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Van het bestuur 
Het bestuur van de KBO afdeling Woerden wenst al haar leden en hun familieleden een Zalig en 
Gezegend kerstfeest toe en voor het Nieuwe Jaar veel geluk, gezondheid en voorspoed. 
Tevens nodigen wij u van harte uit aanwezig te zijn op onze kerstviering die gehouden zal 
worden op donderdag 17 december a.s. in het parochiecentrum "De Dam", Wilhelminaweg te 
Woerden. 
Wij hopen dat veel van onze leden aanwezig zullen zijn om zo alvast in de sfeer te komen voor 
de komende feestdagen. 
 
Activiteitenagenda 
 

8 december Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini 
Slingerland 0348-415534 

10 december 4de ronde klaverjassen seizoen 2015-2016 Parochiezaal 

17 december  Kerstviering  De Dam 

12 januari Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini 
Slingerland 0348-415534 

14 januari De Dam, Presentatie over postbodes in 
Woerden 

Johan Scheel 

 
Van de reiscommissie 
Bij deze nieuwsbrief ontvangt u ook informatie en het inschrijfformulier over de vakantieweek in 
hotel Monopole te Valkenburg. In 2013 is dit hotel ook de vakantiebestemming geweest. Alle 
deelnemers waren toen vol lof. Daarom heeft de reiscommissie dit hotel opnieuw uitgekozen.  
 
Van de penningmeester 
Bijgevoegd ontvangt u de contributienota voor het jaar 2016. Zoals in de Algemene 
Ledenvergadering is afgesproken, is de contributie verhoogd met € 2 en wordt  € 24,-- per lid 
per jaar.  
Het IBAN rekeningnummer van KBO Afdeling Woerden is: NL22INGB0009434135. 
 
 
Nestorpublicatiedagen 
De Nestor verschijnt 10 keer per jaar. In 2016 is dat op of omstreeks:19 januari, 23 februari, 22 
maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 23 augustus, 27 september, 25 oktober en 6 december. 

 
 

http://www.kbowoerden.nl/


  

Wel en wee 
We mogen ook een paar nieuwe leden begroeten. De heer en mevrouw Bouwman, de heer Quast, 
mevrouw Van Rijn -Swart en mevrouw Van Schaik. Welkom en we hopen dat u zich snel thuis zult 
voelen. 
 
Wat hebben we voor u gelezen 
Seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen  
De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen samen de toekomst in als dé grote 
seniorenorganisatie van Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de ledenraden van beide verenigingen 
besloten. "We bundelen onze krachten, in het belang van de Nederlandse ouderen", zo stellen de 
beide voorzitters. De verenigingen hebben opgeteld zo’n 300.000 leden. De eerste stap is het 
samenvoegen van de twee landelijke bureaus tot één gezamenlijk bureau waarin de collectieve 
belangenbehartiging wordt opgepakt. De twee verenigingen blijven vooralsnog in hun huidige vorm 
bestaan. 
 
Honderden reacties Meldpunt Dag blauwe envelop  

Bij ons Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ zijn in korte tijd al ruim 700 meldingen 
binnengekomen.  

De Belastingdienst gaat geleidelijk al haar post digitaal, dus via de computer, versturen. De 
bekende ‘blauwe envelop’, gaat daarmee in ongeveer 7 jaar verdwijnen.  
De mensen die recht hebben op zorg- of huurtoeslag ontvingen al bericht dat de blauwe 
envelop verdwijnt. Vanaf 2018 verdwijnt ook de blauwe envelop voor de belastingaangifte. Op 
dit Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ van de Belastingservice Ouderenbonden kunt u ons laten 
weten hoe u daarover denkt. De meldingen worden door ons verzameld en besproken met de 
Belastingdienst*. Een melding kost u weinig tijd en helpt ons enorm.  
Hartelijk bedankt voor uw hulp!  
De Belastingservice Ouderenbonden ANBO, PCOB, Unie KBO. 
___________________________________________________________________  

Dag blauwe envelop  
Wat vindt u ervan dat u voortaan geen post meer krijgt van de Belastingdienst, en dat 
alle communicatie met de Belastingdienst voortaan via de computer gaat?  

□ Goede ontwikkeling, ik red me wel.  

□ Goede ontwikkeling, maar ik weet niet hoe ik voortaan mijn belastingzaken moet regelen.  

□ Slechte ontwikkeling, maar ik red me wel.  

□ Slechte ontwikkeling, ik weet niet hoe ik voortaan mijn belastingzaken moet regelen.  

□ Andere mening:  

 
Kunt u een korte toelichting geven op uw antwoord?  
Wij zoeken enkele mensen die bereid zijn om over dit onderwerp met ons in gesprek te gaan. Hebt u daar 
geen bezwaar tegen, vul dan hier uw gegevens in:  
 
Naam:____________________________________    Woonplaats:_____________________  
 
Telefoonnummer:___________________________ 
Vul het formulier in en stuur op naar: Meldpunt dag blauwe envelop, Postbus 325, 
5201 AH ‘s-Hertogenbosch * 

 


