
 
           Enkele van onze leden bij ‘de Kaap’.

Een nieuw jaar, een nieuw geluid

Het bestuur van de KBO Utrechtse Heuvelrug wenst
al zijn leden een goed en gezond 2022!

Inmiddels hebben we, na lang wachten, een nieuw 
kabinet. Een paar hele grote opgaven staan hen te 
wachten. 
Ik noem het klimaat. Dat is een belangrijk onderwerp
voor ons als senioren, maar ook en misschien nog 
wel meer voor de volgende generaties. De website 
52wekenduurzaam  .  nl   geeft tips hoe je ook in eigen 
omgeving dingen kunt doen om bij te dragen aan 
een duurzamere samenleving. 
Ik noem de woningnood. Wonen is een recht en zou 
geen markt moeten zijn waar mensen grote winsten 
willen halen. Het zou mooi zijn als we in onze 
gemeente het voorbeeld kunnen geven en meer 
seniorenwoningen gaan bouwen. Daardoor komt de 
woningmarkt weer in beweging. Immers, dan kunnen
ook jonge gezinnen weer in onze gemeente komen 

wonen in de huizen die vrijkomen. Dat is goed voor 
een levendige gemeente. We willen daar graag een 
debat over voeren, onderling en met de 
gemeentelijke politiek!
Ik noem de pensioenen. Al jaren blijven de 
aanvullende pensioenen die mensen in de loop van 
hun leven hebben gespaard, gelijk of ze dalen zelfs. 
En dat terwijl de kosten gewoon doorstijgen. 
Feitelijk zijn de pensioenen de afgelopen jaren 
minstens 15% achtergebleven. We mogen hopen dat 
het nieuwe pensioenstelsel en de oplopende rente 
samen ervoor zullen zorgen dat er weer indexatie 
plaats gaat vinden. 
Ik noem het beleid rond de corona-pandemie. Daar 
zijn vele moeilijke afwegingen te maken!
Laat ik eindigen met een positieve noot. Wanneer je 
in zo’n mooie gemeente als de Utrechtse Heuvelrug 
woont, is je woonomgeving een groot pluspunt!

Clemens Festen

Contributie KBO Utrechtse Heuvelrug
De Algemene Leden Vergadering heeft 
besloten de contributie niet te verhogen en 
dus te houden op € 27,-. Bij automatische 
incasso krijgt u € 2,- korting. 

Een groot deel van onze leden heeft mij als 
penningmeester gemachtigd om door middel 

van automatische incasso uw contributie van uw bankrekening 
in te houden.  En daar zijn we u erg dankbaar voor, want het 
maakt de contributie-inning namelijk gemakkelijker. 
De KBO-afdeling Utrechtse Heuvelrug zal circa 25 februari uw 
contributie van € 25,- van uw rekening laten afschrijven. 

Als u het niet eens bent met de afschrijving, kunt u de betaling 
binnen twee weken storneren. U mag mij ook mailen of bellen.

De leden zonder toestemming voor automatische incasso vraag
ik om voor 28 februari 2022 zelf de contributie van € 27,- over 
te maken naar banknummer NL 56 RABO 0385 2015 67 ten 
name van KBO afdeling Utrechtse Heuvelrug onder 
vermelding van contributie 2022.

Dank u voor uw contributie 2022!
      Clemens Festen, penningmeester

       Tel: 06-20611184
email: c.festen@gmail.com 
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    In Memoriam Wim Mettes
December jongstleden hebben wij afscheid moeten nemen van Wim Mettes. 
Hij was een zeer gewaardeerde vrijwilliger van de KBO-UH. Wim heeft er vele jaren
voor gezorgd dat het KBO-PCOB Magazine (Nestor zoals hij bleef zeggen) en onze
lokale Nieuwsbrief op tijd bij de vele bezorgers terecht kwamen. Hij onderhield
goede contacten met hen. Altijd had hij tijd voor een gezellig praatje en had hij een
vrolijke lach. Wij zullen hem erg gaan missen en zijn naam zal nog vele malen vallen in onze gesprekken.
Wij wensen zijn familie en zijn partner Joke Tonen-Blok veel sterkte toe met dit grote gemis.

Ipad cursus
Oktober vorig jaar was de eerste Ipad-cursus in Nieuw Salem in Driebergen. Gelet op de belangstelling zal 
deze cursus, die 4 weken duurt, nog een aantal keren worden herhaald.
In de cursus leert u omgaan met de iPad, en kunt u ook kijken of een iPad iets voor u is voordat u er een 
aanschaft. Bij deze cursus krijgt u 4 weken een iPad te leen met een cursusboek. Deze cursus is geheel gratis 
voor alle KBO/PCOB leden.
In maart start op woensdag een nieuwe groep waar nog plaatsen open zijn. Als u graag mee
wil doen, geef u dan op voor een cursus. Er is een cursusreeks voor de ochtenden en een
voor de middagen.
Per cursus kunnen er 10 mensen meedoen. Kan u niet in maart? Zo lang er aankomend jaar
belangstelling is, zullen er een nieuwe cursussen starten. U kan zich telefonisch opgeven bij
José Keijzer, tel.  06 376 16 056 of via e-mail kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com 

Van de Ledenadministratie

Nieuwe leden:
Mevrouw J.C. van As-Kole
De heer F.A.J. van As
Mevrouw B. de Beus-Cuijpers

Wij heten onze nieuwe leden
van harte welkom 

Opzegging om diverse redenen:
Mevrouw A. Essen-van Rooijen
De heer H. van Ewijk
Mevrouw J. van Ewijk-Elberts

Overleden:
De heer T. Meerman
De heer W. Mettes
De heer W. Stevens
Mevrouw A. Verkleij-Vermeij

Wij wensen de nabestaanden heel
veel sterkte om het verlies te dragen 

Belastingservice
In de januari 2022 verstuurt de 
Belastingdienst aan de belasting-
plichtige een brief met het verzoek
om aangifte Inkomstenbelasting 

over 2021 te doen, verder staat er in dat de aangifte 
voor 1 mei 2022 bij de Belastingdienst binnen moet 
zijn. Voor het invullen van de aangifte, zult u de 
komende weken weer jaaroverzichten 2021 van 
AOW, pensioenen, banken, hypotheken e.d. 
ontvangen. Soms moet u deze overzichten eerst 

downloaden met een laptop of I-pad. 
Vanaf 1 maart 2022 kan digitaal de belastingaangifte
2021 worden ingevuld, daarbij kunt geholpen 
worden door een HUBA (Hulp bij Belastingaangifte) 
van de KBO Utrechtse Heuvelrug die hiervoor 
jaarlijks een cursus heeft gevolgd.
Mocht u gebruik willen maken van de HUBA dan 
verzoeken wij u vriendelijk in de tweede helft van 
februari met Cees de Graaff een afspraak te maken 
tel.  0343-520434 of mobiel  06 255 77 130

Contact met KBO Utrechtse Heuvelrug

telefoon: 06 374 45 311
e-mail: kbo.utrechtseheuvelrug@gmail.com
web-site: kbo-pcob-seniorenheuvelrug.nl
Postadres secretariaat: Dhr. R. van den Hoek

 Park Sparrendaal 
583971SN Driebergen
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