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Beste KBO-leden,

We beginnen enthousiast aan een nieuw jaar, daarbij is nog veel ongewis
Wat gaan we doen in 2021? Wel contributie betalen en geen activiteiten!!!!!
Nee hoor, ik kan u geruststellen het bestuur gaat niet bij de pakken neer zitten. Tijdens onze
digitale bestuurs-‘Zoommeeting’ van 15 januari j.l. hebben we afgesproken de mogelijkheden die
zich voordoen scherp in de gaten te houden en dat betekent dus dat we de RIVM-richtlijnen
betreffende het bijeenkomen van “grote” groepen goed in de gaten houden en kort op de bal
spelen. We gaan direct aan de slag zodra er groen licht wordt gegeven of als er ook maar enige
sprake is van versoepelingen.
Daarbij richten we ons op activiteiten die vorig jaar op de planning stonden. Zoals de
wekelijkse kaartmiddagen, de maandelijkse Seniorenviering, themabijeenkomsten,
bezoekjes aan bedrijven, reisjes met de bus, onze midweekvakantie of gewoon
een gezellige middag met elkaar.
Echt ontspanning waarbij het ontmoeten voorop staat; na een zware periode
van lockdown, avondklok, eenzaamheid, gedwongen quarantaine, enz. willen
we vooral een leuke middag.
Of het nu gaat over een bustocht, een middagje uit, themamiddag, een bingo, enz.
u bent altijd van harte welkom; of als u hulp nodig hebt bij het vervoer van en naar huis of u wilt
graag iemand meenemen die (helaas nog) geen lid is of …..noem maar op! We doen ons best alle
leden te laten meegenieten.
Lees ook de komende nieuwsbrieven.
Strenger toelatingsbeleid Wmo ???
Veel gemeenten hebben momenteel financiële tekorten en voeren daarom een
strenger toelatingsbeleid voor sociale en zorgvoorzieningen.
Zoals bekend kampt ook de gemeente Westland met tekorten en is de druk groot
om te korten op Wmo- voorzieningen zoals bijvoorbeeld de huishoudelijke hulp.
Met name bij beschikkingen en zorgplannen waarbij geen uren worden afgesproken,
is de verleiding groot op het inzetten van minder, kortere en goedkopere huishoudelijke hulp.
Ons advies is: neem vroegtijdig contact op met onze ouderenadviseurs als u ondersteuning wilt
hebben bij het overleg met de gemeente of andere instanties.
Voor vragen, suggesties of reacties kunt u contact opnemen met:
Uw voorzitter Ab Ruigrok; abruigrok@caiway.nl of 06-12576824.

Hartelijk dank voor alle goede wensen voor 2021 !
In de maand december zijn er bij het secretariaat en bij diverse bestuursleden
persoonlijk veel goede wensen voor het nieuwe jaar ontvangen in de vorm van
telefoontjes; e-mails, gedichtjes en mooie zelf-gemaakte kaarten. Er waren echt
kunststukjes bij. Fijn dat u, op welke manier dan ook, ons als KBO-bestuur niet
bent vergeten in deze coronatijd.
Namens het voltallige bestuur hartelijk dank hiervoor.
Rijbewijs verlopen? of gewijzigde gezondheidstoestand
Als uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag moet u medisch gekeurd
worden.
Een medische keuring is ook nodig als uw gezondheid is veranderd terwijl uw
rijbewijs nog geldig is. De meest voorkomende aandoeningen die de
rijgeschiktheid negatief kunnen beïnvloeden zijn: beroerte, hartinfarct, ziekte
van Parkinson, dementie, medicijngebruik of misbruik, die uw rijvaardigheid beïnvloeden.
Als lid van de KBO kunt u tegen een gereduceerd tarief worden gekeurd. Het lagere tarief geldt
ook voor uw partner, ook als die geen lid mocht zijn van de KBO.
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar de website: Goedkopekeuringen.nl
Daar vindt u ook welke zorgverzekeringen, tegen welke voorwaarden, de keuring vergoeden.
Hulp bij belastingaangifte
Heeft u hulp nodig bij het invullen van uw belastingpapieren?
Leden van de KBO die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen
tegen een kleine vergoeding hun aangifte laten verzorgen door een belastinginvuller, een zogeheten HUBA (hulp bij aangifte). Voor onze afdeling is dat
de heer Piet de Vreede; telefoon: 0174-620739. De vergoeding bedraagt tussen de € 12,00 en
de € 15,00 en is een beetje afhankelijk van de ingewikkeldheid van de aangifte.
Lief & leed en ledencontact
Deze rubriek wordt voor onze KBO verzorgd door Ada Hakvoort.
Indien u een situatie weet, bijv. een bijzondere verjaardag, (huwelijks)
jubileum, beterschap, sterkte, deelneming, etc. laat het ons dan a.u.b.
weten. En kent u iemand die door omstandigheden zich eenzaam voelt en
daarom een bezoekje wel leuk zou vinden, ook dat willen wij graag van u
horen !
Wij sturen u graag een kaartje! Maar om misverstanden te voorkomen,
vragen wij om eventuele adreswijzigingen tijdig aan ons door te geven.
Graag willen wij al onze leden veel sterkte en geduld toewensen; voor de zieken hopen wij op
beterschap en degenen die een dierbare hebben verloren wensen wij troost en kracht om verder
te gaan. Ada Hakvoort; email: hakvoort@caiway.nl; tel.nr. 06 – 24908087.

LICHTpuntjes
Soms zijn ze GROOT, soms zijn ze KLEIN.
Je hoeft ze niet te zoeken, je kunt ze ook ZIJN.
Als vooruit kijken je bang maakt,
en achterom kijken pijn veroorzaakt.....
kijk dan naar BOVEN
en blijf in Gods hulp geloven.

