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Van het bestuur 
De eerste bijeenkomst na het zomerreces heeft inmiddels plaatsgevonden. Op 10 september 
was het optreden in De Dam van Wiener Melange.  
Graag herinneren wij u nog aan de dag van de ouderen op vrijdag 2 oktober van 14:00 tot 17:00 
uur  bij Welzijn Woerden aan de Rembrandtlaan. 
Wat ons eigen programma betreft vragen wij uw bijzondere aandacht voor het optreden van 
Loes Aarts op donderdag 8 oktober in De Dam. Zij gaat ons verassen met een nieuw 
programma. 
 
Internetbankieren 
Je ontkomt er bijna niet meer aan. Steeds meer bankzaken zullen worden gedigitaliseerd. Ook 
het simpele geld overmaken naar een andere bankrekening.  Het duurt niet lang meer of alles 
gaat via de computer. Mogelijk dat er leden zijn die behoefte hebben aan een opleiding dan wel 
ondersteuning op dat gebied. Leden die dat willen, kunnen zich melden bij de secretaris (zie het 
bovenstaande contactadres). Wij zullen dan, als afdeling in samenwerking  met de Amrobank 
een dergelijke opleiding faciliteren. 
 
Ipad cursus 
Ook hier dient zich de mogelijkheid aan om te leren omgaan met de Ipad. Geïnteresseerden 
kunnen zich melden bij het secretariaat. Wij zullen als afdeling bekijken wat de mogelijkheden 
zijn. 
 
Activiteitenagenda 
 

2 oktober  Dag van de ouderen Welzijn Woerden 

8 oktober Muziekbonbons door Loes Aarsen De Dam 

13 oktober Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini 
Slingerland 0348-415534 

22 oktober 2de ronde klaverjassen Parochiezaal 

10 november Wandelen met Gini Startpunt in overleg met Gini 
Slingerland 0348-415534 

12 november Algemene ledenvergadering + voordracht over 
Fysio 

De Dam 
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Van de reiscommissie Kamerik/Woerden 
Na de dagtocht van 9 september naar de zandsculpturen in Garderen, heeft de reiscommissie 
de vakantiereis in juni vastgelegd. U kunt van 4 t/m 11 juni op vakantie naar Valkenburg. 
Nadere mededelingen van de reiscommissie zullen volgen. 
 
Wel en Wee 
Wij heten een aantal nieuwe leden welkom.  
De heer en mevrouw Schouten, mevrouw Van Haaren, mevrouw Kamerbeek - Faaij en mevrouw 
Van Rooijen. Op 5 oktober hebben wij in de parochiezaal een bijeenkomst georganiseerd voor 
nieuwe leden. Een kennismakingsbijeenkomst met het bestuur en uiteraard ook om onderling 
kennis met elkaar te maken. U bent van harte welkom.  
 
Wat hebben we voor u gelezen. 
 
Unie KBO in Tweede Kamer: “Investeer meer in wijkverpleging“. 
De Unie KBO pleitte maandagmiddag 21 september, tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer, 
voor extra aandacht voor de wijkverpleging. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO, voerde 
namens ons het woord.  
De wijkverpleegkundige is voor thuiswonende ouderen naast de huisarts een belangrijke 
zorgverlener. Niet voor niets heeft de Unie KBO in 2009 al gepleit voor de wijkverpleegkundige als 
spil in de wijk. Wij zijn ervan overtuigd dat ouderen door wijkverpleegkundige zorg en 
huisartsenzorg zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen wonen.  
Inzet Unie KBO tijdens de hoorzitting  
Tijdens de hoorzitting in de Tweede Kamer bepleitte Manon Vanderkaa voor een extra investering 
in wijkverpleging en tevens voor volledige keuzevrijheid voor de cliënt. Daarnaast wil de Unie KBO 
dat de wijkverpleegkundige structureel wordt ingezet bij de overgang van het ziekenhuis naar de 
thuissituatie. 
 
Oproep Unie KBO aan minister Schippers 
In een brief aan minister Schippers vraagt de Unie KBO om prioriteit te geven aan het vaccineren 
van ouderen tegen gordelroos en longontsteking.  
Het vaccinatieaanbod voor ouderen is op dit moment in Nederland nog beperkt. Zeker als wij het 
vergelijken met de omringende landen. Zo bevreemdt het ons dat ouderen in het Verenigd 
Koninkrijk wel gratis vaccins tegen pneumokokken en gordelroos verstrekt krijgen.  
 
Het ‘getreuzel’ met het vaccineren van ouderen past in een patroon van falend preventiebeleid als 
het om ouderen gaat. Uit de stukken van Prinsjesdag blijkt dat er überhaupt weinig aandacht en 
geld uitgaat naar gezondheidspreventie. Maar als het om gezondheidspreventie van ouderen gaat, 
vertoont dit kabinet een complete tunnelvisie. De Unie KBO vindt het goed dat de regering inzet op 
jongeren en werkenden, maar is daarnaast van mening dat aandacht voor preventieve gezondheid 
bij ouderen ook noodzakelijk is. Ouderen vormen nu geen doelgroep van het Nederlandse 
preventiebeleid. Terwijl er zoveel gezondheidswinst te behalen valt!  
Gerichte gezondheidsbevordering bij ouderen kan de zorg- en ondersteuningsvraag van ouderen 
voorkomen of zelfs uitstellen. Ouderen hebben veel vermijdbare gezondheidsklachten. Meer en 
gerichte aandacht voor leefstijl en leefomgeving kan voor hen nog veel winst opleveren. Denk aan 
stoppen met roken, gezonde voeding en vroege opsporing van oogafwijkingen.  
 
 
Namens uw bestuur 


