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Van de voorzitter
Het jaar 2019 nadert weer het einde. Nog een maand te gaan met als hoogtepunt de
decemberbijeenkomst op 9 december. Het was een rustig jaar met de gewone zaken zoals
de ledenvergaderingen met lezingen over de thema’s klimaat en water en de presentatie van
de nieuwe ziektekostenverzekering na wettelijke maatregelen. Voor de landelijke organisatie
KBO/PCOB was het minder rustig. De samenwerking op lokaal niveau vordert op steeds
meer plaatsen maar landelijk en provinciaal waren er stevige discussies over met name de
bestuurlijke inrichting en de plaats van het landelijke bureau. Hopelijk wordt dat begin 2020
opgelost en kan de samenwerking ook daar een vervolg krijgen. Bovendien kan het landelijk
bureau ons als afdeling dan meer nieuwe activiteiten aanbieden die we in Houten kunnen
uitvoeren zodat het lidmaatschap van KBO Houten nog interessanter wordt. We wensen alle
leden fijne feestdagen en een voorspoedig 2020 met KBO Houten/Bunnik als middelpunt van
steeds meer activiteiten en persoonlijke advisering. Het bestuur gaat ervoor!!
Collectieve zorgverzekering Zilveren Kruis 2020
Marcel Woudman, accountmanager van Zilveren Kruis was bij ons te gast tijdens de onlangs
gehouden 2e Algemene Ledenvergadering om uitleg te geven over de
Zorgverzekering.
Ook in 2020 levert uw lidmaatschap van de KBO-PCOB direct geld op wanneer u gebruik
maakt van de collectieve zorgverzekering van Zilveren Kruis. Deze zorgverzekering krijgt u
namelijk aangeboden met een korting van 3% op de basispremie en 10% op de aanvullende
verzekering.
Bij de onderhandelingen is naast de hoogte van het kortingspercentage stevig ingezet op
handhaving van de 6 extra fysiotherapiebehandelingen (in ieder geval gerealiseerd voor
2020 en 2021) en handhaving van de korting voor de rijbewijskeuring. We weten dat dit
belangrijke onderdelen van de collectieve verzekering zijn voor onze leden. Met het oog op
ledenwerving ontvangen nieuwe leden die zich aansluiten bij de collectieve verzekering een
lidmaatschapsvergoeding (€ 20,00 per persoon).
Voor leden die nu nog niet profiteren van de korting bij Zilveren Kruis is het belangrijk om
nog eens te onderstrepen dat Zilveren Kruis iedereen accepteert voor de basis- en
aanvullende verzekeringen, ongeacht leeftijd en ziektegeschiedenis. (Alleen bij de
tandartsverzekering met 3 en 4 sterren worden enkele acceptatievragen gesteld.) U kunt dus
met een gerust gevoel overstappen.
Een informatiepakket kan worden aangevraagd bij het verenigingsbureau van KBO-PCOB,
info@kbo-pcob.nl, tel. 030-3 400 600.
Opleiding Docenten Ouderenadvisering KBO-PCOB voorjaar 2020
Op maandag 10 februari a.s. start er een nieuwe opleiding “Docent Ouderenadvisering”
bestaande uit 7 lesdagen in het kantoor van de KBO-PCOB in Nieuwegein. Aanmeldingen
voor de opleiding lopen ook deze keer via de Academie en via deze wegpagina vindt u
verdere informatie:
https://www.kbo-pcob.nl/opleiding-docent-ouderenadvisering/
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Aantrekkelijke private lease deal voor KBO-PCOB leden.
Korting ofwel privé lease is populair. De Consumentenbond meldde dat eind 2018 zo’n
Nederlanders particulier een leaseauto reden. Ook voor senioren biedt een leaseauto
voordelen maar is private lease soms ingewikkeld omdat er een leeftijdsgrens is.
Daarom is de KBO-PCOB een samenwerking aangegaan met Wagen Plan waardoor u
voordelig en zonder leeftijdsgrens een auto kunt leasen.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de webpagina: www.wagenplan.nl
Contributie 2020
Tijdens de algemene ledenvergadering van maandag 28 oktober is een contributieverhoging
goedgekeurd.
De contributie is verhoogd van € 22,00 naar € 24,00 per persoon.
Voor echtparen en samenwonenden blijft de contributie voor het tweede lid € 22,00. Dus
samen betaalt u € 46,00.
Voor diegenen die geen automatische incasso hebben afgegeven wordt de contributie €
25,50 per persoon en voor het tweede lid € 23,50.
Dus samen betaalt u € 49,00.
(dit is € 1,50 p.p. voor de kosten die niet automatisch betalen met zich meebrengt.)
Mocht u besluiten nu over te gaan tot automatisch betalen dan kunt u zich wenden tot de
penningmeester via e-mail: pwsteenman@lijbrandt.nl,
of telefonisch: 06-28386375.
Dagtocht 1 vrijdag 24 april 2020 naar Delft/Gouda
Ons eerste doel is het “Gasterij ‘t Karrewiel" in Delft voor 2x koffie/thee met gebak. volgens
rijden we door naar "De Porceleyne Fles" waar één van de oudste ambachten van Nederland
wordt uitgeoefend, de fabricage van het wereldberoemde Delfts Blauw. We krijgen een
videopresentatie, daarna een rondleiding en u kunt de showroom bezoeken.
Vervolgens rijden we terug naar restaurant " ‘t Karrewiel" voor een koffietafel met kroket.
Rond half twee rijden we naar Gouda, waar we o.l.v. een gids een bezoek brengen aan de
St. Janskerk. De kerk is het bekendste voorbeeld van een kerk met gebrandschilderde
ramen. Deze kerk bezit meer dan de helft van het aantal gebrandschilderde ramen in
Nederland. Bijzonder aan dit glaswerk is dat ook de ontwerptekeningen nog bestaan.
Na dit leerzame bezoek bent u vrij om nog even van de stad te genieten tot 17.00 uur. Voor
een 3-gangen schnitzel diner rijden we naar restaurant " ‘t Wapen van Haarzuylen” in
Haarzuilens.
Vertrek uit Houten: 08.00 uur: Busstation Molenzoom; 08.15 uur: Plein Oude Dorp.
We hopen rond 20.30 uur weer terug te zijn in Houten.
De prijs van deze dagtocht bedraagt € 70,00, dit is inclusief € 10,00 inschrijfgeld, bij
inschrijving te voldoen. Niet KBO-leden betalen € 75,00 p.p. incl. inschrijfgeld.
Wilt u deelnemen aan dit uitje dan kunt u zich aanmelden via de mail of per telefoon.
Wel graag ook het aanmeldformulier, aan beide zijden geheel ingevuld en ondertekend,
opsturen of mailen naar e-mailadres: kovernooij@gmail.com.
Het inschrijfgeld kunt u overmaken naar bankrekeningnummer:
NL96 RABO 0329 8952 30 t.n.v. KBO afd. Houten, onder vermelding van
“K.B.O. dagtocht 1-2020”
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PERSBERICHT
GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN HOUTEN
HOUTEN - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten die voor
verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, kunnen hiervoor 3 keer per week
(ook op zaterdag) terecht bij de RijbewijskeuringsArts op de Meidoornkade 19. Voor
informatie en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-7200911.
Zelf een datum reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven: 75+ B/E € 50,00, medisch, C/D/E (ook voor code 95) en Taxipas € 70,00.
Pashouders van Rivas, leden van Vitras en/of CNV/FNV/ouderenbonden krijgen € 10,00
korting op bovenstaande prijzen.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Gezondheidsverklaring gekocht te worden
en is verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD).
U beantwoordt de vragen en stuurt de Gezondheidsverklaring naar het CBR. Het kan een
aantal weken duren voordat u de papieren die de arts moet invullen thuisgestuurd krijgt van
het CBR (per post of via de mail).
De verwerking en beoordeling door het CBR kan meerdere maanden in beslag nemen.
Geadviseerd wordt om ruim van tevoren een afspraak te maken voor de keuring. Ook
inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom.
EINDE PERSBERICHT

Dit is het laatste Afdelingsnieuws van 2019.
Het bestuur wenst u een gezellige decembermaand.
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