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==========================================================================
Beste KBO-leden,
Informatie van de vergadertafel
De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is altijd goed voor reuring in
het land en zeker ook in de gemeente Westland. Een onderwerp dat recent speelde was het punt
dat cliënten na een gesprek met de medewerker van de gemeente of zorgverlener direct bij het
kruisje konden (moesten) tekenen.
Veel mensen voelden zich overvallen of onder druk gezet en waren niet in de gelegenheid om
nog eens rustig na te denken over de uitkomst van het gesprek. Ook was men niet in de
gelegenheid om dit met bijv. een huisgenoot, mantelzorger of cliëntondersteuner te bespreken.
Na het agenderen van dit onderwerp en overleg met raadsleden en beleidsmedewerkers van de
gemeente, is het uiteindelijk gelukt om een bedenktijd van
twee (2) weken af te spreken. Als het goed is wordt de
werkinstructie van de betreffende medewerkers hierop
aangepast.
Dus de cliënten kunnen rustig de tijd nemen om nog eens
na te denken over de uitkomst van het gesprek, samen
met de mensen om hen heen. Ons advies is: Voelt u zich
niet bezwaard, gebruik de bedenktijd.
Bij twijfel: vraag advies aan onze ouderenadviseur.
Het is vrijwel zeker dat er opnieuw iets gaat veranderen in het vaststellen van de benodigde
huishoudelijke hulp. Mocht u daar mee te maken krijgen, zoek dan contact met één van onze
ouderenadviseurs.
Vitis nabestaandenplan
Dit onderwerp is niet iets waar je op zondagmiddag eens gezellig mee aan de slag gaat. Toch
hebben we er vroeg of laat allemaal mee te maken en uit eigen ervaring weet ik dat het hebben
van een nabestaandenplan de naaste familie veel steun en duidelijkheid kan geven.
Het nabestaandenplan is een hulpmiddel voor u en uw nabestaanden. U bepaalt zelf wat u
geregeld wilt hebben als u er niet meer bent en dit wordt in dit plan samen met
uw naasten vastgelegd. In dit plan worden alle gegevens opgenomen die van
belang zijn voor de afwikkeling van uw zaken zoals b.v. Bankzaken, Het opstellen
van het plan helpt u ook om zaken als bijvoorbeeld de notaris, een testament, de
erfenis, het erfrecht enz. mee te nemen. Bent u geïnteresseerd? U kunt het
nabestaandenplan opvragen bij onze secretaris mw. Anke Rijnbeek;
per email: arnbk@caiway.net of per post door te bellen: 06 50 99 34 98.
Heeft u vragen, suggesties of hulp nodig, u kunt altijd contact opnemen met abruigrok@caiway.nl
of tel. 06 12576824.
De Voorzitter, Ab Ruigrok

Onze Algemene Ledenvergadering op 20 juli a.s.
Het spoorboekje van de overheid inzake de versoepelingen van de Corona-maatregelen meldt
dat er per 1 juli weer maximaal 100 mensen bijeen mogen komen, mét mondkapje tot dat men zit,
op 1,5 meter én als de afname van de besmettingen doorzet. Laten we hopen dat het lukt.
Als eerste activiteit willen we op dinsdagmiddag 20 juli, in de
Binnenhof te Naaldwijk, een Algemene Ledenvergadering houden
en dat uiteraard met een “feestelijk” programma.
Onze laatste bijeenkomst was op 17 september 2020, meer dan
acht maanden geleden; het wordt echt tijd om elkaar weer eens te
ontmoeten, ook als er dan nog enkele beperkingen zijn.
Een ander puntje dat we onder uw aandacht willen brengen is het lidmaatschap van onze KBO.
Het lidmaatschap is persoonlijk en is dus géén gezinslidmaatschap.
Bent u lid en uw partner niet dan geldt bij activiteiten, dat uw partner uiteraard welkom is om aan
de betreffende activiteit deel te nemen, maar als introducé. Als voor een activiteit een eigen
bijdrage wordt gevraagd dan wordt voor introducés een (iets) hogere bijdrage gevraagd. Dit geldt
ook voor reisjes zoals de Midweek.
Wellicht is het te overwegen om beiden lid te worden als dat nog niet het geval is.
De contributie is € 22,50 per jaar en van dat bedrag moet een deel worden afgedragen aan de
provinciale organisatie voor ondersteuning en het Magazine.
Voor de afdeling blijft een bedrag van € 4,54 over en dat besteden we aan activiteiten, zoals
thema-bijeenkomsten, attenties o.a. bij lief en leed, speelmiddagen zoals kaarten, kerkelijke
vieringen, enz.
Midweekvakantie naar Valkenburg van 13 – 17 september
In onze Nieuwsbrief van april hebben wij u de eerste informatie
gegeven over de plannen betreffende onze midweekvakantie.
Na 15 maanden coronatijd hadden wij geen idee of hier animo
voor was. Maar onze twijfel was snel weg!
Velen van u hebben gereageerd en wij kunnen u mededelen dat onze reis volgeboekt is. Wij
hebben zelfs nog een reservelijst gemaakt. Het duurt nog een paar maanden voor het zo ver is,
mochten er deelnemers afvallen dan krijgen de leden op de reservelijst bericht en een kans om
mee te gaan.
Inmiddels hebben alle deelnemers het officiële inschrijfformulier ontvangen en weer ingeleverd.
Dank hiervoor. Wij zijn nu bezig de laatste aanpassingen etc. te verwerken. Sommige informatie
hebben wij nog niet binnen wat betreft het programma, maar dat komt de komende weken. Wij
kunnen dan de officiële prijs bekend maken. Een ding is zeker, de geschatte prijs blijft in de buurt
van € 460,--. U hoort dat t.z.t. van ons.
Heeft u vragen dan kunt u altijd contact met ons opnemen.
Blijf gezond en geniet van de mooie natuur.
Met vriendelijke groet namens de reiscommissie,
Henny
hotel Op de Boud, Valkenburg

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.

