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INKOMSTENBELASTING 2019
De ouderenorganisaties KBO-PCOB en ANBO verlenen, net zoals in voorgaande
jaren, opnieuw ondersteuning bij het invullen van uw belastingaangifte en huuren zorgtoeslagen.
In Culemborg zijn 7 vrijwilligers als belastingdeskundigen beschikbaar en deze zijn
allen lid van één van voornoemde ouderenorganisaties. Zij ondersteunen u bij het
invullen van uw aangifte inkomensbelasting en geven ook advies met name op het
gebied van zorg- en huurtoeslagen.
Voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de belastingservice is dat u:
- gepensioneerd bent (rond 65 jaar),
- lid dient te zijn van één van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB of
vriend bent van het Senioren Collectief. Bent u geen lid of vriend dan zal een
kleine vergoeding voor de kosten worden gevraagd.
- een verzamelinkomen heeft welke niet meer bedraagt dan € 35.000 (voor
alleenstaanden) of € 50.000 (voor gehuwden of samenwonenden).
Voor aanvraag van de belastingservice of overige vragen kunt u contact opnemen
met Dhr. R. (Rini) van Reek, tel: 06-53610201, e-mail: rinireek@ziggo.nl.
Oproep kandidaat vrijwilligers voor ondersteuning bij belastingaangiften
Het aantal belastingplichtigen dat ondersteuning zoekt voor belastingaangifte is
dermate gegroeid dat het huidige team van belastinginvullers versterking behoeft.
Als u belangstelling en feeling heeft voor dit soort vrijwilligerswerk kunt u contact
opnemen met onze coördinator M.G. van den Reek, Bovenwielstraat 30, 4105 HC
te Culemborg. U kunt ook bellen met 06-53610201 of mailen naar
rinireek@ziggo.nl

VERRUIMING REGELING HUURTOESLAG
Bron: ANBO

PER 01-01-2020

De voorwaarden voor het recht op huurtoeslag zijn per 01-01-2020 verruimd. De
harde inkomensgrens voor huurtoeslag is per 1 januari 2020 verdwenen. Die grens
verschuift met zo’n 5000 euro. Maar daar informeert de Belastingdienst mensen
niet persoonlijk over. Tot nog toe was het zo, dat als je maar één euro boven de
maximale grens zat, je al geen huurtoeslag meer kreeg. Een schokeffect dat er nu
af geslepen is. Het gaat om mensen die door de verruiming van de regels recht op
huurtoeslag krijgen.
Mensen die al vóór 1 januari 2020 recht hebben op huurtoeslag, krijgen vanzelf de
juiste toeslag vanuit de ‘Dienst Toeslagen’.
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CURSUS OMGAAN MET DEMENTIE

VOOR MANTELZORGERS

Er komt nogal wat bij kijken als je partner dementie heeft.
Daarom organiseert ElkWelzijn samen met Zorgcentra de Betuwe een cursus voor
mantelzorgers. De volgende onderwerpen komen aan bod:
- Hoe werkt het nu in de hersenen?
- Wat is dementie en welke vormen zijn er?
- Wat zijn symptomen van dementie en hoe kan je er mee omgaan?
- Wat betekent het voor de mantelzorger om voor iemand te zorgen met
dementie?
PRAKTISCHE INFORMATIE
In de cursus is ruimte voor het delen van ervaringen. De cursus vindt plaats op vier
aaneensluitende dinsdagmiddagen van 13.30 uur tot 15.30 uur. We starten op
dinsdag 17 maart. De bijeenkomsten worden verzorgd door Bep Cornelissen van
‘Zorgcentra de Betuwe’ en Caroline van der Meulen van het mantelzorgsteunpunt,
ElkWelzijn. (tel. 0345 515227). N.B.: Er zijn geen kosten aan verbonden.

DOE MEE(R) REGELING 2020

VAN DE GEMEENTE CULEMBORG

Heeft u de pensioengerechtigde leeftijd en heeft u weinig
geld voor iets extra’s? Misschien kunt u aanspraak maken op
een bijdrage van de Doe Mee(r) regeling. Het beschikbare
bedrag per individu is € 120. Het geld is bedoeld voor
mensen die graag sociaal actief zijn en daar nu om financiële redenen vanaf
moeten zien. U kunt dan denken aan georganiseerde of individuële activiteiten
buitenshuis of aan een kopje thee, koffie en/of maaltijden. Maar ook aan kosten
die verbonden zijn aan telefonie, internet of televisie.
U kunt uw verzoek het hele jaar indienen via de ouderenondersteuners van
ElkWelzijn (tel. 0345 515227). Het totale budget bedraagt € 21.600. Hier geldt dus
wel: op=op. Aanvragen die niet (meer) in aanmerking komen worden doorgeschoven naar een volgend kalenderjaar.
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Houdt u van lezen en bent u veel alleen thuis? Zou u het fijn vinden om regelmatig
contact te hebben met iemand die ook van lezen houdt? Heeft u behoefte aan een
goed gesprek met een boek als aanleiding?
Dan is BoekBezoek iets voor u!
Want hetzelfde boek of korte verhaal lezen en hierover met elkaar in gesprek gaan
is een fijne manier om deze interesse te delen en er kunnen mooie gesprekken uit
voortkomen.
Hoe werkt BoekBezoek?
De wijkcoach van ElkWelzijn komt bij u langs en polst uw interesses. Zij maakt een
verbinding tussen u en een vrijwilliger. Als het klikt spreekt u met elkaar af hoe
vaak de bezoeken zullen plaatsvinden en wat er gelezen gaat worden.
Tijdens de BoekBezoek-periode bent u gratis lid van de bibliotheek.
Interesse?
Neem dan contact op met Loes van Delft, Meerlaan 22. Tel. 0345 515227. Of mail
naar: lvandelft@elkwelzijn.nl

TOP- PROGRAMMA FRANSCHE SCHOOL:
Op maandagmiddag 9 maart 2020 14.00 uur

STEPHAN GRAF VAN BOTHMER

Stephan Graf van Bothmer - The silent Movie Project: Laurel & Hardy.
In 1929 is de carrière van Stan Laurel en
Olivier op zijn hoogtepunt. Met een grote
lach komen ze in hun succesfilm in
halsbrekende situaties terecht en overal
waar zij langskomen maken zij er een
puinhoop van.
‘The Silent MovieProject’ is een live
pianoconcert dat een selectie bevat van
hun beste stomme films.
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DAGTOCHT

WOENSDAG 25 MAART 2020

VRIJHEIDSMUSEUM GROESBEEK EN RONDRIT ZEVENHEUVELEN
(met diner tussen de middag)
Na onze gebruikelijke opstaproute vertrekken
we richting Groesbeek, waar we bij aankomst
in het Vrijheidsmuseum met 2 x koffie/thee
en Bevrijdingsgebak worden ontvangen in het
museumcafé met panoramisch uitzicht. We
krijgen een introductiefilm te zien met een
inleiding. Aansluitend kunt u op eigen gelegenheid het museum bezichtigen. Rond
12.30 u. gaan we aan tafel voor een goed driegangen diner. Vervolgens stapt er
een gids in de bus die ons meeneemt voor de Battlefieldtour: een 1,5 uur durende
rondrit langs bijzondere historische plekken en landingsterrein van ‘Operatie
Market Garden’.
We verwachten rond 18.00 uur terug te zijn in Culemborg.
Aanmelden:

tot 10 maart, bij voorkeur per e-mail: yvonnebrouwers@hetnet.nl
of via het aanmeldformulier op pag. 11 bij Yvonne Brouwers,
Sleutelbloem 47, 4102 VB Culemborg.
N.B. Wilt u bij aanmelding duidelijk naam, 06-tel.nr. én
opstapplaats vermelden!
Kosten:
€ 59,- p.p. Dit is inclusief bezoek Vrijheidsmuseum (zie ***),
2 x koffie/thee met gebak, driegangendiner, rondrit o.l.v. een gids
en vervoer per luxe touringcar.
Betaling:
graag ook vóór 10 maart op:
rek. NL58 RABO 0308 6178 00 t.n.v. SSCC Culemborg.
*** Als u uw geldige Museum jaarkaart bij u heeft krijgt u (later) € 8,50 terug.
Vul hier de opstapplaats voor uzelf in:
O 1. 08.30 : Garage Streef
O 2. 08.35 : Betsy Perkweg /Roosje Vos
O 3. 08.40 : Otto v.Reesweg /Vianense Poort
O 4. 08.50 : Lalainglaan /hoek Dreef
O 5. 08.55 : Driestad (bij bushalte)
O 6. 09.00 : t/o Kruidvat Chopinplein
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UIT HET LEVEN GEGREPEN
Een rubriek over dagelijkse leuke, maar ook minder leuke zaken
Ik was deze week even in de ban van de gezondheidszorg. Ik moest met iemand,
die in een rolstoel zat, mee naar het ziekenhuis Rivierenland.
‘Klaartje’ was gebeld, dus ik hoefde niet zelf te rijden en ook niet de rolstoel in
mijn auto te proppen. ‘Klaartje’ kwam op tijd en wij naar Tiel. In het ziekenhuis
aangekomen gaf het aanmeldingsapparaat aan dat we vijf afspraken hadden. Bij
de eerste afspraak heb ik gevraagd hoe lang deze gehele reeks zou kunnen duren.
Klaartje zou namelijk twee uur wachten en als het later werd dan kon ik de
chauffeur op voorhand daarover informeren zodat hij dan niet langer zou hoeven
te wachten. Men beloofde ons te zorgen dat wij binnen de tijd klaar zouden zijn.
Het personeel heeft er dan ook alles voor in het werk gezet. En het is hen gelukt.
Wij zaten binnen twee uur weer in ‘Klaartje’ op weg naar Culemborg. Hulde voor
het personeel van het ziekenhuis Rivierenland en hulde aan de chauffeur en
bijrijder van ‘Klaartje’. Een fijne ervaring om zo geholpen te worden.
Een dag later moest ik een afspraak voor mij zelf maken bij mijn huisarts. Ik had in
een lezing van notaris Van den Broecke gehoord, dat het verstandig is om een
levenstestament te maken. Nu blijkt dat daarbij ook een wilsverklaring hoort en
dat je dit met je huisarts moet bespreken. Ik dacht: nou dat is een mooie
gelegenheid om eens met mijn huisarts kennis te maken. Ik kan me namelijk
gelukkig prijzen dat ik mijn huisarts niet ken. Dus neem ik de telefoon om een
afspraak te maken. Ik krijg een bandje en hoor dat ik nog een aantal wachtenden
voor me heb. De stem op het bandje vraagt om ’s morgens te bellen voor een
afspraak. En ik doe dit juist in de middag, omdat in de ochtend, volgens zeggen, er
bijna helemaal geen doorkomen aan is! Uiteindelijk krijg ik contact. Ja hoor, een
afspraak kan. Ik spreek een tijd en datum af, maar nu blijkt dat ik mijn eigen
huisarts niet krijg, omdat die een vervanger heeft. Ik ben overigens al ooit bij drie
verschillende vervangers geweest. In de jeugdzorg spreekt men momenteel over
het feit dat kinderen soms 40 begeleiders hebben gehad. Ik ben bang dat dit ook
bij de ouderen gaat gebeuren. Hoe is het mogelijk om een vertrouwensrelatie met
je huisarts op te bouwen, als er telkens vervangers zijn. Ik heb heimwee naar de
huisartsen van vroeger. Alles wisten ze van je, ze kenden je hele familie en volgens
mij wisten ze zelfs de naam van je huisdier. Al met al: ik mag eigenlijk niet klagen,
ik ga maar voor een informatief gesprek.
HS
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COMMISSIE TOEKOMST ZORG THUISWONENDE OUDEREN:
‘BOUWEN, DIGITALISEREN, SAMENWERKEN!’
Nieuwsbericht Rijksoverheid 15-01-2020

Om de zorg voor thuiswonende ouderen in de toekomst op peil te
houden is het nodig nú te investeren in geschikte woningen, in
digitalisering van dagelijks leven en zorg en in lokale en regionale samenwerking in
zorg en ondersteuning. Dat schrijft de commissie ‘Toekomst zorg thuiswonende
ouderen’ in een advies dat commissievoorzitter Wouter Bos op 15 jan. 2020 heeft
aangeboden aan minister Hugo de Jonge van VWS.
De commissie formuleert in haar advies 35 aanbevelingen die zij toetst aan de vier
principes van de REIS:
- Regie: vergroot de aanbeveling de mogelijkheden voor ouderen om zelf regie
te voeren?
- Eenvoud: vereenvoudigt de aanbeveling de ondersteuning en zorg voor
ouderen, zowel voor de ouderen zelf als voor de professionals?
- Integrale benadering: verwijdert de aanbeveling schotten en bevordert ze een
integrale kijk op de behoefte aan ondersteuning en zorg?
- Samenwerking: bevordert de aanbeveling de samenwerking tussen de
verschillende bij de zorg voor thuiswonende ouderen betrokken partijen en
professionals?
Veel van de aanbevelingen zijn terug te voeren tot drie centrale adviezen.
1) Het eerste is: ga (ver)bouwen! De fysieke woonomgeving is voor ouderen
cruciaal om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zo min mogelijk
afhankelijk te worden van zorg. Nieuwe woonvormen, tussen het aloude eigen
huis en het verpleeghuis in, kunnen een oplossing bieden. Op dit moment
wordt er echter voor ouderen veel te weinig gebouwd en verbouwd. Met als
gevolg niet alleen een ontoereikend woningaanbod voor ouderen, maar ook
een belemmering van de doorstroming op de woningmarkt.
2) Het tweede advies is: ga digitaal! Dit advies is niet alleen gericht aan
aanbieders van professionele zorg en ondersteuning, voor wie ‘digitaal het
nieuwe normaal’ moet worden. Ook ouderen zelf zullen veel meer gebruik
moeten maken van digitale technologieën, om hun dagelijks leven makkelijker
en aangenamer te maken. Grootschalig gebruik kan leiden tot meer eigen
regie, een hogere kwaliteit van leven en een doelmatiger inzet van schaarse
zorgverleners.
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vervolg pag. 19

3) Het derde is: werk samen! We zullen de komende decennia in de zorg voor
ouderen moeten woekeren met schaarse middelen en mensen. Om de
beschikbare middelen doelmatig in te zetten is lokale en regionale
samenwerking de komende jaren belangrijker dan keuzevrijheid en
concurrentie.
Omdat de commissie het belangrijk vindt dat haar advies kan rekenen op
draagvlak bij alle partijen die bij zorg en ondersteuning voor thuiswonende
ouderen betrokken zijn, nodigt zij belangstellenden uit om uiterlijk 1 april 2020
op het advies te reageren. Voor de zomer van 2020 zal zij de binnengekomen
reacties en commentaren verwerken in versie 2.0 van haar advies.

HartbrugReizen biedt georganiseerde reizen met begeleiding aan door heel
Europa. Het is dé aanbieder in groepsreizen voor mensen die zich graag veilig
voelen door de permanente aanwezigheid van begeleiding die op de achtergrond
meereist. Heeft u plotseling een steuntje in de rug nodig, voelt u zich niet lekker,
heeft u behoefte aan een luisterend oor of aan een arm om uw schouder? Dan is
HartbrugReizen uw ideale reisorganisatie.
HartbrugReizen is sinds 1987 actief in de reiswereld.
Destijds was het doel om hartpatiënten uit hun
isolement te halen. Nu, 30 jaar later, is
HartbrugReizen uitgegroeid tot een volwaardige
organisatie die zich toelegt op het aanbieden van
reizen met een extra veilig gevoel: Zorgeloos
samen op pad, en écht niet alleen voor
hartpatiënten!
Info: www.hartbrugreizen.nl
e-mail: info@hartbrugreizen.nl
tel. 0900 4278278
DE KIJKER MAART 2020

21

22

DE KIJKER MAART 2020

DE KIJKER MAART 2020

23

24

DE KIJKER MAART 2020

RIJBEWIJSKEURING 75+
VERKRIJGEN GEZONDHEIDSVERKLARING +
RIJBEWIJSKEURINGEN OP:
Vrijdagen 13 + 27 maart, 10 + 24 april, 08 +
22 mei, 12 + 26 juni, 10 + 24 juli en 07 + 21
augustus.
LOCATIE: het Rode Kruisgebouw, Otto van Reesweg 10, van 10.00-12.00 u.
GEZONDHEIDSVERKLARING:
U kunt deze op bovengenoemde dagen tegen betaling van € 40,00 (contant)
verkrijgen in het Rode Kruis gebouw.
OPGELET: in verband met de trage afwikkeling van nieuwe rijbewijsaanvragen,
adviseren wij om de geneeskundige verklaring vroegtijdig online in te vullen.
Online aanvragen lopen op dit moment beter, dan aanvragen via de papieren
versie. De op papier ingevulde Geneeskundige verklaringen hebben een groot
verwerkingsprobleem bij het CBR. Hierbij is het mogelijk dat de reactie van de
CBR zeer wordt vertraagd. De kans bestaat dat het oude rijbewijs al is verlopen,
alvorens een nieuwe kan worden opgehaald. De regering is bezig om een
regeling te treffen, maar bij het schrijven van deze mededeling is er nog niets
concreets te melden. Voor degene, die het betreft, adviseren wij de berichten
media in de gaten te houden.
Na behandeling door het CBR ontvangt u een brief op basis waarvan de
medische keuring kan worden afgesproken en uitgevoerd. Dan dient u zelf tijdig
een afspraak te maken met de keuringsarts via Medipartners, tel. 071-5728434.
KOSTEN:
De keuringskosten van een BE-rijbewijs voor ‘Vrienden van Senioren Collectief’
en leden van de ANBO, KBO, en PCOB zijn € 22,50 en voor niet-leden € 27,50.
MEEBRENGEN VOOR DE KEURING:
- Brief van het CBR + uw (oude) rijbewijs.
- Een lijst met de medicijnen die u gebruikt (persoonlijk gratis af te halen bij uw
eigen apotheek),
een flesje met uw eigen urine.
- De bril die u draagt tijdens het autorijden.
- Uw ANBO, KBO of PCOB ledenpas + uw bankpas (betaling keuringsarts).
(info. Ton Scholtens tel. 0345 753039 / 06 49715550)
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ACTIVITEITEN IN DE BOLDERBUREN

PRIJSSEWEG 1 B

Donderdag 5 maart 20:00-21:00: Workshop Meditatie door Heidi;
Zaterdag 14 maart 10:00-17:00 : ‘NL Doet’: opschonen van de tuin,
schoonmaken van het Buurtcentrum, en gezellig met elkaar lunchen;
Zondag 15 maart 12:00-13:00: Workshop ‘Zelfverdediging voor meiden en
Vrouwen’ door Inge;
Zondag 15 maart: 14:00-18:00: Pannenkoekenfestijn;
Vrijdag 20 maart 12.30 uur: Kom lekker dansen. Kosten 5,00 euro.

VAN HARTE WELKOM

IN HET REPAIR CAFE CULEMBORG

Het repair café biedt hulp bij reparatie van huishoudelijke spullen. Onder andere:
elektrische apparaten, lampen, kleding, speelgoed.
- Tijd:
2e zaterdag van de maand van 12.00-15.00 uur
- Locatie: Beesdseweg 1C (ingang Coöperatie van Makers)
Het team vrijwilligers is inmiddels uitgebreid met een aantal nieuwe reparatietalenten en is er in het jaar 2020 weer enthousiast tegenaan gegaan. Het motto
“Weggooien? Mooi niet” is nog steeds hun uitgangspunt. Samen met de bezoekers wordt ingezet op een circulaire economie waarin repareren de norm wordt.
Het merendeel van de kapotte spullen dat naar Repair Café wordt gebracht kan
worden gerepareerd.

(W)ETENS(W)AARDIGHEID

DE ZOETE AARDAPPEL

De zoete aardappel (bataat) is officieel geen aardappel, maar een groente.
Calorieën: in een gekookte zoete aardappel zitten 94 calorieën, in een gekookte
gewone aardappel 81.
Vezels: 2,3 gram in een zoete aardappel, 1,8 gram in een gewone aardappel.
Koolhydraten: 20,5 gram in de zoete, 16,8 gram in de gewone pieper.
Eiwitten: 1,1 gram eiwitten in de zoete en 2 gram in de gewone aardappel.
Vitamines en mineralen: een zoete aardappel bevat 17 gram vitamine C en een
gewone aardappel 7 gram.
Natrium: in een bataat zit meer natrium (32 gram tegenover 3 gram), calcium
(23 gram tegenover 7 gram) en magnesium (45 gram tegenover 21 gram). Alleen
als je kijkt naar kalium, scoort de gewone pieper hoger (373 gram tegenover 300
gram).
Extra: de glycemische index van een gekookte zoete aardappel ligt lager dan van
de gewone aardappel (40 versus 60). Dit is nog steeds niet heel laag. Maar door
het eten van een zoete aardappel, stijgt je bloedsuikerspiegel dus minder snel.
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