoort

Nostalgie in Coronatijd
                               Mijn groene broekpak 
                                     Ank Furst Bürmann

Ongeveer 22 jaar terug kwam er in
Amersfoort in de Langestraat een
nieuwe dames-modezaak. Ja, dan
moet je op jacht. 
Toen ik daar in een mooi broekpak
was gehesen kwam er een vriendin
binnen. Die zei meteen: ‘Kopen, dat is
leuk zeg.’ Met die oversized
schouders was het wel even wennen,
maar zij gaf het zetje. Dus opgewekt
naar huis. Ik heb nooit spijt van dat
pak gehad. Bij de juwelier Van Duin
een broche gekocht waar ik een
foto’tje van mijn eerste en enige
kleindochter in deed. Nog steeds,
maar nu enigszins vergeeld

prijkt ze nog op mijn boezem. 
Door weer en wind zijn we samen
gegaan. Later heeft mijn naaister de
oversized bovenkant tot draagbare
proportie terug gebracht. Zij was mijn
steun en toeverlaat bij nieuwe en te
veranderen kleding.
 
Wanneer ik nu door onze Langestraat
loop is het even treurig als in 1978,
toen wij uit Amsterdam in Leusden
kwamen wonen, allemaal lege
winkels, nu uit nood, toen
opgekochte kleine provinciale
winkeltjes, dicht gemaakt als voor
een storm met

houten schotten, want er moest iets
groot komen. (Amersfoort Groeistad).
We kregen AH, de Hema, V&D en het
Kruidvat. De Gruyter moest het loodje
leggen, evenals andere Amersfoortse
middenstanders.
Nu is er van onze Langestraat niet
veel over, alhoewel, veel eettentjes To
Go.
Eens komt het vast weer goed. We
hebben gelukkig Veenendaal de
boekhandel nog. Daar kun je je nog
een beetje uitlezen en boeken
bestellen tijdens deze Covid-19 in ons
Amersfoort.

DE VOLGENDE EDITIE (2104) VAN ONS MAGAZINE

KOMT UIT OP DONDERDAG 22 APRIL 202I.

WILT U DE KOPIJ VOOR DEZE EDITIE OPSTUREN

VOOR 3 APRIL?

RITA.DEBEURS@GMAIL.COM

nummer kopij vòòr  bezorging op

2104 3 april 22 april

2105 10 mei 27 mei

2106 16 juni 1 juli

2107 9 augustus 26 augustus

2108 13 september 30 september

2109 11 oktober 28 oktober

U kunt de laatste 20 nummers van ons blad bekijken op ;
www.pauldebeurs.nl/KBO_INFO
Uitgiftedata en uiterlijk kopij inleveren in 2021

Zo lang bezoek maar uit één of twee personen tegelijk
mag bestaan is het moeilijk om medespelers te vinden
voor een gezelschapsspel. Daar hebben twee broers uit
Limburg iets op gevonden, zie het februari KBO-PCOB-
magazine blz. 7. Ik heb dat spel aangeschaft en heb het
al een paar keer met plezier gespeeld. Maar met zijn
tweeën lijkt me toch leuker. Wie komt een keer bij me
langs om het uit te proberen?
Bel of mail me om een afspraak te maken.
033-4807218 of c.hennydeberg@gmail.com.              
Henny de Berg, Albertus Magnusstraat 12, Amersfoort.

lovethegarden.com
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