
 - 1 -

 Agenda
 Datum  Activiteit  Locatie*

 1, 15 februari  Koffiedrinken,  woensdag van 10.00 tot 12.00 uur  ‘t gebouwtje

 2, 16 februari  Koffiedrinken, donderdag van 10.00 tot 12.00 uur  Ontmoetingskapel

 3, 10, 17, 24 februari  Soep eten, vrijdag om 11.30 uur  de Ontmoeting

   9 februari  Kleuren  de Ontmoeting

   9 februari  Kaarten, 13.30 uur  Nieuw Salem

 20 februari  Naar de Chinees, 11.30 uur, zie ook blz. 2  Doorn

 23 februari  Puzzelen, 10.30 uur  de Ontmoeting

 *Voor adressen zie einde nieuwsbrief

Het leven wordt duurder in 2023

Allereerst wensen wij u een goed en gezond 2023! 
Wat gaat het nieuwe jaar ons brengen? Sinds Rusland 
Oekraïne is binnengevallen, is bijna alles duurder 
geworden. De inflatie is meer dan 10% en deze is in 
jaren niet meer zo hoog geweest. Wel wordt de AOW 
met ingang van 1 januari 2023 met 10,15 % verhoogd 
en sommige pensioenfondsen verhogen na meer dan 
10 jaar ook weer de pensioenen.
De hoge gas- en elektriciteitsprijzen brengen 
particuliere huishoudens in de problemen. Daarom 
heeft de Overheid voor 2023 een prijsplafond 
bepaald: een maximumprijs voor energie die in 
rekening mag worden gebracht. Dat plafond geldt 
tot een jaarverbruik van 1200 kuub (m3) gas en 2900 
kilowattuur (kWh). Wie meer verbruikt, betaalt over 
het meerdere de reguliere prijs ook al is dat hoger 
dan het prijsplafond. Daarnaast is het voor bepaalde 
groep huishoudens mogelijk om bij de gemeente een 
energietoeslag aan te vragen.

Het is belangrijk om nu het energieverbruik omlaag 
te brengen door isolatiemaatregelen en zuinig met 
energie om te gaan. Zonnepanelen kunnen helpen 
om uw eigen energie op te wekken. Dit geldt voor 
eigenaren van woningen, maar ook verhuurders van 
huurwoningen zouden moeten meewerken aan 
isolatie en energieopwekking.
De seniorenorganisaties KBO Utrechtse Heuvelrug 
en PCOB Driebergen-Maarn zijn met ingang van          
1 januari 2023 bestuurlijk meer samen gaan werken, 
naast de activiteiten die al gezamenlijk werden 
gedaan. De samenwerking is ook zichtbaar geworden 
door de uitgave van de maandelijkse Nieuwsbrief.
Op het gebied van de belastingservice wordt vanaf 
dit jaar ook door KBO en PCOB onderling samen-
gewerkt, in deze Nieuwsbrief wordt hier nader op 
ingegaan.
Wij hopen dat het voor u een mooi jaar zal worden.

Cees de Graaff, 
Voorzitter KBO Utrechtse Heuvelrug

Samen verder
Zoals reeds in de nieuwsbrief van december 2022 van PCOB Doorn-Langbroek aangegeven, zijn wij als 
afdeling samengevoegd met de PCOB Driebergen-Maarn. Dit betekent dat alle leden voortaan mee 
kunnen doen met de activiteiten die veelal in Driebergen worden georganiseerd. 

Hierbij van harte uitgenodigd
De ledenadministratie gaat naar Frank Piersma uit Driebergen. 
tel: 06-2513 7789, e-mail: piersma53@gmail.com
Lief en Leed blijft voor Doorn-Langbroek  bij Leo en Coco Overgaauw, Julianaweg 4, 3941DM Doorn, 
tel: 0343-414 824, e-mail: leoovergaauw@hotmail.com    

Rijk Roelofse, voormalig voorzitter PCOB Doorn-Langbroek 
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Financieel steuntje in de rug: ook voor u?

Begin december ben ik 
naar het spreekuur 
geweest van Grip op 
Geld, een initiatief van 
de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug.
Ik was bezig met het 
eventueel overstappen 

naar en afsluiten van een nieuwe zorgverzekering, 
maar zat met vragen. Want doe ik er wel goed aan 
om over te stappen?
Ik werd bij het spreekuur met open armen ontvangen 
door een vriendelijke heer. Gemakshalve noem ik 
hem 'meneer Grip'. Ik legde meneer Grip uit, waarom 
ik kwam. Samen liepen wij mijn verzekering na en ik 
durfde over te stappen.
Intussen had meneer Grip naar mij geluisterd. Hij 
vertelde mij dat er vele potjes zijn om de bewoners 
te ondersteunen in deze moeilijke tijd. Zo is er een 
potje om steun te bieden bij hoge zorgkosten. 
Meneer Grip hoorde mij zeggen dat ik al jaren mijn 
verplichte eigen risico betaalde. Hij wees me op de 
potentiële mogelijkheid om aanspraak te maken op 
het potje 'Hoge Zorgkosten'.

Ik wil deze informatie graag met u delen, want ook u 
kunt misschien in aanmerking komen voor financiële
ondersteuning. Wanneer u minder dan € 2600 bruto 
per maand aan inkomsten heeft, kunt u hier 
misschien al voor in aanmerking komen.
Weegt u zelf maar af: is het de moeite waard om in 
aanmerking te kunnen komen voor de juiste 
ondersteuning uit het juiste potje van de Utrechtse 
Heuvelrug? Ik denk persoonlijk dat er veel mensen 
zijn die niet weten dat zij binnen de doelgroep vallen. 
Daarom wil ik u met mijn schrijven helpen en hierop 
attenderen.
Voor mij was duidelijk dat de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug zorgdraagt voor het welzijn van de 
inwoners.
Wij hebben rechten, maar ook plichten. Uiteindelijk 
komt alle steun voort uit gemeenschapsgeld, waar 
we samen goed mee om moeten gaan. Ik moedig 
niemand aan om zoveel mogelijk 'potjes' te benutten 
als hij maar kan. Maar ik wil eenieder die een steuntje 
kan gebruiken uitnodigen om eens op audiëntie te 
gaan bij 'meneer Grip'. Er is meer steun dan u 
misschien nu voor ogen hebt.

iPad cursus

Ook in 2023 willen wij weer van start gaan met de cursus kennismaken met de Ipad.
Indien er genoeg aanmeldingen zijn, starten wij eind februari begin maart met de cursus.
Om u voor te bereiden op de digitale snelweg proberen wij u kennis te laten nemen van de 
mogelijkheden die de Apple iPad voor u biedt. Ruim zeventig senioren uit Driebergen en 
omgeving zijn u al voorgegaan.  
De cursus bestaat uit 4 ochtenden van ca. 2 uur en het materiaal is geheel gratis.
De locatie is Nieuw Salem achter de Grote kerk in Driebergen. De eerste ochtend start om 
10.00 uur en duurt tot 12.00 uur. De andere dagen starten wij ook om 10.00 uur.

U krijgt de eerste dag een leen iPad uitgereikt, een boek en de iPad hoes. Na 4 lesdagen levert u de iPad met 
boek en hoes weer in. Bent u geïnteresseerd, meldt u zich dan voor 10 februari 2023 aan bij:

Frank Piersma, Dennenlaan 2, 3971 JG Driebergen.
Cursusleider iPad PCOB Driebergen-Maarn.

06- 2513 7789 of piersmaf53@gmail.com

Gezellige maaltijd bij Chinees restaurant Happy Garden in Doorn 

We gaan weer een - voor sommigen - oude traditie in ere herstellen. Eens per jaar een maaltijd bij de 
Chinees! Een feestelijke activiteit in deze donkere maanden. Dit keer zal het festijn plaats vinden op  
20 februari in Doorn, ook om de kennismaking met leden uit Doorn te bevorderen. 
De plaats is Happy Garden, Amersfoortseweg 76 in Doorn. De kosten per persoon zijn € 20. We beginnen 
om 11.30 uur met een drankje, daarna hebben we een warm lunchbuffet. 
Opgave bij Bram Dekker, tel. 0343-518 826 en o6-5374 7125. 
We gaan er van uit dat een ieder op eigen gelegenheid komt. Wanneer u geen eigen vervoer heeft kunnen 
we wellicht een regeling treffen met meerijden. In dat geval vragen we u € 2 te betalen aan de chauffeur.

mailto:piersmaf53@gmail.com
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Belastingservice (Hulp bij Aangifte Inkomsten Belasting IB 2022 - HUBA)

Vanaf 1 maart 2023 kan er belastingaangifte gedaan worden voor het jaar 2022. 
Deze mogelijkheid bestaat (zonder uitstel) tot 1 mei 2023. De digitale wijze waarop 
aangifte gedaan dient te worden is niet voor iedereen even eenvoudig. De HUBA’s 
van de KBO-PCOB van de gemeente Utrechtse Heuvelrug verlenen hulp bij het 
invullen van de belastingaangifte. Deze service wordt al vele jaren op vrijwillige 
basis verleend. 

Voorwaarden:
De belastingservice is bestemd voor leden van de ouderenbond. Zij dienen een eenvoudige aangifte te 
hebben, gepensioneerd te zijn en een inkomen genieten van maximaal ca. € 35.000 voor alleenstaanden; 
voor echtparen ligt de grens op ca. € 50.000 per jaar.
De HUBA gaat na het invullen van het digitale formulier na of het lid ook in aanmerking komt voor energie-, 
huur- en zorgtoeslag. Zo nodig zal de HUBA ook deze formulieren invullen.

Belangrijk! 
Het invullen van de formulieren door de HUBA blijft te allen tijde de verantwoordelijkheid van de 

hulpvrager. De HUBA is geen fiscalist, maar vrijwilliger met kennis van zaken.

Wanneer u gebruik wilt maken van onze hulp, vragen wij u om de benodigde papieren daarvoor te 
verzamelen en te bundelen in een envelop of map. Wij nemen in februari/maart 2023 telefonisch contact 
met u op en bespreken hoe wij de benodigde papieren in ontvangst willen nemen. Mocht het nodig zijn om 
uitstel van belastingaangifte aan te vragen dan kan de HUBA dat voor u regelen. Uitstel wordt dan verleend 
tot 1 september 2023. 

Voor de hulp die de vrijwilliger biedt, wordt een kleine vergoeding gevraagd van € 12,00 per huishouden ter 
dekking van gemaakte kosten. 

De leden die vorig jaar door één van de HUBA’s zijn geholpen bij de aangifte Inkomstenbelasting 2021 en 
daar toen een machtigingscode voor hebben ontvangen voor hulp bij de aangifte, krijgen automatisch voor 
de IB 2022 een nieuwe machtigingscode persoonlijk per post toegestuurd. Voor nieuwe hulpaanvragers 
wordt een machtigingscode aangevraagd door de HUBA. Deze wordt per post toegestuurd. 
Wij verzoeken u de machtigingscode die door de Belastingdienst aan u wordt gezonden aan de HUBA te 
overhandigen.
De HUBA zal zelf contact opnemen met de leden die vorig jaar ook deze service hebben genoten.
Wilt u gebruikmaken van deze belastingservice of heeft u er vragen over dan kunt u contact opnemen met:

 Frank Piersma (coördinator), Dennenlaan 2, 3971 JG, tel. 06-2513 7789
Ben Mulder, Oranjelaan 20, 3971 HG, tel. 06-1059 1742
Dick Vlot, Lindelaan 28, 3971 HB, tel. 06-2746 1974
Cees de Graaff, Zonstraat 37, 3971 VD, tel. 06-2557 7130

Algemene Leden Vergaderingen van KBO en PCOB

Beide organisaties zijn ledenorganisaties, waar de ledenvergadering het kloppend hart van de vereniging is. 
Op beide vergaderingen wordt het jaarverslag gepresenteerd zowel financieel als inhoudelijk. En verder 
praten we over de samenwerking en de plannen voor de toekomst.
De ALV van de PCOB is op maandagmiddag 13 maart in Nieuw Salem en de ALV van de KBO wordt 
gehouden op 14 april in het Parochiecentrum. Meer informatie in de volgende nieuwsbrief.

Vooraankondiging

Dit jaar willen we in Nieuw Salem een voorjaarsbrunch houden met als thema “op weg naar Pasen”. We 
hebben daarvoor dinsdag 28 maart gereserveerd. Meer informatie in het volgende nummer. 

Op 3 mei willen we een bezoek brengen aan het klooster Sint Agatha, in het gelijknamige dorp in het Land 
van Cuijk. We krijgen onder andere een presentatie, een lunch en rondleidingen. 
Wilt u de data alvast noteren?
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Locatie Adres Locatie Adres

 de Ontmoeting  Hoofdstraat 113, Driebergen  ‘t gebouwtje  Woudenbergseweg 52, Maarsbergen

 Nieuw Salem  De Lei 86, Driebergen  Ontmoetingskapel  Kapelweg 45, Maarn

  ‘t Hoge Licht  Klaproos 2, Driebergen

 Contact met KBO Utrechtse Heuvelrug

 telefoon:   06 4064 9074
 e-mail:       kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com
 website:   kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl
 Ledenadministratie & Penningmeester:
                     penningmeesterkbouh@gmail.com
 Activiteiten: José Keijzer, tel. 06 3761 6056 
 Postadres secretariaat:   Rob van den Hoek

      Park Sparrendaal 58 
     3971 SN Driebergen

 Contact met PCOB   Driebergen – Maarn

  e-mail:     secr-pcobdriebergen@outlook.com
  website:  kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl
  Ledenadministratie en Penningmeester:

      secr-pcobdriebergen@outlook.com 
  Activiteiten: Bram Dekker:   tel. 06 5374 7125, 
                           e-mail: bramdekker2012@gmail.com
  Postadres secretariaat:   F. Piersma
                                    Dennenlaan 2,
                                                 3971 JG Driebergen-Rijsenburg

 Nieuwsbrief:
 Redacteur: Richard Postma & Bram Dekker
 Realisatie: Paul Swaan

 De nieuwsbrief   van maart verschijnt :  28 februari  
                                 inleveren kopij uiterlijk : 18 februari  

Ledenmutaties KBO

Nieuwe leden:
dhr. de Greef
mw. de Greef

Opzegging diverse redenen:
H. van Bremen
J.R. de Groot
dhr. de Jong
mw. de Kong-van Ede
H. van Veenendaal

Ledenmutaties PCOB 

Nieuwe leden:
mw. D. van der Meulen- Bosch, 
Driebergen
mw. G.M. Groot, Driebergen
mw. G. Vervat, Driebergen
Overleden:
dhr. A.S. Schuijf, Driebergen
Verhuizing:
Fam. R. Vermaas naar Houten

Opgezegd:
Fam. H.F.W. Alberts, Maarn
mw. H. Doornkamp-van Willigenburg, Driebergen
mw. D. van Til-Zwaan, Driebergen
dhr. W. Voet, Driebergen
dhr. J. H. Schuurman, Driebergen
mw. J. Freund, Amsterdam
mw. R. van Deursen, Driebergen
mw. A.H.G. van den Berg, Driebergen

Kerstdiner KBO-PCOB 2022
De mensen van de bediening werden hartelijk bedankt uit naam van de organisatoren.
Ik wil hier mijn dank uitspreken voor de gehele organisatie voordat de officiële uitnodigingen de deur uit 
gaan. Het diner werd geopend met een Bijbeltekst en een verhaal overeenkomstig de tradities van KBO 
resp. PCOB. Er werd gemeenschapszin geschapen en ervaren. Dank je wel aan diegene uit beide organisaties 
die zich belangeloos hebben ingezet voor deze geslaagde bijeenkomst.
Als afsluiting nog een wens passend ook buiten de kersttijd:

“Mag de kerstsfeer voor de deelnemers, hun dierbaren en voor ieder ander de opmaat zijn voor een vredige en  
solidaire toekomst”

Website KBO-PCOB
We hadden enkele verspreide websites van beide bonden, nu gaan we, voor alle duidelijkheid, over naar 
één website https://kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl   Hier vindt u alle relevante informatie!
Roel Vermaas was de webmaster maar i.v.m. zijn verhuizing heb ik dit overgenomen.

Richard Postma
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