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Belastingservice.

Belastinginvulhulp, iets voor u?
Doet u zelf uw belastingaangifte per computer/laptop?
Helpt u ook weleens anderen met hun aangifte of toeslagen, en vindt u dat leuk?
Of zou u dat wel willen doen maar denkt u daar weet ik nu nog niet genoeg van?
Als u nu nog onvoldoende kennis daarvan heeft dan kunnen wij u helpen.
Heeft u interesse om namens onze bond vrijwilliger belastinginvulhulp te worden, en heeft u
vrije tijd in de invulperiode (maart-april), meldt u nu dan aan bij de secretaris
(tel.nr. 030-6372035).
Wanneer uw belangstelling serieus is dan zorgen wij in het najaar 2019 en begin 2020 voor
een passende training: de fiscale aspecten bij gepensioneerden en de zorg-, huurtoeslag.
Komt u ons team versterken, Belastingservice: Van-, Voor- en Door onze leden.
Heeft u nog vragen of twijfels, vraag dan naar de coördinator belastingservice.
Ledenwerfactie. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden.

Als u ons daarbij helpt, ontvangt diegene die een nieuw lid aanbrengt € 7,00 korting op
zijn/haar contributie voor 2020.
Klaverjassen.
Bent u bekend met het kaartspel klaverjassen dan bent u iedere woensdagmiddag van harte
welkom in de parochieruimte naast de RK kerk aan de Loerikseweg. Onder het genot van een
kopje koffie/thee is er gelegenheid om te klaverjassen.
Aanvang 14.00 uur tot ongeveer 16.00 uur. Verdere inlichtingen bij Cor van Buren,
tel. nr.030-6371975.
Senioren Vraagbaak.
Oproep vraagbaak medewerkers.
In het vorige Afdelingsnieuws heeft u kunnen lezen dat de vraagbaak medewerkers er voor u
zijn om vragen te beantwoorden. Het is jammer dat aan het eind van dit jaar er een
vraagbaak medewerker stopt. Wij zijn nu op zoek naar iemand die hiervoor belangstelling
heeft en opgeleid wil worden. Bent u degene die wij zoeken of kent u iemand in uw omgeving
dan verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met de secretaris, 030-6372035.
Bericht van Henk Donker.
Schakel hulp in bij WMO aanvragen.
Door allerlei wijzigingen in de wetten omtrent de WMO, hoeft u, ongeacht welke diensten u
afneemt, sinds 1 januari jl. niet meer dan € 17,50 per maand te betalen. Er zijn wat kleine
uitzonderingen, maar ondersteuners weten dat. Schakel deze in, als u wilt weten of het bij u
goed wordt afgerekend.
En ja, als het niet uit de breedte kan, moet het uit de lengte, hetgeen in plat Nederlands
betekent, dat er bezuinigd moet worden.
Dit kan een behoorlijk effect hebben op de dienstverlening, zoals de huishoudelijke hulp.
Welk konijn uit de hoge hoed getoverd wordt is niet bekend, maar dat een en ander moeilijker
wordt, is wel duidelijk.
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In de nabije toekomst verwacht ik echter aanzienlijke veranderingen op het terrein van de
sociale sector in Houten. We spreken dan over WMO en jeugdhulp. Omdat er minder betaald
hoeft te worden, zijn er minder inkomsten. Daarnaast zijn de uitgaven voor de jeugdhulp veel
hoger, dan ooit verwacht. Weliswaar krijgt de gemeente 2 maal een financiële injectie van een
paar ton, toch ontstaat er een structureel te kort van meer dan een miljoen.
Zelf verwacht ik een paar zaken: men zal meer nadruk leggen op mantelzorg en de
criteria om diensten te krijgen, zullen worden opgerekt.
Daarom een stevig advies, om bij herindicatie de hulp van ondersteuners te vragen.
Zoals bekend is hiervoor de Senioren Vraagbaak in het leven geroepen:
Telefoon: 06 2202 3889.
Digi-Café Odijk en Bunnik. (Ook toegankelijk voor overige leden).

Heeft u digitale vragen dan kunnen leden iedere dinsdagmorgen in combinatie met de SOOS
tussen 10.00 en 11.30 uur met hun digitale vragen terecht.
De locatie is de bibliotheek in het MFA aan de Camminghalaan in Bunnik.
In Odijk is het Digi-Café op woensdagmorgen in de Huiskamer van Odijk in het Dorpshuis
naast de Lindenhal. U kunt daar terecht tussen 10.00 en 11.00 uur.
In Odijk moet u in principe lid zijn van de Huiskamer, maar daar wordt niet moeilijk over
gedaan.
Nog meer nieuws uit Bunnik en Odijk.
De bijeenkomst met betrekking tot veiligheid in en om de woning staat gepland op 10 oktober
a.s. om 10.00 uur in het Dorpshuis van Odijk.
De heer Frans Brinkman verzorgt de presentatie en Ruud de Bruin (wijkagent) is eveneens
aanwezig. Welke presentatie het gaat worden wordt nog nader bekeken.
Een en ander vindt plaats op verzoek van de gemeente Bunnik in samenwerking met de
Huiskamer van Odijk, waar Frans ook beheerder van het Digi-Café is.
Website KBO-Houten.
Weet u dat alle informatie waarvan wij u via Afdelingsnieuws op de hoogte brengen, ook na
te lezen is op: www.kbohouten.nl
Ook de verslagen van de reizen kunt u daar vinden evenals de bestuurssamenstelling.
Komende activiteiten.
- Maandag 7 september staat er een KBO-kraam op Het Rond tijdens de activiteitenmarkt.
- Vrijdag 13 september dagtocht naar Tiengemeten. Als u zin heeft om mee te gaan
informeert u dan bij Ko Vernooij, tel.nr. 06-23983674 of er nog een plaatsje vrij is.
- Maandag 21 oktober ’s middags in de Opstandingskerk, bij het gemeentehuis.
Marcel Woudman van Zilveren Kruis zal een presentatie geven.
De uitnodiging krijgt u bij het volgende Magazine.
- Maandag 9 december: decemberbijeenkomst in De Engel.
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