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Beste vrienden van de KBO. 
De kop is er weer af, alle activiteiten zijn weer gestart, en ik moet zeggen 
het was een heel goede start. De opkomst is tot heden geweldig goed, en 
ik hoop dat het nog beter gaat worden, een ieder is verrast over de nieuwe 
locatie, lekker ruim en 
licht, goed zittende stoelen 
en ruime tafels, wat willen 
we nog meer. 
We hebben de derde 
dinsdag alweer achter ons 
liggen, de 
klaverjascompetitie is 
weer begonnen, maar er 
waren deze dag ook wel 
sombere berichten. Hare 
Majesteit heeft ons niet 
gelukkig gemaakt met 
haar troonrede, we moeten ons voorbereiden op een financieel moeilijk 
2012. 
 
Vandaag kregen we te horen dat Nederlanders met een hoger inkomen 
het volgend jaar meer inkomensafhankelijke zorgpremie gaan betalen. Dat 
is het deel van de zorgpremie dat de werkgever of uitkeringsinstantie 
inhoudt. 
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Ook de premie voor de basisverzekering stijgt, al verwacht het kabinet dat 
die stijging meevalt. Hoewel de zorgverzekeraars de premie bepalen, 
denkt het kabinet dat de basisverzekering volgend jaar met 11 euro stijgt  
naar 1222 euro. 

Het kabinet schrijft verder in de Miljoenennota dat het basispakket vanaf 
2015 niet langer alle medische aandoeningen zal dekken. Aandoeningen 
waar je niet echt ziek van bent, worden niet langer vergoed. Het is nog 
onduidelijk om welke aandoeningen of klachten het gaat. Het kabinet wil 
zo de stijgende kosten in de zorg de baas blijven. 

Daarnaast zal een deel van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 
(AWBZ) worden overgeheveld naar de gemeenten en moet er meer 
concurrentie in de zorg komen. Ook dat moet de kosten beheersbaar 
houden. 

Het kabinet pleit voor meer gespecialiseerde zorgaanbieders voor 
chronisch zieken. Dat ontlast huisartsen. Die kunnen dan eenvoudige 
patiënten overnemen van de ziekenhuizen. Die krijgen dan meer tijd om 
zich toe te leggen op moeilijkere gevallen. 

Eerder was al bekend dat het basispakket van de zorgverzekering 
volgend jaar verder uitgekleed wordt. Maagzuurremmers worden niet 
langer vergoed, net als dieetadvies en hulp bij het stoppen met roken. Ook 
worden minder behandelingen bij de fysiotherapeut en psycholoog 
vergoed.  
 
Deze berichten zijn natuurlijk niet erg opwekkend, maar laten we ons 
humeur daar niet onder laten lijden, we kunnen er toch echt niets aan 
veranderen, maar laten we eens om ons heen kijken, er zijn landen en 
daarmee vele mensen die het gegarandeerd moeilijker hebben dan wij. 
 
 
De voorzitter. 
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Oproep.  

 
Welk actief KBO lid wil ons team van Nestor- 
bezorgers komen versterken .  
De Nestor wordt 10 keer per jaar bezorgd bij alle 
leden in Wateringen. 
 
Wie zich opgeeft als reserve is ook welkom. 

 
 
Men kijkt naar u uit. 
Melden bij Jan en Vonie van Rijn. Tel 0174-296115 
 
Nieuwe leden:   
De heer B.A.M. de Brabander, Pastoorspad 3 
Dhr. T.A.M. Wenneker, Irenestraat 18   
Mevr. M.A. Kerkvliet-Evers, Laan van. Wateringseveld 244 Den Haag 
 
Alle nieuwe leden wensen wij van harte welkom  en een fijne tijd bij de 
KBO. 
 
Overleden:  
Mevr. H.H.M. Schrijver,       Arkpaviljoen 47         10 augustus 
Mevr. L.M. Vis-Arkesteijn ,  Noordweg 40            24 augustus 
Dhr.   J.H.M. Strik,               Oosteinde 108A       29 augustus 
Mevr. A.M.T Smits,             Arkpaviljoen 67         19 september 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
Website:  www.kbowateringen.nl Op onze site vind u de afdelingen: 
Algemeen KBO, Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief en 
Uit goed voor u.   

http://www.kbowateringen.nl/
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Biljart. 
 
Het K.B.O.-biljart is weer begonnen in ons nieuwe Velo-gebouw.  
Na een jaar van behelpen hebben wij nu een mooi onderkomen. 
We spelen op dinsdag- en donderdagmiddag vanaf half twee. 
Nieuwe leden zijn van harte welkom. 
Kom eens kijken of gezellig meespelen. 

 
In de pauze is er een bakkie koffie verzorgd door onze gastvrouwen. 
Hein Straathof 
 
Attentie 
 
De CDA-fractie van de gemeente heeft als gewoonte dat ze eens per jaar 
een bezoek brengen aan de kernen van het Westland, ze bezoeken dan 
een aantal bedrijven en verenigingen. 
Eind oktober is er een bezoek aan Wateringen, o.a. aan Velo en de KBO. 
Ze willen een gesprek aangaan met het bestuur waarin over en weer 
vragen, problemen, oplossingen en goede ideeën voorgelegd kunnen 
worden. 
Vandaar dat ik een oproep wil doen aan u. Heeft u wensen of suggesties 
die voor alle mensen van Wateringen van belang kunnen zijn, meldt deze 
bij mij zodat we die in het overleg aan de orde kunnen stellen 
  
Huub van der Zwaan 
                                  
Verhuizen  
Wilt u een naam- of adreswijziging doorgeven, dan verzoeken wij u om dit 
schriftelijk aan de secretaris Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen door 
te geven.  
Bedankt voor uw medewerking. 
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Ontvangen brief vanuit het Missiehuis St. Michael in Steyl  (uittreksel) 

Beste steunpilaren van onze postzegelaktie, 

Uw zending postzegels is bij ons aangekomen en wij zijn er erg blij mee. 
Ik dank u van ganser harte. U helpt onze missionarissen, die zich inzetten 
voor de noodlijdende mensen waar ook ter wereld. Zo bent u een 
onmisbare schakel in het werk van de Missionarissen van Steyl en helpt u 
met de opbrengst van uw postzegels. 

 Pater Louis Sieben in Puerto Varas (Chili) hij wil graag een auto 
kopen om zijn pastorale/sociale werk te optimaliseren. Wij willen 
hem helpen met  € 2100,--. 

 In een armoedig ingericht verzorgingshuis in Zhoumadien/China is 
er een tekort aan goede bedden. Tien verstelbare bedden voor 
bedlegerige bejaarden zijn absoluut noodzakelijk om hen goed te 
verplegen. De kosten zijn aldaar € 1500,--. 

Ik wens u mooie nazomerdagen.  

Uw broeder Ludwig Krummel  

De inleveradressen zijn:   
Mevr. C Willemsen         Randveen 22   Tel: 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9   Tel: 296794   
Mevr. M. Meurs        Noordweg 65   Tel. 297132 
Mevr. J. v. Adrichem      Azaleapark 2   Tel. 293291 
Mevr. W Vis         Leeuwerik 89 Kwintsheul       Tel.296473  
Dhr. K. Vis                  Waterlandsingel 178    D H  Tel. 070-3932090 
Mevr. A. van Mierlo        Harry Hoekstraat 112            Tel. 294848 
Mevr. Th Vijverberg       Bakkershof 60   Tel. 294408 
Mevr. R. Vijverberg       Elisadreef 119                       Tel. 628188 
Of op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. 

Kunt u uw spullen niet brengen? Een telefoontje en we halen ze op. 
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Activiteiten:  

Wo   5 okt.   Herfsttocht 
Wo 26 okt.   Bezoek 55 plus beurs Rotterdam  
Zo   6 nov.   Voorstelling Residentie Revue Gezelschap in de “Leuningjes” 
                    Poeldijk aanvang 14.00 uur 
16, 17 en 18 maart 2012 Kaart weekend naar Berkel Enschot in Noord 
Brabant. 
 
Soos dinsdagmiddag       v.a. 13.00 uur     

            Klaverjassen,         
            Biljarten,   
            Rummi-cuppen,  
            Jokeren en het kaartspel Skipbo.                                 
                          

         Crea-tafel o.a. kaarten maken 
 
Soos donderdagmiddag   v.a. 13.00 uur Bridgen, Biljarten. 

 
Uitnodiging 
 
Het Residentie Revue Gezelschap nodigt alle KBO-leden uit voor een  
GRATIS voorstelling in “de Leuningjes “ te Poeldijk. 

De voorstelling vindt plaats op 
zondagmiddag 6 november  
Aanvang 14.00 uur. 
 
Het Residentie Revue Gezelschap is een 
amateur gezelschap dat al jaren gezellige 
revue-avonden verzorgt en meer dan 50 jaar 
bestaat.  
Voor deze voorstelling kunt u zich vòòr 13 
oktober aanmelden bij het secretariaat: 

Dick Kraaijenbrink, secretaris, dkraaijenbrink@hccnet.nl  0651504571     
 
Mocht de totale vraag naar toegangskaarten het aanbod overtreffen, dan 
zullen deze naar evenredigheid onder de afdelingen worden verdeeld.     

mailto:dkraaijenbrink@hccnet.nl
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Hoe kun je merken dat je ouder wordt? 
 
Alles is verder weg dan vroeger. 
Het is twee keer zo ver naar de hoek en ze hebben er een heuvel 
bijgemaakt, naar ik heb gemerkt. Ik heb ’t maar opgegeven om te rennen 
om de bus te halen, hij vertrekt trouwens eerder dan vroeger. Ik heb 
bovendien de indruk dat ze de trappen steiler maken dan jaren geleden. 

 
Heb je gemerkt, dat ze in de krant in een kleinere letter drukken? 
Het heeft ook geen zin iemand te vragen hardop voor te lezen, want 
iedereen praat tegenwoordig zo zacht, dat ik het nauwelijks kan verstaan. 
Het materiaal in kleding wordt zo krap, vooral rond middel en heupen. 
Zelfs de mensen veranderen, ze zijn veel jonger dan wij, toen we zo oud 
waren. 
Aan de andere kant, mensen van mijn leeftijd zijn veel ouder dan ik. 
Ik kwam gisteren een oude vriendin tegen en ze was zò oud geworden, 
dat ze me zelfs niet meer herkende. 
Moest nog aan dat arme mens denken vanmorgen, terwijl ik mijn haren 
stond te kammen. 
Ik zag mezelf in de spiegel en dacht, verrek, de spiegels zijn ook niet meer 
van zo’n goede kwaliteit als vroeger. 
 
Een K.B.O.-lid  
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Bestuur:        
H.J. v.d. Zwaan              voorzitter  0174-292380 
A.J. Groenewegen    penningmeester 0174-293957 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
PJ.J. Duijndam     lid     0174-294167  
Th.M. Bekkers             lid   0174-294899           
V. van Rijn-Beukers    lid    0174-296115      
W.P.M.J. Meijer-de Leeuw  lid    0174-294435 

 
Bridge: 
 
Afmelden uiterlijk donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 
uur bij Dhr. Cas Maat, tel.: 0174-293827  voicemail 
inspreken kan ook of per e-mail  
cmaat@kabelfoon.nl of kbomaat@kabelfoon.net 
Bij gemelde afwezigheid bij Tiny  Eekhout Tel: 0174-
293878 of per mail T.Eekhout@kabelfoon.nl 
 
Invallers: (Bij voorkeur lid van de KBO en minimaal 55 jaar). Heeft U een 
invaller nodig bel dan: 
Annie van Ruiven  C-D lijn 0174-626707 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Koos van Paassen             C-D lijn         0174-293458 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Tonny Moerman      D lijn  070-3971123 
              
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 
 
Mail adres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
 
jvrijn@kabelfoon.nl 
 

mailto:cmaat@kabelfoon.nl
mailto:kbomaat@kabelfoon.net
mailto:jvrijn@kabelfoon.nl

