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 NEDERLANDSE ZORG DUURSTE EN BESTE VAN EUROPA...............wordt gezegd.

De zorgkosten in Nederland behoren tot de allerhoogste van Europa. Maar we krijgen wel waar voor ons geld. Ook op 
veel verschillende kwaliteitsindicatoren zit Nederland in de top van Europa dat blijkt uit onderzoek van 
www.zorgwijzer.nl.

Per hoofd
De zorgkosten per hoofd van de bevolking zijn bijna het hoogst van heel Europa. Een Nederlander geeft jaarlijks 
gemiddeld 5169 euro uit aan zorg. Andere Europeanen bijvoorbeeld de Belgen met 4434 euro de Engelsen met 3572 
euro of de Portugezen met 1904 euro zijn beduidend goedkoper uit. In het Verenigd Koninkrijk een land waar mensen 
gemiddeld meer verdienen dan in Nederland, de zorgkosten per hoofd 31 procent lager uitvallen. Dat komt neer op 
130 euro per maand minder. En ook in onze directe buurlenden Duitsland en België is zorg goedkoper.

Salaris
Alleen een aantal Scandinavische landen, Zwitserland, Monaco en Luxemburg is duurder, maar daar hebben inwo-
ners een veel hoger salaris zodat ze de hogere zorgkosten ook makkelijker kunnen opbrengen.

Kwaliteitsindicatoren
Het onderzoek is gebaseerd op 48 kwaliteitsindicatoren, waaronder informatievoorziening, kwaliteit van ziekenhuis-
zorg ,toegankelijkheid en medicijngebruik.
In de analyses is een maximumscore van 1000 punten te halen. Nederland eindigt als beste met 916 punten, gevolgd 
door Zwitserland 894 punten en Noorwegen 854 punten. Onze buurlanden België en Duitsland scoren met respectie-
velijk 836 punten en 826 punten een stuk minder. Het goedkoopste stelsel in Engeland scoort slechts 736 punten.

Groet Jos

Vragen over bezorging nieuwsbrief (alleen na de 1e van de 
maand): Tonnie Oostdijk-Istha 0166 672419
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 Koersballen
 Elke dinsdag kunt u koersballen in de Vossenkuil. Aanvang om 14.00 uur.

 Informatie: José van Houte  06 51429921
  Lenie Weezenaar 0166 672821

 Rijbewijskeuringen

 Voor iedereen met een rijbewijs dat op of na de 75ste verjaardag verloopt en voor 75-plussers met 
 een geldig rijbewijs, maar met een gewijzigde gezondheidstoestand.
 Voor verdere informatie: zie het Bewaarboekje (pagina 21).
 voor info/afspraak: 0118 724999 of via www.regelzorg.nl

 Cijferspel

 De winnende cijfers van deze maand:

38 - 39 - 51 - 60 - 72

 Contributie

 Wanneer u de contributie nog niet heeft betaald, zou u deze dan vóór 31 januari 2018 willen
 betalen?  Alvast bedankt.

 Fietsen

 Tweewielerservice v.d. Zande biedt de leden van onze vereniging een jaarlijkse onderhoudsbeurt
	 voor	de	fiets	aan	tegen	een	aantrekkelijk	tarief	op	vertoon	van	uw	ledenpas.	Ook	wordt	aan	de
	 fietsclub	t.z.t.	een	gratis	fietskeuring	aangeboden.
 Tweewielerservice v.d. Zande, Kalisbuurt 49-59, 4698CP Oud-Vossemeer.
 Dit is een locatie waar een AED aanwezig is.

 Jaarvergadering - Bingo (14 februari)

 Op woensdag 14 februari wordt de jaarlijkse ledenvergadering gehouden.
	 Het	jaar-	en	financiële	verslag	ligt	een	half	uur	voor	aanvang	van	de	vergadering	ter	inzage.
	 Na	afloop	van	de	ledenvergadering	gaan	we	verder	met	de	bingo.
	 De	entree	voor	deze	bingo	is	gratis,	incl.	bingokaart,	koffie/thee,	koek	en	consumptie.
 De ledenvergadering start om 14.00 uur zoals altijd in de Vossenkuil. 

 Stramme vlôôienbal (3 februwoari)

 3 Februari a.s. wordt in de Vossenkuil het Stramme vlôôienbal weer georganiseerd door carnavals-
 vereniging “De vlooientrappers”.
 Het bal begint om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00/17.30 uur.
 De middag wordt gevuld met live muziek en er zullen acts worden opgevoerd.  Ditmaal zal er geen
 bingo zijn. 

 Paasbrunch + -bingo (14 maart)

 Dit jaar zal de Paasbingo voorafgegaan worden door een brunch in de Vossenkuil.
 Aanvang: 12.00 uur. De kosten voor deze middag bedragen € 10,00  (brunch en bingo).
 I.v.m. de maaltijd is het voor ons belangrijk te weten hoeveel leden hiervan gebruik zullen maken.  
 Daarom verzoeken wij u onderstaand strookje in te leveren (tot 14 februari) bij:  Leo Hartman

Aanmeldingsstrookje Paasbrunch en -bingo 14 maart
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