KBO

HOUTEN / BUNNIK
Afdelingsnieuws nummer 8-2017

Aan de dames en heren leden van de K.B.O.-afdeling Houten/Bunnik
Maandag 11 december bent u van harte welkom op de jaarlijkse “decemberbijeenkomst”.
Plaats: restaurant De Engel, Burg. Wallerweg 2, 3991 DM Houten (tel.nr 030-6371554)
Programma:
10.00 uur: ontvangst met een kopje koffie/thee. De zaal is open vanaf 9.30 uur
10.15 uur: Welkom door de voorzitter, de heer Johan de Kruijf
Aansluitend zal bestuurslid Cees Stal vertellen over de ontwikkelingen van de SBOH.
10.30 uur: Een boeiend verteller, Erwin van Laar, neemt ons mee op trektocht over de
“De zanderige Utrechtse Heuvelrug”. Aan de hand van fotografie gaan we genieten van de
natuur en de mooie uitzichten in een gebied niet zo ver hier vandaan.
Omdat de heuvelrug hoofdzakelijk uit zand bestaat houdt het dus niet veel water vast, is een
droog gebied en het gezuiverde water komt als kwelwater in het Langbroekergebied weer aan
de oppervlakte. Vennetjes hebben een grote aantrekkingskracht op allerlei dieren uit de wijde
omgeving.
De presentatie bestaat uit 2 delen met een pauze waarin u een drankje krijgt aangeboden en is
er gelegenheid om unieke handgemaakte ansichtkaarten te kopen. Ook kunnen een beperkt
aantal mooie natuurboeken worden gekocht.
12.00 uur: Het bestuur is blij met de vaste groep bezorgers die soms in weer en wind de
Nestor met het Afdelingsnieuws op uw adres bezorgen. Deze mensen zetten wij graag in het
zonnetje door middel van een attentie, die door Ko Vernooij aan hen zal worden uitgereikt.
12.30 uur: Lunch. Wij hopen dat u zult genieten van het stamppotten buffet.
De bijdrage voor deze bijeenkomst bedraagt € 7,50 per persoon, te betalen bij de ingang van
de zaal. Evenals voorgaande jaren is het mogelijk dat u 1 introducé meeneemt. Deze persoon
betaalt dan € 12,50. Mocht uw introducé besluiten lid te worden dan ontvangt hij/zij € 7,50
korting op de contributie voor 2018.
U kunt zich opgeven door onderstaande strook in te leveren vóór maandag 4 december bij
Ko Vernooij, Rogge-oord 8 of via zijn e-mail adres: kovernooij@gmail.com
U kunt het onderstaande strookje ook inleveren bij een van de andere bestuursleden.
Wij hopen velen van u te ontmoeten op maandag 11 december.
Met vriendelijke groet,
het bestuur.
Hierlangs afknippen:
De heer/mevrouw: ……………………………………………………..komt met 1/2 personen
Naam introducé: ……………………………………………………..
Adres:……………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer:……………………………………….Dieetwensen…………………………
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Verkiezingen gemeenteraad 2018
Op 21 maart 2018 gaan we naar de stembus om een nieuwe gemeenteraad te kiezen. Iedereen
maakt natuurlijk zijn eigen afwegingen, maar het ligt voor de hand dat wij als KBO-leden
vooral letten op de mate waarin de politieke partijen zich uitspreken over hun aandacht voor
juist de ouderen in Houten en streven naar een seniorvriendelijk Houten.
Dan moeten we natuurlijk zelf eerst vaststellen wat in onze ogen een seniorvriendelijk Houten
is. Op de algemene ledenvergadering van 30 oktober heeft het bestuur een korte presentatie
gegeven en op hoofdlijnen aangegeven wat volgens KBO een seniorvriendelijke gemeente is.
We hanteren daarbij een meetlat die KBO heeft ontwikkeld (kijk over dit onderwerp ook eens
op de site van KBO).
We hebben ook de leden gevraagd of ze interesse hebben om samen die meetlat nader uit te
werken in een bijeenkomst in Januari 2018. Als er voldoende deelnemers zijn voor deze
bijeenkomst gaan we samen met hen een korte maar duidelijke meetlat voor
SENIORVRIENDELIJK HOUTEN maken en die publiceren we dan in het Afdelingsnieuws
van Februari 2018.
Zo kunnen al onze leden op 21 maart 2018 zelf met de juiste argumenten bepalen welke
politieke partij(en) onze belangen als ouderen het best behartigen in hun streven naar een
seniorvriendelijk Houten.
Tip van de maand.
De heer Henk Donker heeft met het bestuur afgesproken om regelmatig tips te geven waar u
aan moet denken als u vragen heeft over de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning).
Deze keer gaat het over mensen, die in een huurhuis wonen en een niet al te groot inkomen
hebben. Dan praat ik over alleen AOW of AOW met een klein pensioentje. Meestal ontvangt
u dan een huursubsidie. Indien een van de partners in een verzorging huis terecht komt
(definitief), dient u bij de huurtoeslag aan de bel te trekken. Wat is het geval. Uw huursubsidie
wordt berekend op basis van uw beider inkomen. Indien een partner in een verzorging tehuis
komt, dan behoeft het inkomen van die partner niet meer opgeteld te worden bij het bedrag
dat u doorgeeft aan de belastingdienst voor de aanvraag van de huurtoeslag. Ik heb cliënten
gehad, waar dit meer dan 3000 euro op jaarbasis scheelde. Indien u denkt, dat het voor u
geldt, bel me dan. Ik kom het graag bij u mee bekijken.
Maar let op, de situatie verandert wel weer als die partner overlijdt, maar daarover de
volgende keer meer. U kunt hem bereiken via telefoonnummer: 06 52729426, e-mail:
donker0@xs4all.nl
Belastingservice 2017
Net als voorgaande jaren is de coördinator weer gestart met de voorbereidingen voor de
IB-campagne 2017. Vele leden worden ieder jaar geholpen met het doen van
Belastingaangifte, aanvragen c.q. wijzigen van Huur- en Zorgtoeslag. Een heel team van
vrijwilligers staat altijd weer klaar om ieder te kunnen helpen met deze nuttige en dankbare
taak. Om deze service goed te kunnen uitvoeren vragen wij leden die zich beschikbaar willen
stellen voor deze belangrijke taak. Voor het verwerken van de belastingaangifte wordt
gewerkt met een speciaal programma.
Als u interesse heeft meld u zich dan zo spoedig mogelijk bij uw bestuur.
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