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Van het bestuur 
Net als de Tweede Kamer is het bestuur met reces. We zijn ons aan het opladen voor een, om in 
voetbaltermen te spreken, spetterende tweede helft.  We hebben Loes Aarts bereid gevonden 
om een nieuw programma aan ons te presenteren. Ook een oude bekende, Wiener Melange, is 
terug op de planken om u te laten genieten van prachtige operette muziek. Begin augustus komt 
uw bestuur weer bijeen om de puntjes verder op de i te zetten. 
 
Wel en Wee 
Ons oud bestuurslid Rie Heuft is 20 mei in Vinkeveen overleden. Zij heeft mede aan de wieg 
gestaan van onze vereniging. Zij is 79 jaar geworden. Op 24 mei is de heer Kluft overleden. Hij 
is 86 jaar geworden. Wij verwelkomen als nieuw lid mevrouw A.S. Hoogsteder-Hendriks, 
woonachtig aan de Jan Sluijtersstraat in Woerden. Wij hopen u binnenkort te mogen begroeten 
op een van onze bijeenkomsten. 
 
Van de wandelcommissie 
De eerstvolgende wandeling staat gepland voor 14 juli. Er wordt dan in Reeuwijk gewandeld om 
de surfplas.  
 
Activiteitenagenda 

14 juli Wandelen met Gini 0348-415534 

23 juli Zomerklaverjassen Parochiezaal 

11 augustus Wandelen met Gini 0348-415534 

27 augustus Zomerklaverjassen Parochiezaal 

8 september Wandelen met Gini 0348-415534 

10 september Wiener Melange De Dam 

 
Van de reiscommissie Kamerik/Woerden 
Uitgezwaaid door een deel van het bestuur vertrok de bus vrijdagmiddag tegen twee uur om 
via Kamerik naar hotel Gaasterland in Rijs te rijden. Een tocht van circa twee en een half 
uur.  
Gedurende de hele week stond ‘s-avonds om 18:30 een prima verzorgd dinerbuffet klaar. 
De ochtenden was iedereen vrij om te doen en te laten wat hij of zij wilde. In de middagen 
waren er bustochten naar de meer bekendere plaatsen in Friesland.  
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Hindelopen, hoe kun je er verdwalen? Lemmer en het Ir. D.F. Woudagemaal. Niet te vergeten 
de tocht met een oude schoolbus naar de eucharistieviering met processie in Bakhuizen. 
Ook de avonden waren goed gevuld. Al met al een week waar met plezier op kan worden 
teruggekeken.  Mochten er foto’s beschikbaar zijn van deze vakantieweek en wilt u die delen 
met anderen, stuur ze naar Henk Rombout en hij zal ze met plezier op e website zetten (e-
mailadres van Henk: henkrombout@gmail.com). 

 
Wat hebben we voor u gelezen 
Het keukentafelgesprek. 
Het keukentafelgesprek is het persoonlijke gesprek dat je voert op het moment dat je 
ondersteuning nodig hebt om thuis te kunnen wonen en wilt meedoen in de samenleving.  
Het keukentafelgesprek is een belangrijk gesprek. Tijdens het keukentafelgesprek kijk je samen 
wat je persoonlijke situatie is, waar je ondersteuning bij nodig hebt, en wat oplossingen zouden 
kunnen zijn. Jij mag zeggen waar je behoefte aan hebt. Het is een gesprek van mens tot mens, 
dus spreek vanuit je hart en durf je kwetsbaarheid te tonen. Probeer je verhaal zo eerlijk 
mogelijk te vertellen; overdrijf het niet, maar maak het ook niet te klein. Dan kun je samen met 
je gesprekspartner het beste afspreken welke oplossingen bij jouw situatie passen. 
Het is belangrijk om het gesprek zo goed mogelijk voor te bereiden. Daar kun je een brochure 
voor gebruiken die beschikbaar is bij de Unie KBO, of vraag ernaar bij uw Ouderenadviseur. 
 

Ziekenhuis ziekmakend voor ouderen 
Veel in het nieuws: senioren blijven onnodig lang in het ziekenhuis. Zorgelijk is dat met name 
voor kwetsbare ouderen. Eén op de drie ouderen verlaat het ziekenhuis slechter dan dat zij er 
ingaan. De Unie KBO doet er wat aan, met een keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. We 
willen dat ziekenhuizen weer zelf een zorgindicatie gaan geven voor hun patiënten.  
Waarom is het verkeerd dat ouderen lang in een ziekenhuis verblijven? 65-plussers hebben 
vaak meerdere aandoeningen tegelijkertijd en lopen meer risico op functieverlies tijdens de 
opname.  
Keurmerk voorkomt ellende. 
Om het ziekenhuis een plek te maken die veilig is voor ouderen, ontwikkelde de Unie KBO met 
de ouderenorganisaties PCOB, NVOG en het NOOM, het keurmerk Seniorvriendelijk 
Ziekenhuis.  
Goede, snelle en warme doorgeleiding (continuïteit van zorg) is één van de 15 kwaliteits-
aspecten waaraan een ziekenhuis moet voldoen om voor het keurmerk in aanmerking te 
komen. Dit houdt in dat er een duidelijk omschreven ontslagprocedure is voor kwetsbare 
ouderen, plus een nazorgtraject.  
Eerst mensen, dan systemen.  
Waarom gebeurt dit alles nu nog lang niet overal? Dat heeft met regels en geld te maken. De 
Unie KBO vindt: eerst mensen, dan systemen. Een oplossing kan zijn dat ziekenhuizen weer 
zélf een zorgindicatie gaan geven voor hun patiënten. Het is prima dat het CIZ de 
indicatiestelling verricht of toezicht houdt, maar wel binnen 48 uur!  Mochten de overheid en het 
CIZ niet willen overgaan tot deze aanpassingen, dan blijven vooral ouderen de dupe van de 
veranderingen in de zorg. Met alle schadelijke gevolgen van dien.  
 
• De Unie KBO heeft een reactie gestuurd aan staatssecretaris Van Rijn.   
 
 
 
Namens uw Bestuur 


