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Geachte leden,

Daar zijn we weer met het magazine. En daar hoort ook een nieuwsbrief bij.
En die nieuwsbrief moet weer geschreven worden. Maar wat moet ik in die
nieuwsbrief zetten? Ik weet het eigenlijk niet. Kon ik de vorige keer nog
schrijven over een activiteit die geweest was, dat kan nu niet meer. En dat is
zo gek, er is niets te doen buitenshuis. Nu het eindelijk mooi zonnig weer is,
wil je er graag op uit en dat is dan in een keer het onverstandigste wat je kunt
doen. Dus blijven we allemaal zoveel mogelijk thuis en wordt boodschappen
doen al een uitje. En dan komt de nieuwsbrief en dan moet u daarin lezen dat
ook alle activiteiten van de KBO-PCOB tot en met mei geschrapt zijn. Dus geen
gezellige bijeenkomsten de komende tijd en dat is jammer. Dit maakt dat we
toch een manier moeten vinden om naar elkaar om te kijken, want het risico is
groot dat er mensen gaan vereenzamen. Dus toch maar eens een keertje
kaartje sturen naar die ander die ook geen bezoek krijgt of eens een keertje
bellen. En laten we ook niet vergeten om een ander om hulp te vragen als we
zelf niet onze boodschappen kunnen doen. Als je door de omstandigheden
dingen niet kunt of mag doen is hulp vragen geen schande.

KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen
Wij begrijpen dat u zich wellicht
zorgen maakt over de risico's van
het coronavirus en dat u nu allerlei
vragen hebt. We weten ook dat
niet alle senioren even vaardig zijn
met internet om op de hoogte te
zijn van de laatste ontwikkelingen.
En dat sommige mensen behoefte
hebben even iemand te spreken
omdat ze zich eenzaam voelen nu
veel activiteiten stilliggen.

Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn
geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00
uur
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor.
Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de
afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog
een-op-een-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt
blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.
Natuurlijk kunt u ook op de website van onze eigen afdeling
www.kbopcobmiddengroningen.nl kijken. Hierop zullen alle belangrijke
mededelingen van de afdeling, maar ook van provinciaal en landelijk bestuur
geplaatst worden. En tot slot mocht u zich heel erg gaan vervelen dan kunt u
ook nog uw belastingaangifte in orde maken en daarom plaats ik nu nogmaals
het stuk van Meint Dekker hierover.
De komende maanden besteden veel mensen tijd aan het invullen van hun
belastingaangifte.
Ook al hebt u geen aangifteplicht toch kan het een groot voordeel opleveren
als u dit wel doet.
Bijvoorbeeld voor de huurtoeslag. Hiervoor komt u eerder in aanmerking dan
u denkt.
Binnen onze gemeente zijn veel zogenaamde HUBA’s bereid u hiermee te
helpen.
Huba’s zijn mensen die behulpzaam zijn bij het invullen van uw aangifte en
het verzorgen van de zorg- en huurtoeslag.
Zij beschikken over veel kennis over ouderen en welke zorgkosten u al dan
niet op uw inkomen in minderering mag brengen zodat u meer geld van de
belasting terugkrijgt.
Ook krijgt u daardoor wellicht een hogere uitkering uit zorg- en huurtoeslag.
Zij komen bij u thuis. U hoeft dus de deur niet uit.
Ook is het doen van een proef-aanvraag of proefberekening iets wat zij graag
voor willen doen.
Bovendien zijn ze bekend waar de sociale wijkteams zitting hebben en
wanneer de tijden van de opening zijn.

Wij, als KBO-PCOB, vinden het jammer als u, door het niet doen van
een aangifte, veel geld gaat missen.
Wilt u hulp van een HUBA, voor zover u geen brief hebt gehad, dan kunt u
bellen met (0598) 36 49 00 Kwartier Zorg & Welzijn, tegen een kleine
vergoeding verzorgen zij de aangifte.
Mocht uw kinderen of iemand anders uw aangifte doen, vraag hen dan ook
naar de zorg- en huurtoeslag te kijken.
Met vriendelijke groet,
Siena en Wineke

