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Van het bestuur 
De algemene ledenvergadering is weer achter de rug. Het bestuur heeft daar verantwoording 
afgelegd over het jaar 2014. Wat hebben we gedaan en waarom. U kunt het jaarverslag, indien 
gewenst, opvragen bij de secretaris. Het is natuurlijk ook te lezen via onze website. 
Wij gaan verder met het plannen en organiseren van voor u belangrijke en interessante 
bijeenkomsten. 
  
Belangenbehartiging 
Zoals in de vorige nieuwsbrief al is geschreven, kunnen er vanaf begin maart 
belastingaangiftes worden verzorgd. De inlevertermijn bij de belastingdienst is verruimd tot 
1 mei 2015. De vrijwilligers die opgeleid zijn door de Belastingdienst staan voor u klaar. Wilt u 
ook hulp bij uw belastingaangifte? Bel dan naar de servicetelefoon van de Unie KBO: 0900-
0401437 (€ 0,10 per minuut), elke werkdag tussen 9.30 en 12.30 uur. Of kijk op de website of 
neem contact op met iemand van het bestuur. 
 
Wel en Wee 
We verwelkomen de volgende leden: 
De heer en mevrouw Agterberg, de heer Kalthof en mevrouw Valet-Heitbrink allen woonachtig in 
Woerden. We hopen dat jullie je gauw thuis zullen voelen. 
 
Activiteitenagenda 

26 maart 7de ronde klaverjassen Parochiezaal 13:15 uur 

16 april Planten en bloemen in tuin en 
balkon door de heer Kromwijk 

De Dam 14:00 uur 

21 april Wandelen met Gini Op locatie Tel:0348-415534 

23 april 8ste ronde klaverjassen Parochiezaal 13:15 uur 

30 april Prijsuitreiking klaverjascompetitie Parochiezaal 13:15 uur 

6 mei Dagtocht schelpen in het groen Op locatie Tel:0348-413007 

 
Van de reiscommissie Kamerik/Woerden 
De reiscommissie van de gezamenlijke KBO afd. Kamerik en Woerden organiseert op 
woensdag 6 mei 2015  een dagtocht genaamd: 

“Schelpen in het groen” 
Nadere informatie vinden jullie in de bijgaande informatiefolder. 

http://www.kbowoerden.nl/
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Van de webmaster 
De website van de KBO-Woerden 
 Het aantal bezoekers neemt gestaag toe. De website wordt zelfs bezocht door mensen uit 

Amerika, Duitsland, Frankrijk maar ook China. 
 Veel bezoekers aan onze website vinden ons direct. 
 De meeste bezoekers komen via de ‘Home’ pagina binnen maar ook de pagina’s  

‘Activiteiten’ en ‘Verenigingsnieuws’ trekken veel bekijks. 
 Er zijn, via de website, 7 aanmeldingen voor een nieuw lidmaatschap binnen gekomen.  
 Elke maand worden de standen van de klaverjascompetitie op de website vermeld zodat 

men de onderlinge strijd voor de eerste prijs goed kan volgen. 
 Berichten en foto’s over evenementen zoals de vakanties en de kerstviering zijn op de 

website te vinden maar ook verhalen over de wandelingen met Gini zijn leuk om te lezen. 
 Mocht u ook eens naar de website willen kijken of wilt u iets op uw eigen KBO-Woerden 

website willen plaatsen: type het volgende adres in de adresbalk van uw computer en volg 
de perikelen van uw vereniging. www.kbowoerden.nl 
 

Wat hebben we voor u gelezen 
Busreis naar Rouen 

De Reiscommissie van de provinciale KBO  nodigt u graag uit om mee te gaan met de vijfde 
culturele spirituele reis, deze keer naar Rouen. De busreis is bedoeld voor KBO-leden die goed 
ter been zijn en vindt plaats van 24 tot en met 28 augustus.  
We bezoeken Rouen met zijn vele vakwerkhuizen, kerken en herinneringen aan Jeanne d’Arc, 
en ook gaan we naar mooie plekken in de omgeving. 
We overnachten in hotel Ibis Champ de Mars. De reis kost op basis van halfpension voor 
tweepersoonskamer € 385,-- per persoon.  Eenpersoonskamers zijn alleen nog met toeslag 
beschikbaar. De reis gaat door bij minimaal 40 deelnemers. 
Informatie en inschrijving bij Jan van Adrichem jvanadrichem95@gmail.com of 033-4624005 of 
Thea Verschuur  033 -4723177. 
 

Zo maakt u bezwaar tegen een Wmo-beslissing  
Bij ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg komen veel klachten binnen over het wegvallen van 
zorg en huishoudelijke ondersteuning. Slechts weinig ouderen tekenen echter bezwaar aan bij 
de gemeente, terwijl hiervoor wel een mogelijkheid is.  
Een voorbeeld van zo’n melding: “van de gemeente hebben we vernomen dat we onze 
huishoudelijke hulp tegen extra betaling kunnen behouden. Maar dat kunnen we financieel niet 
opbrengen. Een keukentafelgesprek heeft nooit plaatsgevonden. We hebben geen sociaal 
vangnet. We hebben het te slikken en weten niet meer hoe we het moeten doen. Hoezo “zorg 
dichter bij mensen” als het voor ons onbetaalbaar wordt? 
De Unie KBO adviseert ouderen in dit soort situaties om beslissingen van de overheid niet zo 
maar te accepteren. Bezwaar aantekenen kan namelijk altijd. En elke gemeente is verplicht om 
bezwaarschriften zorgvuldig af te handelen. 
 
• Voor meer informatie: zie de website van de Rijksoverheid en de website van: organisatie 
Ieder(in).  
 
Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is iedere werkdag telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 
12.00 uur op nummer 0800- 22 55 624. 
 
 
 
Namens het bestuur. 
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