KBO

HOUTEN / BUNNIK
Afdelingsnieuws nummer 10-2018

Laatste nieuwsbrief van 2018.
Als u dit Magazine ontvangt zijn we al enige dagen begonnen aan de laatste maand van 2018.
De traditie dat Sinterklaas met zijn gevolg ons land met een bezoek vereert en na zijn
verjaardag ook weer verlaat, ligt achter ons.
De eerste gebeurtenis is nu onze decemberbijeenkomst.
Dit jaar hebben we meer aanmeldingen gekregen voor deze lustrumviering dan dat we kunnen
verwerken. Daarom hebben wij een verzoek: mocht u onverhoopt toch niet kunnen komen,
wilt u zich dan afmelden? Leden die nu op de reservelijst staan kunnen wij dan nog blij
maken. Dit houdt ook in dat wij u niet kunnen toelaten als u zich niet heeft aangemeld.
Wij hopen dat het een gezellige bijeenkomst gaat worden.
Dagtocht 1: vrijdag 19 april 2019 naar Drenthe.
Ons eerste doel is het "Museum van Valse Kunst " in het esdorp Vledder.
We beginnen uiteraard met koffie en gebak. Vervolgens maken we onder begeleiding van een
gids een tocht langs de valse kunst. Alle trucs van de vervalsers komen aan bod en ook de
verhalen over de meestervervalsers Han van Meegen en Geert Jan Jansen.
Wat is het verschil tussen een vervalsing en een kopie? Hoe word je voor de gek
gehouden? Hoe zorg je ervoor dat je niet voor de gek gehouden wordt?
In het museum is ook een collectie moderne glaskunst en een serie Drentse schilderijen
om te bekijken.
Aansluitend rijden we naar Meppel voor een koffietafel in buffetvorm.
In de middag maken we een prachtige rondrit over het Dwingelderveld o.l.v. een gids.
De dag wordt afgesloten met een 3-gangendiner in de Harskamp.
Gedurende de rit van het Dwingelderveld naar de Harskamp is er een korte stop in
Meppel voor een toiletbezoek met eventueel een kopje koffie (dit voor eigen rekening).
Vertrek uit Houten: 08.00 uur: Busstation Molenzoom; 08.15 uur: Plein Oude Dorp.
We hopen rond 20.30 uur weer terug te zijn in Houten.
De prijs van deze dagtocht bedraagt € 64,00, dit is inclusief € 10,00 inschrijfgeld; bij
inschrijving te voldoen. Niet KBO-leden betalen € 70,00 p.p. incl. inschrijfgeld.
Wilt u deelnemen aan dit uitje dan kunt u zich aanmelden via de mail of per telefoon.
Wel graag het aanmeldformulier, aan beide zijden geheel ingevuld en ondertekend, opsturen
of mailen naar e-mailadres: kovernooij@gmail.com.
Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar bankrekeningnummer: NL96RABO 0329 8952 30
t.n.v. KBO afd. Houten, onder vermelding van “K.B.O. dagtocht 1-2019”
Met vriendelijke groet: Ko Vernooij
tel.: 030-6371209 of 06-23983674
Hanny Verbeek tel.: 06-49980759
Het aanmeldformulier voor deze tocht is bijgevoegd.
Ledenwerfactie.
Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.
Als u ons daarbij helpt, ontvangt diegene die een nieuw lid aanbrengt € 5,00 korting op
zijn/haar contributie voor 2019.
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Rijbewijskeuring.
Voor deze keuring verwijzen wij u naar de site: RijbewijskeuringsArts.nl. Deze landelijk
werkende organisatie biedt deze keuring van 75-plussers nog steeds aan voor € 35,00.
Het landelijk telefoonnummer is 036-7200911.
De keuringen zijn mogelijk in: Nieuwegein, Lensveldlaan 25 (Hoofdpraktijk)
De Bilt, Soestdijkseweg Zuid 49b
Utrecht, St.Maartensdreef 1000
Wijk bij Duurstede, Gansfortstraat 4
Voorheen hebben wij samengewerkt met dr. Di Mao in Houten die voor KBO leden een
verlaagd tarief hanteerde. Helaas is ons gebleken dat deze korting niet meer wordt toegepast.
Valpreventie.
In het Magazine dat u nu heeft ontvangen staat een advertorial van KBO met VGZ. In dit
artikel staat een interview met ons lid mevrouw Klazien van Schaik- Schijf. Zij volgt de
training Zeker Bewegen, onder auspiciën van de Judo Bond Nederland, waarin onder meer
veilig vallen en opstaan aan de orde komt. Wat dit voor haar heeft betekent kunt u in dit
artikel lezen.
In Houten wordt deze cursus een keer per week gegeven in de Dome, onder leiding van
bevoegde docenten.
Voor informatie kunt u contact opnemen met Lex en Thea van Heumen,
telefoon 0345-574041 of via een e-mail: www.zekerbewegen@judogroothouten.nl
Koffie ochtend in de Meerkoet stopt.
Op 18 december is er tussen 10.00 en 12.00 uur nog gelegenheid om thee/koffie te komen
drinken. Helaas zijn wij genoodzaakt met deze activiteit te stoppen omdat dit jaar gebleken is
dat er slechts enkele mensen hiervan gebruik maakten.
Wilt u toch contact met een medewerker van Senioren Vraagbaak dan verwijzen wij naar de
informatie in dit Afdelingsnieuws.
Eindejaar tips (van Henk Donker).
Vaak zit je als een wat ouder iemand al in de hoek, waar de klappen vallen. Dan kun je wat
advies, dat eventueel verlichting geeft, wel gebruiken. In dit geval doelen we natuurlijk op
financiële verlichting. Het is goed om 1 keer per jaar na te gaan of je recht hebt op bepaalde
voorzieningen. Onderstaande 10 tips, die misschien kunnen helpen.
1. Heeft u recht op Huurtoeslag?
Hiervoor gelden de volgende criteria: Woont u alleen? Dan mag u in 2019 niet meer dan
€ 22.700,00 per jaar verdienen. Woont u niet alleen? Dan mag het inkomen van alle bewoners
samen in 2019 niet meer dan € 30.800,00 per jaar zijn. En uw huur mag in 2019 niet hoger
zijn dan € 720,42. Tenslotte mag het vermogen niet meer dan € 30.000,00 per persoon zijn.
2. Heeft u recht op Zorgtoeslag?
Hiervoor gelden de volgende criteria: In 2019 mag uw inkomen niet hoger zijn dan
€ 29.562,00 per jaar. Hebt u een toeslagpartner? Samen mag uw inkomen niet hoger zijn dan
€ 37.885,00 per jaar (in 2018: € 35.996,00).
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3.Heeft u een laag inkomen, loont het dan wel om aangifte van belasting te doen?
Bij een laag inkomen is de drempel voordat je ziektekosten etc. mag aftrekken ook laag. Bij
alleen AOW is een paar honderd euro kosten al genoeg. Denk hierbij aan reiskosten naar arts,
ziekenhuis € 0,35 km., etc.
4. WMO voorzieningen, altijd proberen!
Rechten op WMO voorzieningen zijn niet afhankelijk van uw inkomen. Er wordt eerst
bekeken waar u recht op hebt en daarna hoeveel u zelf moet betalen. Maar stel, dat u
huishoudelijke hulp nodig hebt. Deze is bijna niet te krijgen. Ook al moet u deze volledig
betalen, u heeft dan wel hulp.
5. Geen lokale belastingen betalen
Heeft u geen vermogen en een laag inkomen, waardoor u gemeentelijke - en/of
waterschaps-belastingen niet kunt betalen? Dan komt u misschien in aanmerking voor
kwijtschelding Dit hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals
inkomen, vermogen en woonlasten). Uw gemeente onderzoekt elk verzoek.
6. De U-pas
De U-pas is een gratis pas voor mensen met een laag inkomen in Utrecht, De Bilt, Houten,
IJsselstein en Stichtse Vecht. Met de U-pas kan het hele gezin meedoen aan sportieve en
culturele activiteiten, krijgt u korting op bepaalde producten en bij toeristische attracties
7. Respijtzorg- altijd proberen
De wet t.a.v. mantelzorg voorziet in de mogelijkheid om als mantelzorger af en toe even adem
te kunnen halen. Men zou dan een beroep moeten kunnen doen op “respijtzorg” , al is het nog
niet overal geregeld. Toch proberen.
8. Collectieve ziekteverzekering in uw gemeente
Voor mensen met een laag inkomen is er de collectieve zorgverzekering. U ontvangt
korting op de premie en krijgt (meestal) een bijdrage voor uw premie. Ook biedt de
verzekering extra vergoedingen.
Let op: aanmelden kan alleen aan het einde van het jaar (dit geldt in Houten).
9. Overige bijzondere voorzieningen in Houten
Ga hiervoor naar: https://www.wil-lekstroom.nl/voor-u/extras-houten_3331/
10. Zorgverzekeringen
U kunt aansluiten bij een collectieve verzekering, wat niet altijd de juiste of de goedkoopste
zorgverzekering hoeft te zijn. Er zijn vele verzekeringen die schermen met mogelijke
collectiviteiten kortingen. Het is aan u, de juiste te vinden.
Verder kunt U voor WMO aanvragen altijd een beroep doen op een cliënten-ondersteuner of,
indien het u moeite kost de eindjes aan elkaar te knopen, heeft u wel eens aan een
budgetcoach gedacht?
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Bent u wat ouder en heeft u behoefte aan wat raad. De Senioren Vraagbaak, een
dienstverlening van de KBO HOUTEN is er voor U.
Senioren Vraagbaak
Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. De meeste
ouderen willen dat ook. Toch komt er vaak een moment dat ouderen hulp nodig hebben om
zelfstandig te kunnen blijven. Een Senioren Vraagbaak vrijwilliger is een deskundige die
helpt bij allerlei vragen op het gebied van wonen, zorg, welzijn, mobiliteit, eenzaamheid en
participatie.
Enkele voorbeelden van veel gestelde vragen:











Kunnen we hier blijven wonen? Komen we in aanmerking voor een traplift?
Ik mis mijn partner zo, kunnen we eens praten?
Ik voel me als mantelzorger overbelast, waar kan ik ondersteuning krijgen?
Ik voel me eenzaam, hoe kan ik dit oplossen?
Moet ik over een (levens-) testament nadenken?
Wie helpt mij met het invullen van formulieren en / of belasting aangifte?
Heb ik recht op Huurtoeslag of Zorgtoeslag?
Mijn partner is overleden, hoe zit het met mijn financiën?
Ik ben het overzicht kwijt, kom maandelijks geld tekort. Kan ik begeleid worden?
Voor welke zorg of ondersteuning moet ik een eigen bijdrage betalen? Hoeveel ga ik
betalen?

De Senioren Vraagbaak vrijwilliger helpt u om uw vragen of problemen op een rijtje te zetten
op een rustig moment bij u thuis. We zoeken samen naar oplossingen die bij uw situatie
passen. U neemt zelf de beslissingen. Deze vrijwilliger werkt onafhankelijk en is verplicht om
uw privacy te beschermen.
Telefoonnummer 06 22 023 889
Mailen naar vraagbaak.houten@gmail.com

Het bestuur van de afdeling KBO Houten/Bunnik wenst u en allen die u dierbaar
zijn goede kerstdagen en een voorspoedig en vooral gezond 2019.
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