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Meerdaagse reis naar Soest en Bad Sassendorf
Zondag 16 juni vertrek: Vanaf 10.30 uur vertrek van de opstapplaatsen Nieuwkuijk, Vliedberg, Drunen en Haarsteeg naar
onze eindbestemming Soest (Duitsland).
Maandag 17 juni Soest en Bad Sassendorf: Een wandeling
door Soest en ’s-middags naar Bad Sassendorf met zoutwaterbronnen, fonteinen en vijvers.
Dinsdag 18 juni verkenningstocht: ’s Morgens vrije bestedingen, ‘s middags naar het Teutoburgerwald met bezoek aan
Hermanns Denkmal.
Woensdag 19 juni Paderborn en Rondvaart Diemelsee: Voormiddag bezichtiging van Dom (kerk) en Raadhuis in Paderborn. Hier lunchpakket opeten en dan de rondvaart over de
Diemelsee.
Donderdag 20 juni Weekmarkt in Soest en het Westfalen Culinarium: Voormiddag vrij of een bezoek aan de weekmarkt
Soest. Namiddag excursie Westfalen Culinarium.
Vrijdag 21 juni Villa Hügel en terugreis: Na het ontbijt vertrekken we naar villa Hügel in Essen, voormalig eigendom van
Alfred Krupp. Het lunchpakket kan hier genuttigd worden. Het
afscheidsdiner is ergens in Nederland.
Algemeen: Hotel Am Wall is gelegen aan de rand van het historisch centrum van Soest met lift, restaurant, bar, terras. Alle
kamers zijn voorzien van (draadloos) internet, satelliet-TV,
telefoon, een zitje en een badkamer met douche en toilet. Alles
inclusief ontbijt, lunch en diner; tussen 17 en 24 uur zijn alle
drankjes (koffie, thee, bier, softdrinks en huiswijn) gratis, ’savonds 1x kleine snack. Vier avonden entertainment.
Reissom: De reissom bedraagt € 480,-- per persoon.
Toeslag 1-persoonskamer: € 60,-- per kamer.
Niet inbegrepen: Annulering en/of reisverzekering.
Inschrijven: maandag 25 maart 2019 van 10.00 tot 11.00 uur
in de Caleidoscoop, Jan Steenstraat in Vlijmen-Vliedberg. Na
inschrijving krijgt u een bevestiging en de bankrekening waarop de reissom kan worden overgemaakt.
SRHG werkgroep busreizen/evenementen:
Meriam en Tiny van Mierlo, Nieuwkuijksestraat 2, 5253 AH
Nieuwkuijk, meriamvanmierlo@ziggo.nl, 073-5118075.
Bets van der Lee, Norbertijnstraat 37, 5154 ED Elshout,
bets.vander.lee@hetnet.nl, 0416-372816.
Let op: Deze reis is voor 60 personen VOL = VOL

Gemeenten in financiële problemen door sociaal domein
Gemeenten komen in steeds grotere financiële problemen door de
toename van de kosten in het sociaal domein. Dat blijkt uit de
Benchmark Nederlandse Gemeenten van adviesbureau BDO.
Alle seinen van de gemeentelijke
financiën staan op oranje of zelfs
al op rood: de uitgaven in het sociaal domein lopen op, de gemeentelijke solvabiliteit daalt,
gemeenten moeten in steeds grotere mate hun eigen vermogen
aanspreken of bezuinigen op andere uitgaven. Uit onderzoek
bleek dat gemeenten in 2017 724
miljoen (4,4%) meer hebben uitgegeven aan het sociaal domein
dan begroot.
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Kleiner wonen: wat zijn de voordelen?
Het huis kan ineens te groot lijken, omdat uw kinderen het huis uit zijn, of omdat de kosten te hoog
zijn.
Lagere kosten
Een kleiner huis is meestal goedkoper. Ook zijn
de vaste lasten lager, bijvoorbeeld omdat er minder kamers zijn om te verwarmen. Denkt u aan
een serviceflat? Let dan op de extra servicekosten.
Die kunnen flink oplopen. Heeft u nu een koophuis, dan kan huren een optie zijn. Zeker als u
overwaarde heeft op uw huis. U verzilvert uw vermogen en krijgt meer financiële armslag. Bovendien heeft u dan geen kosten meer voor het onderhoud van uw woning.
Minder spullen nodig
Verhuizen is vaak een goede aanleiding voor het
opruimen van uw spullen. Als u naar een kleiner
huis gaat, is dit zelfs noodzakelijk. En hoe minder
spullen, hoe minder onderhoud. Dat scheelt weer
in de kosten.
Makkelijk schoon te maken
Het schoonhouden van een kleiner huis kost u
minder werk en inspanning. Zeker als u wat ouder
bent, is dat een prettige
bijkomstigheid. U houdt
tijd over voor andere
dingen.
Bron:
IkWoonLeefZorg.

Divosa-factsheet financiën
In 2018 lijkt een meerderheid van de gemeenten af
te stevenen op een overschot op het bijstandsbudget,
zo blijkt uit de eerste indicatieve gegevens van de
Divosa Benchmark Werk & Inkomen. Daarmee lijkt
de trend doorbroken dat een groeiend aantal
gemeenten rode cijfers op de bijstand schrijft.

Voorkom fraude
Bankieren moet veilig zijn. Wij
hebben hierin een belangrijke taak,
maar hebben ook uw hulp nodig.
Aan de hand van de vijf principes
leggen we uit wat je zelf kan doen.
Houd je beveiligingscodes geheim
Schrijf je beveiligingscodes nooit
op en geef ze aan niemand door. Bewaar je pincode
niet bij je bankpas. Kies geen voor de hand liggende
toegangscode voor Rabo Mobielbankieren of de
Rabofoon, zoals een geboortedatum of postcode.
Scan met je Rabo Scanner geen afbeeldingen die
iemand je aanbiedt via bijvoorbeeld social media,
mail, WhatsApp of SMS.
Laat een ander nooit je bankpas gebruiken
Bewaar uw pas op een veilige plaats en laat deze
nooit onbeheerd achter. Laat je pas blokkeren als
deze gestolen of kwijt is. Of als je pas blijft steken
of wordt ingeslikt door de geldautomaat. Verlaat de
automaat niet voordat de pas geblokkeerd is.
Bij de geld- en betaalautomaat
Maak nooit gebruik van 'behulpzame' personen.
Laat je niet afleiden tijdens het pinnen, houd de pasgleuf in de gaten. Betaal je in een winkel? Berg
eerst je pas veilig op voordat je de boodschappen
inpakt. Haal je pas meteen uit de automaat als deze
naar buiten komt. Staat er iemand te dichtbij naar je
gevoel? Vraag de persoon om naar achteren te stappen of stop met pinnen.
Creditcard
Criminelen verwisselen soms creditcards tijdens
transacties. Controleer daarom altijd of je je eigen
creditcard terugkrijgt. Soms moet je je cardnummer
en vervaldatum doorgeven. Bijvoorbeeld als je via
internet iets wilt kopen. Geef je cardnummer en vervaldatum niet aan anderen door als je niet van plan
bent iets te kopen. Controleer voordat je je transactie bon tekent altijd of het bedrag en de muntsoort
klopt. Bewaar altijd een kopie van de transactie bon
voor je eigen administratie.
Bankpas uit
Je bankpas staat standaard 'uit' voor gebruik buiten
Europa. Zo maken we het risico op misbruik kleiner.
Reis je buiten Europa, zet je pas dan 'aan'.
Zo maakt je het risico op misbruik kleiner.

Festival om nooit te vergeten
17 mei 2019 De Koepel Breda.
Het is zover, je kunt tickets bestellen voor het
Festival Om Nooit Te Vergeten op 17 mei 2019.
De tiende editie van de Brabantse Inspiratie- en
Kennisdag Dementie, in een nieuw jasje!
Wil jij bijdragen aan een dementievriendelijke
samenleving vanuit jouw rol als professional, beleidsmaker, maatschappelijk initiatief of ondernemer? Ben je zelf mantelzorger of heb je zelf
(beginnende) dementie?
We beloven een inspirerende dag met verrassende
inzichten en nieuwe ontwikkelingen over samen
omgaan met dementie. In een festivalsfeer die uitnodigt om te ervaren en beleven, maar vooral ook
om het taboe rondom dementie te doorbreken!
Ben je erbij?
Tickets bestellen via: www.dementievriendelijk.nl

Vallen: zo voorkomt u letsel
Soms is een val niet te voorkomen. Meer dan de
helft van de valpartijen van 65-plussers gebeurt in en
om het huis. Een val levert vaak verwondingen op.
De valairbag
De heupairbag of valairbag kan voorkomen dat u
een heup breekt bij een val. Het is een soort riem die
u onder uw kleding draagt. U voelt en ziet er niks
van. Door een ingewikkeld softwaresysteem met
bewegingssensoren kan de riem vaststellen of iemand in balans is of niet. Aan de hand daarvan
wordt de airbag in minder dan een seconde opgeblazen om uw val te breken. Deze airbags kosten tussen
de 500 en 700 euro. Bent u vooral bang om met de
fiets te vallen? Kies dan voor een fietshelm.
De heupbeschermer
De heupbeschermer is een soort onderbroek die u
net als de heupairbag onder uw kleding draagt.
In de broek zit schokbrekend of schokdempend materiaal zodat uw val wordt opgevangen. Op die manier verkleint u de kans op een gebroken heup.
Groot voordeel van de heupbeschermer of hipshield
is dat deze 30 euro kost en dus een stuk goedkoper is

dan de fietsairbag. De beschermer is verkrijgbaar
in verschillende maten en er is een mannen- en
vrouwenvariant.
Een cursus veilig vallen
Veel gemeentes bieden ‘Valpreventie’ cursussen
aan. U leert dan niet alleen hoe u het vallen kunt
voorkomen, maar ook hoe u zich veilig en op een
ontspannen manier kunt opvangen als u toch
valt. Op de site van VeiligheidNL kunt u zien
waar er bij u in buurt valcursussen worden gegeven. U kunt natuurlijk ook bij uw huisarts terecht
voor advies.
Vitamine D
Wist u dat extra Vitamine D ervoor zorgt dat uw
spieren en botten langer sterk blijven? Ouderen
krijgen te weinig Vitamine D binnen én maken
er minder van aan. Een tekort aan vitamine D
kan leiden tot botontkalking (osteoporose), een
verminderde afweer, zwakkere spieren en een
slechter evenwichtsgevoel. Bovendien verkleint
vitamine D de kans op botbreuken en maakt het
de spieren sterker, waardoor de kans op vallen
aantoonbaar afneemt. U kunt Vitamine D bij de
drogist kopen.

Personenalarmering
Als u dan toch valt, is het belangrijk dat er snel
hulp komt zodat erger letsel kan worden voorkomen. Met een personenalarm kunt u anderen
alarmeren als er binnenshuis iets met u aan de
hand is. Zo'n alarm bestaat onder meer uit een
ketting met een knop. Maak het koord daarvan
niet te lang: de knop dan alsnog buiten bereik
komen. Een goed werkend personenalarm is een
geruststellende gedachte, zowel voor uw familieleden als voor uzelf.
Bron: IkWoonLeefZorg.

Heb ik recht op huurtoeslag?
Ik woon in een huurhuis en ontvang sinds kort pensioen. Heb ik recht op huurtoeslag?
Dat u met pensioen bent gegaan is op zich geen reden om huurtoeslag te krijgen. Maar het kan er wel
toe leiden.
Er zijn een aantal criteria waar uw huur, inkomen en
vermogen aan moeten voldoen om huurtoeslag te
krijgen. Zo mag de huur niet te hoog zijn, maximaal
€ 720,42. Uw inkomen als u AOW gerechtigd bent
Kom in actie!
en alleenstaand niet hoger dan € 22.675,- en als u
Hoe meer mensen samen de handen uit de mouwen een partner heeft niet hoger dan
steken, hoe groter het effect! Reserveer 23 maart in € 30.800,-. Bovendien mag uw vermogen op
je agenda en zet een opschoonactie op bij jou in de
1 januari 2019 niet hoger zijn dan € 30.360,- per
buurt.
persoon.
Gemeente Heusden doet mee aan de Landelijke
Bij het berekenen van uw inkomen moet u naar het
Opschoondag en faciliteert iedereen die deze dag
inkomen van uzelf en uw (toeslag)partner kijken.
zwerfafval op gaat ruimen. Zo wordt er gezorgd
Maar als u een medebewoner heeft, dan telt ook dit
voor de nodige opschoonmaterialen (zoals o.a. hand- inkomen mee. Een medebewoner is iemand die deel
schoenen, hesjes, afvalgrijpers, afvalzakhouders en uitmaakt van uw huishouden en die op hetzelfde
afvalzakken) en worden volle zakken opgehaald.
adres is ingeschreven bij de gemeente. Bijvoorbeeld
Wil jij ook samen met je buren, collega’s of clubge- uw kind, een ouder of iemand anders die bij u
noten de buurt een stuk schoner maken? Meld je dan woont. Een medebewoner telt alleen voor de huuraan voor deze opschoonactie of sluit je bij een groep toeslag mee. Verhuurt u een kamer, dan telt het inaan.
komen van deze onderhuurder niet mee. Heeft u inWil je weten waar jij kunt aansluiten?
wonende kinderen van 23 jaar of ouder, dan telt hun
Stuur een e-mail naar: teamschoon@debries.eu.
inkomen mee als dat meer is dan € 4.885,- (2019)
Wij helpen je graag verder. Aanmelden tot 8 maart. per jaar . Het inkomen dat u opgeeft is het verzamelinkomen. Dat is het inkomen uit box 1 min de
aftrekposten, 2 en 3 samen, kortom het inkomen
waarover u belasting betaalt.
Als uw vermogen op 1 januari 2019 meer dan
€ 30.360,- per persoon was, dan komt u niet in aanmerking voor huurtoeslag. Heeft u groene beleggingen, dan tellen die voor het bepalen van het vermogen voor de huurtoeslag mee. Op de site van de
belastingdienst kunt u een proefberekening maken.
Bron: IkWoonLeefZorg

