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==========================================================================
Beste KBO-leden,
Weet u het nog? Dit schreef ik in de nieuwsbrief van april : Toch ben ik hoopvol en optimistisch. Met de
LENTE op komst, nieuw leven in de wei, de knoppen aan de planten en bomen
die uitlopen, een hoekje uit de wind en zittend in het zonnetje ….. we gaan weer
de goede kant op !
Op het moment dat ik dit stukje schrijf komt de temperatuur overdag niet boven de
10 graden en moeten we nog even geduld hebben en intussen vergadert het KBO-bestuur gewoon door.
Wel vanuit huis, helemaal digitaal en alle bestuursleden doen mee. Wat valt er dan te vergaderen vraagt u
zich misschien af, er zijn nauwelijks of geen activiteiten …...!.
Nou daar denken we anders over, zo maar een willekeurige greep. Iedere maand komt er een nieuwsbrief,
brengen de bezorgers het magazine en de nieuwsbrief bij u thuis, werken we al aan de midweek 2021,
zetten we nieuwe activiteiten in de steigers om bij versoepelingen direct te kunnen handelen en volgen we
de politiek in het Westland met name wat er aan de orde komt in de commissie maatschappelijke
ondersteuning (MO) om de belangen van onze leden te behartigen.
En we zitten niet stil als het gaat om samenwerking/overleg met onze collega-bestuurders van KBODelfland-Westland-Oostland (DWO), KBO Zuid-Holland en gezamenlijke afdelingen KBO en PCOBWestland. Hierbij gaat het b.v. om de vorming van de federatie KBO-PCOB, plannen maken voor de
toekomst van KBO Zuid-Holland en vandaag heel actueel het punt van ‘ledenwerving’. Op welke wijze
kunnen we ‘jonge senioren’ interesseren in de KBO vereniging. Zo maar een paar zaken, hier in vier
regels benoemd, die veel bestuurswerk opleveren en wij gaan ons best doen.
Als voorzitter doe ik graag nog een dringende oproep. Het komt nogal eens voor dat bij overlijden van
een KBO-lid, door de nabestaande(n) vergeten wordt dit te melden bij onze ledenadministratie of één
van onze bestuursleden. U zult begrijpen dat dit kan leiden tot een vervelende situatie. Daarom het
vriendelijke verzoek om ons over een overlijden te informeren.
Voor vragen, suggesties, reageren kunt u contact opnemen met; abruigrok@caiway.nl of 06 12576824
De Voorzitter, Ab Ruigrok

Welkom aan de nieuwe secretaris
Vanaf deze plaats wil ik onze nieuwe secretaris Anke Rijnbeek-Scholtes hartelijk
welkom heten. Zij heeft het stokje (of in dit geval de pen) na ruim 10 jaar van mij
overgenomen. Dit houdt in, dat wanneer wij als bestuur weer om de tafel gaan
vergaderen ik een stoel opschuif en Anke dan tegenover de voorzitter komt te zitten.
Ik verlaat het bestuur niet, maar ik ga mij niet meer met het secretariaat bezig houden.
Als bestuurslid blijft er voor mij nog wel het een en ander over om te doen, o.a. de komende
midweekvakantie.
Anke heel veel succes en vooral plezier in je werkzaamheden voor onze KBO. Hopelijk zien we elkaar
spoedig tijdens een echte vergadering en niet via het beeldscherm.
Henny

Zorgtoeslag 2020
Zorgtoeslag is een bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering. U kunt misschien zorgtoeslag krijgen. Of
u zorgtoeslag krijgt en hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw inkomen. Om zorgtoeslag te krijgen
moeten u en uw eventuele partner aan de volgende voorwaarden voldoen:
– U hebt een Nederlandse zorgverzekering.
– Uw inkomen mag niet hoger zijn dan € 30.481 per jaar.
– Als u een partner hebt, mag uw inkomen samen niet hoger zijn dan € 38.945 per jaar.
– U hebt de Nederlandse nationaliteit.
– Uw (gezamenlijke) vermogen, zoals spaargeld of beleggingen, is niet te hoog.
Hoe hoog mag uw vermogen zijn
Maximaal vermogen op 1 januari 2020 (voor een alleenstaande) € 116.613.
Tezamen met een partner geldt een maximum van € 147.459.
Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt onder andere af van uw inkomen. Hoe lager het inkomen, hoe hoger
het toeslagbedrag. Bent u alleen, dan krijgt u maximaal € 104 per maand. Hebt u een partner, dan krijgt u
maximaal € 199 per maand.
Wanneer u denkt voor Zorgtoeslag in aanmerking te komen neem dan, vrijblijvend, contact op met één
van onze HUBO’s (Hulp bij belastingaangifte).
Piet de Vreede; telefoon: 0174-620739 of Jan Zuidgeest 06 467 40 357

PAASPUZZEL
De oplossing was : fijne paasdagen.
U heeft leuk meegepuzzeld en zoals beloofd kregen 5 goede inzenders,
- na loting – een heerlijk taartje thuisbezorgd. Van harte gefeliciteerd hiermee.
De gelukkigen waren: 1. Fam. J. v.d. Zalm, St. Martinusstraat 305, Naaldwijk
2. Fam. H. Abbenhuis, Machteld v. Raaphorststr. 7, Naaldwijk
3. Fam. Th. v.d. Spek, v. Heystlaan 15, Honselersdijk
4. Mevr. Nelly van der Meer, Patrijslaan 50, Honselersdijk
5. Fam. S. v. Bergenhenegouwen, Patrijslaan 29, Honselersdijk

Volg de gratis cursus Digisterker bij de bibliotheek!
De dienstverlening van de overheid wordt bijna alleen nog digitaal aangeboden.
Het maken van een afspraak bij de gemeente of een vraag aan de belastingdienst,
het gaat
allemaal via de computer. Dit heeft voor veel mensen voordelen, maar niet iedereen is digi-vaardig
genoeg. Daarom is er de cursus Digisterker! Met deze cursus leert iedereen om zelfstandig gebruik te
maken van de digitale overheid, zoals omgaan met DigiD, de website raadplegen van Gemeente
Westland of MijnOverheid.
Volg de cursus bij de bibliotheek bij jou in de buurt. De cursus wordt gegeven in samenwerking met
SeniorWeb en bestaat uit vier bijeenkomsten. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat.
Aanmelden kan via de balie in de bibliotheek of via klantenservice (0174-226404) of via de website
www.bibliotheekwestland.nl. Natuurlijk hebben wij helaas ook te maken met de diverse coronamaatregelen die overal gelden; dus heeft u vragen: bel ons of ga naar onze website.

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 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.

