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Beste mede leden, 
 
Woensdag 8 januari tijdens een geslaagde nieuwjaarsreceptie 
met een groot aantal leden, mocht het bestuur eveneens nieuwe 
leden ontmoeten. Dat betekent een goede start voor het nieuwe 
jaar 2014. De verwachting is dat dit jaar meer nieuwe leden 
zullen gaan deel nemen aan onze activiteiten met klaverjassen, 
bridgen (of als vervanger met de mogelijkheid deel te nemen aan 
de competitie) de crea-groep, het kaartweekend en van de 
mogelijkheid gebruik te maken van de gezellige- culturele  
uitstapjes en vakantie verzorgd door de commissie Uit Goed 
Voor U. 
Vanuit de zakelijke kant krijgen we allen dit jaar op woensdag 19 
maart de gelegenheid uw stem uit te brengen voor de nieuwe 
gemeenteraad. De Unie  K B O heeft de Senioren Advies Raad 
Westland, waarin ons bestuur deelneemt, een aantal 
speerpunten gegeven om die in stelling te brengen bij de 
politieke partijen o.a.: 

 Samenleven met oud en jong 

 Seniorvriendelijk en veilig wonen 

 Gedeelde verantwoordelijkheid voor zorg en welzijn 

 Optimaal gebruik van bijzondere financiële bijstand 

http://www.kbowateringen.nl/
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 Actief in ouderengezondheidszorg 

Wilt u mee luisteren, misschien wel mee praten in het politiek 
debat  dan bent u van harte welkom op maandag 10 februari a.s. 
van 14:00  tot 16:30 uur in Hof van Heden ingang Dijkweg 20 in 
Naaldwijk. 
Namens het bestuur wens ik u een gezellig, succesvol en 
leerzaam verenigingsjaar in goede gezondheid. 
 
Nico Meijer 
wnd voozitter 

 
 

VERLAAG UW AWBZ – BIJDRAGE 
 

Om de zorg voor langdurige zieken toegankelijk, goed en 
betaalbaar te houden gaat het Kabinet m.i.v. dit jaar en voor de 
komende jaren een aantal veranderingen invoeren in de 
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten ( AWBZ).  
De AWBZ vergoedt langdurige zorg voor mensen met een 
ernstige beperking. 
Hierbij moet men denken aan: persoonlijke verzorging, 
verpleging, dagopvang, revalidatie, wonen in verpleeg- of 
verzorgingshuis. 
Deze veranderingen zullen van invloed zijn op uw eigen bijdrage. 
Wie deze bijdrage niet uit zijn pensioen en/of AOW kan betalen, 
moet het eigen vermogen gaan aanspreken. 
Door de juiste maatregelen te treffen, kan de AWBZ-bijdrage 
aanmerkelijk worden verlaagd. 
Wij hebben mevrouw Mr. Jennifer Fluitman van notariskantoor 
Westland Partners bereid gevonden een lezing over dit 
onderwerp te houden en ons hierover 
nader te informeren op: 
 

WOENSDAGMIDDAG, 26 FEBRUARI 2014 OM 14.00 UUR 
 
Wij nodigen u van harte uit deze middag bij te wonen, aangezien 
dit item op ons allen van toepassing kan zijn. 



~ 3 ~ 
 

Het is goed als men achteraf niet moet zeggen “had ik dat maar 
geweten”. 
 
Het bestuur 
 
R a b o b a n k   C l u b k a s   C a m p a g n e   2014 
 
Voor de vierde keer staat onze KBO-afdeling genoteerd voor  
deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank  
Westland houdt deze campagne in het eerste kwartaal 2014. 
In het eerste kwartaal van 2011 heeft u voor onze afdeling 
€ 736,00 bij elkaar gestemd. En in het eerste kwartaal  2012 
resp. 2013 waren de resultaten  € 807,75 en € 792,00.  
Resultaten waar je mee thuis kan komen.    
 
Wij roepen u op om ook nu weer aan deze campagne mee te 
doen aan deze financiële ondersteuningsactie van onze 
vereniging.  
Om hieraan mee te kunnen doen moet u lid zijn van de  
Rabobank Westland. 

Deze geldwerving voor onze KBO-
afdeling vindt plaats via 
stemmen. Al de leden van de bank in 
het rayon van onze KBO- 
afdeling krijgen van de bank persoonlijk 
een schriftelijke oproep om te stemmen.  
Van 3 tot en met 16 maart 2014 kunnen 
de  Rabobankleden via de website van 

de Rabobank Westland een stem uitbrengen op hun favoriete 
vereniging of stichting. Ieder lid heeft 5 stemmen te besteden. U 
mag maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging uitbrengen. 
 
Het bedrag dat de Rabobank Westland beschikbaar stelt wordt  
gedeeld het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Hoe meer  
stemmen u gezamenlijk op onze KBO uitbrengt, hoe hoger  
het bedrag dat wij ontvangen.  
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Doet u allen mee en steunt u ook dit jaar weer onze KBO!    
 
Arie Groenewegen, penningmeester 
Wateringen, 13-01-2014. 
 
 

Kaartweekend 2014 
 
Voor ons  jaarlijkse kaartweekend, dat op 11,12 en 13 april 2014 
in Badhotel Callantsoog in Noord  Holland  wordt gehouden, 
hebben zich 100 personen opgegeven, 44 klaverjassers en 56 
bridgers. 
Heeft U zich opgegeven voor dit kaartweekend en nog niet 
betaald, doe dit dan zo spoedig mogelijk.  
Betaling kan plaatsvinden door storting op: 
Bankrekening NL 33 RABO 0156.610132, t.n.v. K.B.O. te 
Wateringen onder vermelding van: “Kaartweekend 2014”. 
 
De prijs voor onze leden is €  135,-- (niet leden van KBO 
Wateringen betalen  € 10,-- extra). 
Voor een één persoonskamer wordt  Є 30,-- pp. extra gerekend. 
Ook is er de mogelijkheid om met de bus te reizen. De kosten 
hiervan zullen ongeveer € 16,-- bedragen, (afhankelijk van het 
aantal deelnemers). 
 
Begin april ontvangen de deelnemers nog een brief met het 
volledige programma. 
Tiny Eekhout 
 

VAKANTIE ODOORN 

De commissie Uit Goed Voor U brengt u in herinnering de 
circulaire, welke wij hebben bijgevoegd in het mededelingenblad 
van december 2013. Dit jaar willen wij van  

Zaterdag 12 juli tot en met zaterdag 19 juli 2014 
 de vakantie door brengen in het gastvrije en gezellige hotel “De 
Oringer Marke” op de Drentse Hondsrug  in Drenthe. 
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Voor meer informatie en/of het 
verkrijgen van het 
inschrijfformulier kunt u contact 
op nemen met Ineke en Nico 
Meijer telefoon 294435, Nol 
Vijverberg 293036 of Ita de 
Bruijn 295303.  
De commissie  

 
 
 

 
 
Activiteiten: 
 
Ma 10 februari                14.00 – 16.30 uur 
          Politiek Debat  Hof van Heden Naaldwijk 
Wo 26 februari        14.00 uur Themamiddag AWBZ  
          Mevr. Mr. Jennifer Fluitman in Velo 
Ma   3 maart         De Jolige Druif Seniorencarnaval in Velo 
Di    4 maart         geen KBO activiteiten (i.v.m. carnaval) 
Do 13 maart         Alg. Jaarvergadering 13.00 uur in Velo 
11-12-13 april                 Kaartweekend Callantsoog 
12-19  juli               Vakantieweek Odoorn 
  
Soos dinsdagmiddag    v.a. 13.00 uur     

         Klaverjassen,         
         Biljarten,   
         Rummi-cuppen,  
        Jokeren en het kaartspel Skipbo.                                 
                          

     Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Soos donderdagmiddag   v.a. 13.00 uur Bridgen, Biljarten. 
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Klaverjassen: 
 

De uitslagen van de Kerstklaverjasdrive:  

1e plaats Mw. Wil Stevens,             met   5510 punten 

2e    "      Dhr. Ton Zuyderwijk            met   5331 punten      

3e    "      Mw. Tiny Helderman         met   5294 punten     

  

De aanmoedigingsprijs ging naar Ria Zwinkels met 3701 punten 

  
Uitslagen prijsklaverjassen 7 januari 2014 

 1e prijs: Dhr. Sjef van Veen                         met 5701 punten 

 2e prijs: Mw. Trees Löbker                          met  5426 punten 

 3e prijs: Mw. Jos v.d. Voorde                      met  5404 punten 

  

De aanmoedigingsprijs ging naar : Mw. Riet Rodenrijs met 3287 

punten. 

 

Overleden:  

Dhr. P.C.J. Zaat, Gaelstraat 22, 2291SH Wateringen. 

Dhr. P.J. v.d. Knaap, Oosteinde 68C, Wateringen. Op 3 januari  

  
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
 

60 jaar getrouwd: 
Dhr en Mevr. J.Bouman-Nederpelt,  v. Doornicksingel 60        
op 6 januari 
 
50 jaar getrouwd: 
Dhr en Mevr. J van Kester–Enthoven, Dr Weitjenslaan 81  
op 5 februari      
 
Bruidsparen Van harte Gefeliciteerd. 
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Nieuwe leden: 

Dhr. H.J. Berendse,   Kemphaan 3,     2295PA Kwintsheul. 

Dhr. R. ten Bosch,    Baltimorehof 57, 2548JN Den Haag. 

Mevr. R. Wennekes, Arkpaviljoen 22,  2291BS Wateringen. 

Mevr. B. Hakkaart,    Arkpaviljoen 25,  2291BS Wateringen. 

  

 
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 

Seniorweb Westland organiseert medio 

januari 2014 een cursus omgaan met een 

i-pad en een cursus omgaan met een 

Samsung tablet. (di. en wo.ochtend 21-

22 januari in de bibliotheek van Naaldwijk 

en ’s Gravenzande) 

Deze cursus omvat 4 lessen van 2 uur met een koffiepauze.De 

kosten zijn € 50, = incl; koffie en een lesboek. 

U kunt zich opgeven bij: Francine Scholtes telnr: 0174-623996.of 

per mail: francines@tele2.nl 

 
Verhuizen:  
Wilt u een naam- of adreswijziging 
doorgeven, danverzoeken wij u om dit 
schriftelijk te doen aan de 
secretaris,Gaelstraat 17, 2291 SG 
Wateringen.  
 

 
 

Mailadres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO 
ettydekok@gmail.com 

mailto:francines@tele2.nl
mailto:ettydekok@gmail.com
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Biljarten. 
 
Uitslag najaarscompetitie 2013. 
Na gezamenlijk bijna 500 wedstrijden gespeeld te hebben is de 
uitslag bekend. De  1e plaats is voor Cees Helderman, 
                          de  2e voor Piet Fransen en  
                          de  3e voor Wim van Kester. 
Ondertussen zijn we weer aan de voorjaarscompetitie begonnen 
met nieuwe moyennes. 

 
 

Rode Kruis bijzondere vakanties 

 
Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Gré Zandvliet. Sinds 1 
december ben ik  vrijwilliger bij het Rode Kruis.   
Mijn taak is voor Wateringen en Kwintsheul de vakanties naar 
Hotel IJsselvliedt, Hotel De Valkenberg en ook het schip J.Henry 
Dunant te coördineren en in te schrijven. Op het landgoed van 
De Valkenberg staat bovendien nog De Paardenstal, dat is een 
kleinere locatie waar ook gelogeerd kan worden. 
 
Ik schrijf dit stukje om de vakanties van het Rode Kruis wat meer 
bekendheid te geven en te vertellen dat U zelf ook het initiatief 
kunt nemen om gebruik te maken van deze mooie en gezellige  
vakantieweken. U hoeft niet af te wachten tot u uitgenodigd wordt 
maar u kunt zelf bij ons aan de bel trekken! 
 
Bent u lange tijd niet op vakantie geweest, of bent u slecht ter 
been, of hebt u medische hulp nodig tijdens de vakantie dan kunt 
u bij ons aankloppen. 
Bent u eenzaam of zit u in een rolstoel? Deze vakanties zijn een 
belevenis!Heeft uw partner alzheimer of parkinson? Er zijn 
speciale weken voor u!   
Ook voor jonge gehandicapten zijn er speciale vakantieweken. 
Het is mogelijk met een familielid, vriendin of vriend te komen 
want ook zij zijn van harte welkom als een van u beiden maar 
een indicatie heeft. 
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Vele vrijwilligers staan voor u klaar om er een prachtige week 
van te maken! 
Er zijn verpleegkundigen en zorgmedewerkers in de hotels en op 

het schip. Bovendien reist er 
ook een arts mee met de 
J.Henry Dunant.  
 
De vakanties duren van 
maandag tot zaterdag en er 
zijn twee leuke uitstapjes bij 
inbegrepen.  
Het Rode Kruis Westland 
heeft week 10 van 3 tot 8 
maart samen met  

Delft en Midden Delfland 12 plaatsen gereserveerd in Hotel  
De Valkenberg. Ook hebben wij in week 37 (8 t/m 13 sept.) een 
aantal plaatsen gereserveerd op de J.Henry Dunant. Dan vaart 
hij vanuit Utrecht naar Vlaardingen. 
 
Hotel De Valkenberg staat in Rheden bij Arnhem en hotel 
IJsselvliedt staat in Wezep bij Zwolle. Beide hotels liggen op 
prachtige landgoederen waar je heerlijk kunt wandelen.  
 
Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie over de vakanties 
van het Rode Kruis dan kunt u mij bellen op telefoonnummer 
0174295497 of 0613586194 
 

 

 

Erica Terpstra is door de lezers van het 
magazine Nestor uitgeroepen tot Nestor 
van het Jaar 2013. 
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Postzegels: 

 
Broeder Ludwig Krummel van missiehuis Steijl wil al onze leden 
die postzegels gespaard en ingeleverd hebben bij deze heel 
hartelijk danken. De opbrengst van 2013 is € 48.490,=. 
 
Een kleine greep uit de projecten die gesteund zijn: 
€ 4500,= voor de bouw van een drinkwaterbron in het Noord 
Oosten van Ghana 
€ 4800,= kost een drinkwaterbron in Bargarh/Ostindien 
€ 2500,= ontving Pater Gabriel in Zimbabwe voor de Aidswezen. 
 
Broeder Kummel hoopt dat u nog lang mee blijft sparen en wens 
u alle goeds voor 2014.  
    
 
INLEVERADRESSEN ZIJN: 
Mevr. C Willemsen         Randveen 22            Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9            Tel. 296794
   
Mevr. M. van Meurs       Noordweg 65            Tel. 297132 
Mevr. J. v. Adrichem      Azaleapark 2            Tel. 293291 
Mevr. W Vis         Leeuwerik 89 Kwintsheul     Tel. 296473  
Dhr. K. Vis                  Waterlandsingel 178    D H   Tel. 070-         
3932090 
Mevr. A. van Mierlo       Harry Hoekstraat 112           Tel. 294848 
Mevr. Th. Vijverberg      Bakkershof 60            Tel. 294408 
Mevr. M. Vijverberg       Elisadreef 119                      Tel. 628188 
 
Of op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. Kunt u uw 
spullen niet brengen? Een telefoontje en we halen ze op. 
 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer,  
Komkommerstraat 8, 2292 AB Wateringen, Tel. 0174-294435 
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Kaarten in de Hofboerderij. 
  
In de Hofboerderij wordt al ruim 25 jaar de gelegenheid gegeven 
om te kaarten. 
Het nieuwe seizoen is net begonnen en wij zijn nog op zoek naar 
mensen die in een gezellige omgeving op maandag middag 
willen bridgen of klaverjassen. Voor de bridgers kunnen alleen 
gevorderde paren zich aanmelden. 
Bel hiervoor naar Truus Krijger tel. 293605. 
Bij het klaverjassen kunnen  beginners  ook terecht, indien nodig 
zal hier nog “les“ gegeven worden. 
Ook mensen die al  gevorderd zijn kunnen zich aanmelden. 
Wilt u eerst de sfeer proeven, loop eens binnen, wij beginnen om 
13.30 uur. 
Aanmelden of inlichtingen  voor het klaverjassen bel : Fie Vink 
tel. 294639 
Een mail sturen kan ook naar hofdames@wnketel.nl 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 20 – 13 december 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 

-          De begrotingsbehandeling van Sociale Zaken & 
Werkgelegenheid is voor ouderen teleurstellend verlopen. De 
Unie KBO heeft vooraf aan het debat aan alle Tweede 
Kamerleden een uitvoerige brief geschreven over de forse 
koopkrachtdaling van ouderen. Met name voor ouderen met 
hoge zorgkosten kan dit oplopen tot 6,1 %! En dat is veel hoger 
dan de percentages waarvan in de begroting van SZW wordt 
uitgegaan. Helaas was er tijdens de behandeling, behoudens 
een vrij algemene motie van het 50Plus-Kamerlid Klein, geen 
enkele aandacht voor de forse koopkrachtdaling in 2014 voor 
kwetsbare ouderen met zorgkosten.  
Een teleurstellend gegeven. We mikken onze pijlen nu de Eerste 
Kamer.  

mailto:hofdames@wnketel.nl
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-          De regering heeft op Prinsjesdag voorgesteld om de 
compensatiemaatregelen in de zorg over te hevelen naar de 
gemeenten. De Unie KBO heeft in CSO-verband de regering 
dringend gevraagd maatregelen te nemen om de 
koopkrachtdaling van ouderen te compenseren. De kritiek op het 
wetsvoorstel heeft er in ieder geval al toe geleid dat de 
belastingaftrek voor specifieke zorgkosten behouden blijft. De 
behandeling van de voorstellen van de regering is nog niet 
afgerond. De partijen in de Tweede Kamer hebben heel veel 
vragen gesteld over het wetsvoorstel. De CSO blijft de 
behandeling van het wetvoorstel volgen en zal haar mening 
onder de aandacht blijven brengen bij de leden van de Tweede 
Kamer.  

-          De Unie KBO heeft samen met de CSO-partners op 3 
december jongstleden gesproken met een aantal medewerkers 
van de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de uitvoerder van onder 
andere de AOW. Een van de onderwerpen tijdens dit gesprek 
ging over de Aanvullende Inkomensvoorziening voor Ouderen 
(AIO). De CSO en de SVB hebben de afspraak gemaakt om 
jaarlijks een aantal keren bij elkaar te komen om de laatste 
ontwikkelingen te bespreken. Begin 2014 staat er een afspraak 
met de Raad van Bestuur van de SVB gepland.  

-          De NS vrije keuze dagen voor ouderen staan op de tocht. Het 
is voor velen te ingewikkeld om ze te benutten. Tot voor kort 
werden deze dagen, gekoppeld aan de Voordeelurenkaart, als 
papieren kaartjes aangeboden. Nu worden ze alleen nog maar in 
verchipte vorm aangeboden. De Unie KBO heeft hierover 
destijds al negatief geadviseerd; tenminste 53.000 oudere 
reizigers zouden immers de dupe worden van het niet meer 
aanbieden van de papieren keuze dagen. Het advies heeft niet 
tot een ander besluit van NS geleid. Wel heeft de NS schriftelijk 
toegezegd met een nieuw aanbod te komen: ‘over de invulling 
van de alternatieve oplossing voor deze kwetsbare klanten 
hebben wij inmiddels concrete ideeën.’ De Unie KBO betreurt het 
dat alternatieve oplossingen nog steeds niet voorhanden zijn en 
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gaat de NS oproepen om de vrije dagen z.s.m. (weer) in een 
werkbare vorm aan te bieden.  

-          De Unie KBO gaat alle zorgverzekeraars om helderheid 
vragen met betrekking tot de vergoedingen voor een 
medicatiebeoordeling. In het belang van adequate 
farmaceutische zorg aan ouderen met multimorbiditeit 
verwachten wij veel van een gestructureerde 
medicatiebeoordeling. De voorwaarden waaronder deze 
beoordeling vergoed wordt, verschillen echter per 
zorgverzekeraar. Zo houdt Zilveren Kruis Achmea de 
medicatiebeoordeling buiten het verplichte eigen risico. En dat is 
heel gunstig voor het daadwerkelijke gebruik. Zodra alle 
gegevens binnen zijn, maken we een helder overzicht dat 
uiteraard beschikbaar komt voor onze leden. 

-          Het aantal gestolen elektrische fietsen is vorig jaar opgelopen 
naar zo'n 25.000. Dat is de schatting die gemaakt is door 
verzekeraars. Reden voor de Unie KBO om op onze site 
http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1015 
een aantal tips van experts op een rijtje te zetten om diefstal te 
voorkomen. Ook dat is een vorm van belangenbehartiging!   

-          Vandaag, vrijdag 13 december, wordt de CSO gehoord door 
de Tweede Kamer over Langdurige Zorg, naast de NPCF en 
ActiZ. De overheveling van persoonlijke verzorging naar de 
Zorgverzekeringswet is hierbij een belangrijk onderdeel. De CSO 
zal zich hard maken voor deze overheveling.  

-          Het wetsvoorstel Wmo gaat naar alle waarschijnlijkheid nog 
dit jaar naar de Tweede Kamer.  Tegelijkertijd werken de Unie 
KBO en andere ouderenorganisaties samen met de VNG aan 
een nieuwe modelverordening Wmo. De VNG is gevraagd om 
beide zaken goed af te stemmen. Voor de Unie KBO is het vooral 
van belang dat de medezeggenschap van ouderen goed 
geregeld wordt, alsmede de onafhankelijke 

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1015
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cliëntenondersteuning. Ook zullen we kritisch letten op de 
rechtspositie van de Wmo-cliënt.  

-          Maandag 16 december is er overleg in de Tweede Kamer 
over de zogenaamde kostendelersnorm. Dit in het kader van de 
wijziging Wet werk en bijstand. Elke samenwonende AOW’er 
krijgt straks onder deze wet 50% van de gehuwdennorm. De 
Unie KBO vindt dat dit niet ten koste mag gaan van mantelzorg.  

-          De Unie KBO maakt zich ernstige zorgen over het hoge, 
verplichte eigen risico: in 2014 liefst € 360,-. Veel ouderen (met 
chronische aandoeningen)  houden hun hart weer vast! In januari 
kunnen ze het verplichte eigen risico weer gaan ophoesten. Een 
zware aanslag op hun portemonnee. De Unie KBO maakt zich 
hier grote zorgen over. Zorgmijding ligt op de loer. We dringen 
aan op een goed onderzoek om dit in 2014 nauwgezet in kaart te 
brengen.     

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze 
webside www.kbo.nl 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 1 – 10 januari 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging  

-          De Unie KBO heeft afgelopen maandag haar zorgen geuit in 
het Algemeen Dagblad, het Parool en de Leeuwarder Courant: 
ouderen met een indicatie Zorgzwaartepakket 3 (ZZP 3) dreigen 
momenteel tussen de wal en het schip te vallen. Ruim 15.000 
ouderen met ZZP 3 hadden het vorig jaar nog recht op een bed 
in een verzorgingshuis. Dit jaar moeten zij noodgedwongen thuis 
blijven wonen. Hulpverleners en deskundigen houden hun hart 
vast. Daarnaast staat menig verzorgingshuis het water tot aan de 
lippen. Door toenemende leegstand verschraalt niet alleen de 
leefomgeving van bewoners, maar ook de totale exploitatie komt 
in gevaar.   
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-          De Unie KBO heeft van de week (in CSO-verband) een brief 
gestuurd aan de Tweede Kamer over het wetsvoorstel  ‘Wet 
maatregelen Wet werk en bijstand’ (WWB). Dit in verband met de 
plenaire behandeling op 13 januari aanstaande. De invoering van 
de kostendelersnorm heeft namelijk tot gevolg dat ook de AOW 
van zorgbehoevende ouderen die bij hun kinderen inwonen 
verlaagd wordt naar 50%. Mochten de kinderen een 
bijstandsuitkering hebben, dan zal deze ook verlaagd worden. 
De Unie KBO is van mening dat wanneer er sprake is van 
mantelzorg, de huidige regeling moet blijven gelden. AOW-ers 
die samenwonen met een bloedverwant in de eerste graad die 
zorg nodig heeft en AOW-ers die met twee of meer AOW-ers 
samenwonen die zorg nodig hebben, dienen een AOW-uitkering 
van 70% te blijven behouden. Dat is onze inzet!  

-          Via Radio 1 voerde de Unie KBO gisteren een uitgebreide 
discussie over nut en noodzaak van de griepprik bij ouderen. De 
Gezondheidsraad komt binnenkort met een advies over het al of 
niet voortzetten van de gratis vaccinatie. De Unie KBO betreurt 
het dat de deskundigen het sinds jaar en dag maar niet eens 
kunnen worden over de effecten van de griepprik. Mocht de 
gratis vaccinatie van 60-plussers worden afgeschaft, dan moet 
dit volgens de Unie KBO een onderdeel worden van de integrale 
zorg voor kwetsbare ouderen met meerdere aandoeningen. Dat 
wil zeggen: laat de cliënt en de huisarts samen een afweging 
maken.  

-          De Unie KBO is tevens bezig met: het inventariseren van de 
mogelijkheden om het verplicht eigen risico gespreid te betalen, 
een lobby rondom de medicatiebeoordeling en het tegengaan 
van verspilling in de zorg. In een volgende uitgave meer 
hierover.  

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze 
website www.kbo.nl 
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Bestuur:      

N.A. Meijer                    wnd. voorzitter 0174-294435 
A.J. Groenewegen   penningmeester 0174-293957 
D. Kraaijenbrink  secretaris  0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
P.J.J. Duijndam    lid     0174-294167  
Th.M. Bekkers    lid   0174-294899           
E. de Kok     lid    0174-785167  
W.P.M.J. Meijer-de Leeuw  lid    0174-294435 
 
Bridge: 
 
Afmelden uiterlijk donderdagmorgen van 9.00 tot 
10.00 uur bij Dhr. Cas Maat, tel.: 0174-293827  
voicemail inspreken kan ook of per e-mail 
cmaat@kabelfoon.nl of 

kbomaat@kabelfoon.net. 
Bij gemelde afwezigheid bij Tiny  Eekhout Tel: 0174-293878 of 
per mail T.Eekhout@kabelfoon.nl 
 
Invallers: (Bij voorkeur lid van de KBO en minimaal 55 jaar). 
Heeft U een invaller nodig bel dan: 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Désirée Wijtenburg            A-B lijn          0174-297024 
Leny Arkesteijn                  B-C lijn          0174-295507 
Vera de Bakker                  B-C lijn          0174-293349 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Gerda v.d. Voort                C-D lijn          0174-292080 
Toos de Bruijn  C-D lijn 070-5395096 
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
Nico Meijer       D lijn  0174-294435 
Leo de Kok       D lijn 06-38365683 

mailto:cmaat@kabelfoon.nl
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