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Van het bestuur 
De vakantieperiode loopt weer teneinde en het bestuur hoopt dat u van de zomerperiode 
hebt genoten. 
Op korte termijn, te weten 8 september, kunnen we elkaar weer ontmoeten en is er een 
presentatie van Natuurmonumenten. 
Het bestuur is inmiddels ook gestart en gaat het jaarprogramma 2017 voorbereiden. 
In tegenstelling tot vorige mededeling zal op 15 september - en niet op 16 september - in 
een zaal van de Maranathakerk een presentatie worden gehouden over fietsen, speciaal 
voor ouderen. Onderwerpen als nieuwe verkeersregels, gebruik van e-bike etc. zullen 
aan de orde komen. Ook kan men zich ter plaatse opgeven voor een praktische 
oefening, die op een later tijdstip zal plaatsvinden. Dit alles staat onder auspiciën van de 
fietsersbond. 
We doen dit in samenwerking met de PCOB, onze zusterorganisatie. 
Voor zover u niet mee gaat met de door de reiscommissie georganiseerde dagtocht,  
nodigen we u van harte uit om hieraan deel te nemen. Het gaat tenslotte om uw eigen 
veiligheid in het verkeer. 
Het bestuur wenst u een plezierig verenigingsjaar toe. 
 
Wel en wee 
We hebben hier niets te melden, althans niet dat er leden overleden zijn of dat we 
nieuwe leden kunnen verwelkomen. U weet als geen ander, we kunnen altijd nieuwe 
leden gebruiken. Ga in uw kennissenkring na of daar mogelijk nieuwe KBO ‘ers 
geworven kunnen worden. 
 
Activiteitenagenda 
25 augustus  Zomerklaverjassen  Locatie parochiezaal 
  8 september Presentatie Natuurmonumenten Locatie De Dam 
13 september Wandelen met Gini, Startpunt:  In overleg met Gini 0348-415534 
15 september Dagtocht met een steekje los  Scherpenzeel en Barneveld 
15 september Fietsen voor ouderen  Maranathakerk 
22 september Start klaverjascompetitie 2016/2017 Parochiezaal 
11 oktober  Wandelen met Gini, Startpunt:  In overleg met Gini 0348-415534 
13 oktober  Lezing over boerderijen in en rond Locatie De Dam 
  Woerden, door Frits van Oostrom  
 
Klaverjascompetitie 
Een nieuw seizoen, een nieuw geluid. Op 22 september start de nieuwe competitie die 
wordt afgesloten met een feestelijke bijeenkomst in mei 2017. Er wordt gestreden om de 
punten maar niet met het mes op tafel. Voor ieder die van klaverjassen houdt een leuke 
maandelijkse bijeenkomst in de parochiezaal. Er wordt gespeeld volgens de 
Rotterdamse spelregels. 
 

http://www.kbowoerden.nl/


 

 
 
 
 
 
De reiscommissie 
De dertigste dagtocht organiseren we voor u op donderdag 15 september. Voor verdere 
informatie wordt verwezen naar de bijgesloten folder van de reiscommissie. 
 
Vrijwilligers gezocht 
Voor het belastingproject van de ouderenorganisaties, zijn we op zoek naar leden van 
deze bonden die voor andere leden de belastingaangiftes en eventueel aanvragen dan 
wel wijzigen van zorg- en huurtoeslag willen verzorgen. Het project is een 
samenwerkingsverband  van KBO, PCOB en ANBO. Denkt u dat dit een geschikte 
tijdsbesteding voor u is, neem dan s.v.p. contact op met de penningmeester van het KBO 
Jos Meijer, telefoon 0348-413201 
 
Wat hebben we voor u gelezen 
 
De 50PlusBeurs 
De 50PlusBeurs is ’s-werelds grootste evenement voor actieve plussers. Jaarlijks 
100.000 bezoekers, interessante stands, workshops en presentaties. Muziek, shows en 
dans. Gratis appelgebak en een beurstas vol hebbedingetjes. De 50PlusBeurs komt er 
weer aan, van 20 tot en met 24 september 2016! 
De Unie KBO heeft voor hun leden een kortingsactie! Geen € 20 maar € 7,95 in plaats 
van € 20. Goedkoper kunt u ze niet krijgen.  
Bestel uw kaartjes via www.plusticket.nl (met uw lidmaatschapsnummer en e-mailadres 
kunt u een account aanmaken). 
Mogelijkheden: 

 Alleen beurs: € 7,95 (exclusief bestelkosten € 1,50 per ticket). 
Gebruik actiecode: UNIEKBO (de prijs verandert dan). 

 Busvervoer & beurs: € 23.  
Bestel via www.oad.nl/50plus-beurs.  

 Treinvervoer & beurs: € 24,00.  
Bestel via www.ns.nl/spoordeelwinkel. 

 Roep om ouderen te compenseren wordt luider 

Onze roep om ouderen te compenseren voor hun voortdurende koopkrachtverlies vindt 

langzaam maar zeker meer bijval in politiek Den Haag. Maar bijval is nog geen garantie 

voor daadwerkelijke maatregelen! Hoewel de koopkracht van werkenden volgend jaar 

toeneemt, daalt die van uitkeringsgerechtigden en gepensioneerden, verwacht het CPB. 

Er zou sprake zijn van een verdere daling van 0,7%. En dat na 8 jaren van fors inleveren. 

Onverteerbaar vindt de KBO. 

Bijsturing blijft uit. 

De KBO staat vooralsnog sceptisch tegenover het aanzwellende geluid van steeds meer 

politici die hun verontrusting uitspreken over de tanende koopkracht van ouderen. 

Praktische maatregelen blijven namelijk al jaren uit. Zo kondigde Premier Rutte in mei al 

aan dat het kabinet gaat kijken naar de AOW, zorgkosten, belastingheffing en andere 

factoren die het inkomen van ouderen bepalen “om eventueel bij te sturen als die groep 

er te veel op achteruit gaat.“ De KBO zet zijn lobby voor koopkrachtreparatie van 

ouderen onverkort verder. 

 
Namens het bestuur. 
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