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Dit is de eerste Nieuwsbrief in 2023. Wat gaat dit jaar een ieder van ons brengen? En wat 
onze eigen afdeling van de PCOB? Natuurlijk hopen wij weer op gezellige koffieochtenden 
en interessante ledenmiddagen, activiteiten, waarbij “elkaar kunnen ontmoeten” belangrijk 
is. Een vraag. Hebt u te maken met hogere kosten in 2023? Onze PCOB in ieder geval wel. 
Uw bestuur heeft weliswaar besloten de contributie in 2023 niet te verhogen, maar extra 
giften zijn wel van harte welkom. Hoe dan ook, het bestuur kijkt er naar uit elkaar ook in 
2023 weer te begroeten. U toch ook? 
 
In Memoriam. 1 december 2022 is overleden mw. Loes Kleefsman-van der Veen op de 
leeftijd van 91 jr. Zij was onderwijzer die van orde hielt, creatief in tekenen en schilderen. 
24 december 2022 is overleden dhr. Harry Ferwerda op de leeftijd van 92 jr. Wij zullen hem 
herinneren als humoristisch en trouw. 
Wij wensen beide families wijsheid en vertrouwen toe. 
 
Verhuizing. Onze voormalige voorzitter Riet Martin is onlangs verhuisd naar Buren waar 

ook haar dochter woont. Namens de afdeling Amerongen/Elst heeft Joke v.d. 
Ven afscheid van haar genomen en een bloemetje overhandigd. Wij hebben 
fijne herinneringen aan haar tijdens de periode van haar voorzitterschap. Wij 
wensen haar alle goeds toe in haar nieuwe woonomgeving. 
 

Ledenbijeenkomst Nieuwjaar op 10 januari 2023. Het was deze keer in verband met 
Nieuwjaar een andere invulling van de middag dan we gewend waren. De heer Dirk Jan 
Onink heeft de aanwezigen vermaakt met het spelen van diverse (meezing-)liedjes op zijn 
accordeon. Verschillende aanwezigen zongen uit volle borst mee. De dames van de catering 
hadden weer gezorgd voor een hapje en een drankje. Het was een gezellige bijeenkomst. 
 
Het Levenstestament. Op de Ledenbijeenkomst van dinsdag 14 
februari 2023 komt notaris mevrouw I. van Schuppen ons informeren 
over het belang van het maken van een levenstestament. Indien u andere 
vragen voor de notaris heeft bestaat hiertoe uiteraard ook de 
mogelijkheid. Een belangrijk aspect om hierbij aanwezig te zijn. 
 
Jaarvergadering. Op de Ledenbijeenkomst van 14 maart 2023 zullen we, zoals u dat van 

ons gewend was van voor de corona-crisis, weer onze 
Jaarvergadering houden. Voor de pauze zal aan de orde 
komen de exploitatie-rekening 2022 en de begroting 2023. 
Beiden geven helaas een negatief resultaat, waar we op 14 
maart met elkaar over zullen moeten spreken. Ook willen 
we op die middag bij u polsen in hoeverre een eventuele 
nauwere samenwerking met de Christelijke Vrouwenkring 

Amerongen voor u bespreekbaar is. Na de pauze moet nog worden ingevuld, in de volgende 
Nieuwsbrief komen we daarop terug.  
 



 
KBO-PCOB 2023.Voor het nieuwe jaar verandert er het een en ander binnen KBO-PCOB. 
Het aanstaande vertrek van een aantal provinciale KBO-bonden uit Unie KBO heeft 
gevolgen voor de organisatie KBO-PCOB, maar de inzet is dat u als lid hier zo min mogelijk 
van merkt. In dit artikel proberen we de situatie te schetsen en antwoorden te geven. 
Per 1 januari 2023 gaan vier provinciale KBO-bonden (Gelderland, Limburg, Noord-Holland 
& Overijssel) zelfstandig verder. Zij stappen dan uit de Unie KBO en maken geen gebruik 
meer van het samenwerkingsverband met de landelijke PCOB, de Seniorencoalitie en het 
verenigingsbureau KBO-PCOB. Het lidmaatschap van de gezamenlijke vereniging voor 
senioren in Nederland is opgezegd, waar vijf jaar geleden, bij de start van KBO-PCOB, nog 
de overtuiging was dat de handen ineen geslagen moesten worden. 
De uittredende bonden zijn ervan overtuigd dat de gemaakte stappen goed zijn voor hun 
afzonderlijke leden en dat respecteren we. Voor meer informatie over de achterliggende 
redenen, kunt u natuurlijk het best terecht bij de betreffende provinciale besturen. Mochten 
daar weer vragen uit komen, mag u uiteraard contact opnemen met ons voor wederhoor. 
 
Ledenbijeenkomst 11 april 2023. Het duurt nog even voordat deze datum is bereikt, maar 
regeren is vooruit zien. Voor de bijeenkomst op deze datum willen we een spelletjesmiddag 
organiseren. Daarom een oproep aan onze leden kom met suggesties voor spelletjes die we 
zouden kunnen spelen en laat het ons weten. We zijn benieuwd naar jullie reacties. Hopelijk 
komen er zoveel ideeën binnen dat we daar een keuze uit kunnen maken. We horen het 
graag. 
 
Contributie 2023. De contributie wordt in 2023 niet verhoogd. Zie verder de Colofon aan 
het eind van deze pagina. Wilt u dit liever contant betalen? Dan kunt u bellen naar onze 
ledenadministratie Joke van de Ven: 0343-755854. Zij komt het dan bij u ophalen. 

Activiteiten t/m juni 2023 
Koffieochtenden vanaf     
10.00 uur 

28 februari, 28 maart, 25 april, 23 mei, 27 juni. 

Programma ledenvergaderingen 
Ledenbijeenkomsten  
14.30 uur 

Grote zaal van “De Ark”, Imminkstraat 11 te Amerongen, inloop vanaf 14,15  uur. 
14 februari 2023 lezing over het Levenstestament. 

 14 maart 2023 jaarvergadering +,  11 april 2023 ?? 
Colofon  telefoon adres en e-mailadres 
Voorzitter Leo Faber 0343452089 Kon. Emmalaan 20, 3958 GV  AMERONGEN 

leo.faber@ziggo.nl 
Secretaris Anton Nieuwschepen 0343453227 Burg. Martenslaan 59, 3958 GR  AMERONGEN 

a.c.j.nieuwschepen@planet.nl 
Ledenadministratie Joke van der Ven 0343755854 Kon. Julianalaan 34, 3958 VH  AMERONGEN 

fam.vanderven@casema.nl 
Bestuurslid 
Penningmeester 

Emmy van 
Wijngaarden 

0343456628 In de West 16A, 3958 GC, AMERONGEN 
wijngaem@xs4all.nl  

Bankrekening: NL30 RABO 0105 812 838 t.n.v.  PCOB te AMERONGEN/ELST 
De contributie voor 2023 bedraagt: alleengaand 31,00 euro, echtpaar/leefverband 2 personen 51,00 euro 
Aanmelden of beëindigen van het lidmaatschap moet schriftelijk plaats vinden, zenden aan penningmeester/ledenadministratie. 
Belangrijke contactadressen:  
“Samen op de Heuvelrug” van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar T: 0343565800, inloop wekelijks dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur 
Bezoekadres Sociaal Dorpsteam Amerongen/Overberg locatie Allemanswaard 15, 3958 KA  AMERONGEN 
Wim Eimers Hulp Belasting Aangifte (HUBA) Amerongen T: 06-50671651 E: wim.eimers@hetnet.nl 
Rijbewijskeuring Voor informatie en een afspraak belt u tijdens kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van 

Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum plannen kan via www.regelzorg.nl.  
Auto vervoer Vergadering of koffieochtend bezoeken? T: 0343755854 of 06-10611564 
Tristan de Jonge Eindredactie nieuwsbrief AMERONGEN/ELST T: 06-10611564       E: tristandejonge65@outlook.com  
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