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Jaargang: 60                     nr. 1                            2013 

Beste vrienden van de KBO, 

Op de eerste plaats wil ik u en allen die u 
dierbaar zijn namens het bestuur een 
Zalig, maar vooral gezond Nieuwjaar 
wensen. Als we de media moeten 
geloven dan staan we voor een financieel 
moeilijk jaar. Maar laten we ons niet laten 
beïnvloeden door de sombere berichten 
die we dagelijks over ons heen krijgen via 

kranten radio en TV. Natuurlijk zullen we allemaal een stapje terug 
moeten doen, en dat zullen velen van ons al direct merken. We zijn allen 
op een leeftijd dat we meer medicijnen gebruiken dan jongeren met het 
gevolg dat we spoedig in januari al een rekening krijgen van de 
ziektekostenverzekering, dat u voor uw medicijnen zelf moet betalen en 
deze eigen bijdrage is dit jaar verhoogd tot 350 euro, dus de eerste 
vermindering van het besteedbaar inkomen  voor 2013 is al gelijk 130 
euro. En zo zijn er nog vele andere posten die we dit jaar voor onze 
kiezen krijgen. Hopelijk behoort u tot de mensen die daarbij hun 
schouders ophalen en zeggen,” 

"We zien wel waar het schip strandt.” 

http://www.kbowateringen.nl/
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 Maar vergeet niet dat er ook velen zijn waar het schip reeds gestrand is 
en die verder moeten met alleen hun AOW en echt in problemen kunnen 
komen. Gelukkig heb we een ouderenadviseur die in zeer dringende 
gevallen kan helpen om mensen door te verwijzen naar de juiste 
instanties voor een hulpvraag. 

Het jaar 2012 was voor onze vereniging een prettig jaar, het ledenaantal is 
stabiel gebleven en dat is wel jammer we hadden graag ook wat meer 
jonge ouderen als lid willen inschrijven. 

Maar ik begrijp het wel, de 55-jarigen zijn tegenwoordig niet oud meer, ze 
zijn nog volop actief en willen zich nog niet aansluiten bij een ouderen 
bond, maar we hebben ook ondersteunende leden nodig en hoe groter we 
zijn als ouderenorganisatie hoe meer ze in Den Haag rekening met ons 
moeten houden U weet het: "Eendracht maakt macht". 

4 Sept. opening van het nieuwe seizoen van de KBO . 

Het seizoen is geopend met een eucharistieviering met als voorganger 
Pastoor Straathof met muzikale begeleiding van het zangkoor "Corona". 
Na afloop van de viering stond er bij VELO een broodje voor ons klaar, 
waarna er een lezing was over "Zorg voor elkaar". De opkomst was groot. 
  

Een klein resumé wat betreft het afgelopen jaar. 

Onze soosmiddagen waren zeer goed bezet. Bij het bridge waren er 36 
tafels bezet. Bij het klaverjassen tussen de 18 tot 20 tafels en ook het 
biljarten kon zich verheugen in een redelijke opkomst. Voor het 
klaverjassen op dinsdagmiddag en het biljarten zijn nieuwe leden altijd 
van harte welkom. 

16 maart t/m18 maart was het kaartweekend in Breda onder leiding van 
Tiny Eekhout met een deelname van 100 kaartliefhebbers. 

27 november was er een themamiddag  met als onderwerp "Babbeltrucs"  
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Deze middag werd verzorgd door de wijkagenten Dhr. Frank Cramer en 
Dhr. Jaap van Toor.  

Evenals voorgaande jaren had de  commissie “Uit goed voor U” in  2012 
weer aantal mooie, leerzame, culturele- en ook gezellige uitstapjes 
georganiseerd. 

In totaal hebben meer dan 369 leden meegedaan aan verschillende 
gelegenheden t.w.: 

Februari: met de Museumplusbus  2 musea bezocht Cobra in Amstelveen 
en het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Een rondleiding  gemaakt en een uitzending bijgewoond  in de studio’s 
van Radio West in Den Haag. 

April: het museum “De Timmerwerf” in de Lier en de tentoonstelling   “De 
Lierse IJsheiligen” bezocht.  

Mei: Een rondje IJsselmeer met bezoek aan het 
museum “Jopie Huisman”. 

Juni: Met de boot “De Ooievaart” een tocht 
gemaakt door de grachten van Den Haag. 

Juli: de 8-daagse vakantie van 7 tot en met 14 juli is gemaakt in het 
rustiek gelegen dorp Millingen aan de Rijn. 

September: binnen de gemeente Delft zijn de bijzondere bouwprojecten  
“Spoorzone Delft” bezocht. 

Oktober: de najaarstrip is gemaakt naar het museum voor Vlakglas- en 
Emaillekunst in Ravenstein. 

December: is op rekening van de Europese Unie het Europese Parlement 
bezocht gekoppeld met een bezoek aan de Kerstmarkt in Brussel. 
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Dit jaar, het jaar van het 60-jarig jubileum van onze afdeling KBO 
Wateringen, zal de commissie "Uit Goed voor U" opnieuw een groot 
aantal uitstapjes organiseren, welke in het teken staan van hoogstandjes 
op het gebied van cultuur en recreatie. 

18 december hadden we onze jaarlijkse adventseucharistieviering met als 
voorganger Pastoor Straathof die ons duidelijk over kon brengen,dat wij 
als mens alle een licht zijn in deze wereld en op weg zijn naar het eeuwige 
licht. Na deze viering met een geweldige opkomst van leden stond er bij 
VELO een prachtig versierde zaal met gedekte tafels klaar voor een 
uitgebreide lunch. 

Laten wij allen proberen het licht dat we zijn, het komende jaar over te 
brengen naar elkaar, wat zich zal uiten in verdraagzaamheid, hulp en 
liefde voor elkaar.  

Nieuwjaarsreceptie  

Direct in dit nieuwe jaar hebben we onze 
Nieuwjaarsreceptie gehouden in de kantine van 
VELO. De opkomst was zeer bevredigend, ruim 
100 leden hebben we de hand kunnen drukken 
vergezeld gaande van alle goede wensen. Na 
een toespraakje hebben we het glas geheven op 
een goed en hopelijk gezond 2013. Onder het 

genot van nog een drankje en een warme en 
koude hap en veel gepraat ging een ieder rond 5 

uur weer huiswaarts. 
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Bezoek aan het Europees Parlement op 6 december 2012 

We vertrokken om 8 uur vanaf het 
Velo- terrein met een volle bus naar 
Brussel. De stemming zat er al direct 
goed in na een welkomstwoord van 
Nico Meijer en chauffeur Piet van 
’Snelle Vliet’. Na de eerste winterse 
nacht hadden we te kampen met veel 
files en schoten daardoor niet hard 

op, maar iedereen zat lekker te kletsen en de laatste nieuwtjes werden 
verteld.  

We moesten eerst nog langs Dordrecht waar we de heer Arie Slob van de 
PCOB gingen ophalen. Arie en Nico hadden deze dagtocht samen 
georganiseerd. 

Na al dat gepraat met elkaar hadden we een aardig droge mond gekregen 
en om 10 uur konden we een heerlijk kopje koffie of thee drinken in Café 
Bonjour in Minderhout net over de grens met België. Verschillende 
mensen namen er een lekker stuk gebak bij, je gaat tenslotte niet iedere 
dag naar Brussel. 

Allemaal weer vlug de bus in en op naar Brussel naar het Europees 
Parlement (EP) waar we bij aankomst eerst door de veiligheidspoortjes 
moesten. Even later werden we vriendelijk ontvangen door de heer Wim 
van de Camp. 

De heer van de Camp is sinds 14 juli lid van het Europees Parlement en 
van de Europese Volkspartij (EVP). Dat is na 23 jaar lidmaatschap van de 
Tweede Kamer een gedurfde stap. 

Hij vertelde dat in het EP 27 landen samen werken aan vrede, stabiliteit 
en welvaart. Er worden in het EP 23 talen gesproken maar hij spreekt 
gewoon Nederlands tijdens de vergaderingen. Op 1 juli 2014 komt er een 
24e taal bij, namelijk die van Kroatië. 
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De voormalig Duitse bondskanselier Kohl en voormalig Franse president 
Mitterand hebben in 1994 beloofd dat ook Servië, Kosovo, Bosnië-
Herzegovina, Montenegro, Macedonië en Albanië bij de EU mogen 
komen. De voorwaarde was wel dat eerst de oorlogsmisdadigers generaal 
Milošević en generaal Mladić opgespoord en uitgeleverd moesten worden. 
Turkije en Oekraïne komen er voorlopig niet bij want deze landen voldoen 
nog niet aan de eisen die de EU stelt om toe te treden. 

Er waren natuurlijk vragen over hoe het met de euro gaat. De heer van de 
Camp gaf als antwoord dat we met de euro nog steeds langs het randje 
van de afgrond lopen maar dat het volgens hem wel goed komt. In 1992 
werd het Verdrag van Maastricht getekend m.b.t. de euro. In de 
nieuwjaarsnacht van 2001 kwam de euro in omloop. De grote fout die toen 
werd gemaakt is dat wel de Euro is ingevoerd maar niet het economisch 
beleid daarop is afgestemd, vandaar dat we nu de crisis hebben. 

Nadat er nog verschillende vragen waren gesteld over onder meer ons 
pensioen, de geldelijke steun aan Turkije en de kinderarbeid in arme 
landen namen we afscheid van de heer Wim van de Camp want hij moest 
vlug naar Den Haag voor een vergadering.  

Wij gingen aan een heerlijke lunch die ons ook werd aangeboden door het 
EP. Na de buikjes gevuld te hebben gingen we met de bus naar de 
kerstmarkt op de Grote Markt. Leuke kraampjes waar allerlei lekkere eet- 

en drinkwaar gekocht kon worden zoals warme 
chocolademelk en glühwein, broodjes warme 
frankfurter worst en gebakken champignons. Ook 
leuke spulletjes voor in de kerstboom. Prachtig 
Brussels kant was er te zien in de winkels. 
Natuurlijk ook de etalages waar je de lekkerste 
chocolade zag liggen in vele soorten kleuren en 
smaken. U begrijpt, vele dames konden de echte 
Belgische bonbons niet laten liggen en werd er 
dan ook goed gekocht en gesnoept. 

Om 16 uur weer de bus in op weg naar ons diner 
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in Hoogerheide. Daar werden we vriendelijk ontvangen door de dames 
van het restaurant waar we een heerlijk drankje konden bestellen.  

We lieten het ons goed smaken: de fruitcocktail, minestronesoep en 
schnitzel met groente en frietjes enz.. Na een heerlijk toetje gingen we de 
bus in die ons via Dordrecht, waar Arie Slob ons verliet, weer terugbracht 
naar Wateringen waar we om ongeveer 21.30 uur aankwamen. Iedereen 
had een zeer leuke, leerzame en gezellige dag gehad. 

Dank je wel KBO! 

Was getekend: Emiel en Annemieke van de Enden  

 
Overleden:  
 
Mevr. E. Scholte-Wiepjes, Strijplaan 264, 2285HX Rijswijk 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.  

 
Nieuwe leden:  
Mevr. L. Hoogervorst, Het Tolland 18, 2291VS Wateringen. 
Mevr. C.J.C. Hilvers, Dedemsvaartweg 333, 2545DE Den Haag.  
Mevr. M. Vreeswijk, Polanenhof 61, 2548MB Den Haag  
Mevr. M.W.M. Arkesteijn-van Schie, Karper 39, 2295HK Kwintsheul  
De heer C.L.A.M. Arkesteijn, Karper 39, 2295HK Kwintsheul 
Mevr. W.J.Wiekamp, Bostonsingel 74, 2548JM Den Haag 
Mevr. A.G. Taal, Karperdaal 109, 2553PC Den Haag 
 

Alle nieuwe leden van harte welkom en wij wensen u een fijne tijd bij de 
KBO. 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 
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Met de KBO naar de MATTHAUS PASSION. 

Op zondag 3 maart 2013 wordt de Matthäus Passion in de 
Barthlomeuskerk te Poeldijk uitgevoerd. 

Koor Deo Sacrum zal voor de tweede maal dit meesterstuk ten gehore 
brengen. 

Het geheel staat onder leiding van dirigent dhr. Jos Vranken. 

Het lijdensverhaal wordt door orkest, solisten en koor op een 
voortreffelijke manier uitgevoerd. 

Leden van de KBO kunnen t/m 15 februari tegen gereduceerde prijzen 
kaarten bestellen bij onze secretaris Dhr. D Kraaienbrink, Gaelstraat 17, 
tel. 0174-293038. 

De concertkaartjes voor de uitvoering van de  

MATTHAUS PASSION kosten normaal € 27,50 per persoon.                                                                                                                                                                         

                                     De KBO prijs: € 22,50 per persoon.  

Deze prijzen zijn inclusief programmaboekje en een kopje koffie of thee 
tijdens de pauze. 

Het concert vangt aan 
om 14.30 uur in de 
Barthlomeuskerk aan de 
Voorstraat te Poeldijk op 
zondag 3 maart 2013. 

 
 
Activiteiten:  
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Ma 11 febr.              Seniorencarnaval in de Velo-hal 
Di   12 febr.              Geen soos i.v.m. carnaval   
Zo    3 maart            Matthäus Passion Poeldijk                             
15-16-17 maart        Kaartweekend in Berkel Enschot  
Zo    7 april              Voorstelling Residentie Revue gezelschap 
13 t/m 20 juli 2013   Vakantieweek in Hotel Gaasterland in Rijs 

 
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. 
 

Zorgvoorelkaar. 

Als U informatie wilt over Zorgvoorelkaar, U wilt zich 
opgeven als vrijwilliger of U heeft een hulpvraag, 
neem contact op. 

Piet Duijndam 

pjjduynd@kabelfoon.nl  

0174294167 

0651577487 
 

Mailadres: Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
ettydekok@gmail.com                             

mailto:pjjduynd@kabelfoon.nl
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Uitnodiging van het Residentie Revue Gezelschap. (R.R.G.) 
 
Wegens het grote succes in 2009 nodigt het R.R.G. u uit voor een 
voorstelling in “de Leuningjes” te Poeldijk op zondag 7 april 2013  
Alle leden van de KBO kunnen tot 25 februari a.s. gratis toegangskaarten 
bestellen bij De heer D. Kraaijenbrink, Gaelstraat 17, tel 0174-293038. 
Aanvang van de voorstelling is 14.00 uur.  
Let op: het R.R.G. nodigt diverse ouderenbonden, de zonnebloem en het 
Rode Kruis uit. Mocht de totale vraag naar toegengskaarten het aanbod 
overtreffen, dan zullen deze naar evenredigheid worden verdeeld. 
 

Verhuizen Wilt u een naam- of adreswijziging doorgeven, dan verzoeken 
wij u om dit schriftelijk te doen aan de secretaris, Gaelstraat 17, 2291 
SG Wateringen.  

Website: www.kbowateringen.nl Op onze site vind u de afdelingen 
Algemeen KBO, Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen,Creatief , 
Nieuwsblad en Uit goed voor u. 

AH Koornneef Sponsoractie  

 
AH Koornneef heeft door de sponsoractie het Westlandse 
verenigingsleven met € 75.057,= gesteund waarvan € 433,60               aan 

KBO Wateringen . 
 
Allen heel hartelijk bedankt voor uw inzet bij 
het sparen van de sponsorpunten. 
 
 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar met veel 
uitgaansplezier. 

Bij het mededelingenblad van december 2012 bevond zich het 
inschrijfformulier voor de vakantie 2013. Hierin staat aangegeven de 
datum van inschrijving tot uiterlijk 31 januari 2013. Deze datum brengen 
wij u in herinnering, aangezien het Hotel Gaasterland in het plaatsje Rijs in 
Friesland tijdig geïnformeerd wil worden over de reservering van het 
aantal één- en tweepersoonskamers. Vandaar onze oproep aan degenen, 
die zich nog willen opgeven voor de 8-daagse vakantie van zaterdag 13 
juli tot en met zaterdag 20 juli 2013. 

Voor alle duidelijkheid nog de volgende informatie: 

 de kosten  bedragen slechts € 485,-- per persoon; voor een één 
persoonskamer  een extra toeslag van € 52,50.  

 luxe touringcar rechtstreeks vanuit Wateringen en weer terug 

 verzorging op basis van vol pension inclusief koffie- en theeservice 

 gedurende de week een aantal dagtochten 

U kunt zich alsnog opgeven door gebruik te maken van het 
inschrijfformulier en bij één van de commissieleden in te leveren: 

Familie Meijer, Komkommerstraat 8 
Ita de Bruijn, Tijmensblok 13 
Nol Vijverberg, Hofwijk 22 
 
Met vriendelijke groeten, 

De Commissie 
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R a b o b a n k   C l u b k a s   C a m p a g n e   2013 
 
Voor de derde keer staat onze KBO-afdeling genoteerd voor  
deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne. De Rabobank  
Westland houdt deze campagne in het eerste kwartaal 2013. 
In het eerste kwartaal van 2011 heeft u voor onze afdeling 
€ 736,00 bij elkaar gestemd. En in het eerste kwartaal  2012 
was dat € 807,75. Beide keren zeer mooie resultaten.    
 
Wij roepen u op om ook nu weer aan deze campagne mee te 
doen aan deze financiële ondersteuningsactie van onze vereniging.  
Om hieraan mee te kunnen doen moet u lid zijn van de  
Rabobank Westland en dat moet u zijn vóór 1 januari 2013. 
 
Deze geldwerving voor onze KBO-afdeling vindt plaats via 
stemmen. Al de leden van de bank in het rayon van onze KBO- 
afdeling krijgen van de bank persoonlijk een schriftelijke oproep  
om te stemmen.  
Van 4 tot en met 17 maart 2013 kunnen de  Rabobankleden  
via de website van de Rabobank Westland een stem uitbrengen  
op hun favoriete vereniging of stichting. Ieder lid heeft 5  
stemmen te besteden. U mag maximaal 2 stemmen op dezelfde  
vereniging uitbrengen. 
 
Het bedrag dat de Rabobank Westland beschikbaar stelt wordt  
gedeeld het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Hoe meer  
stemmen u gezamenlijk op onze KBO uitbrengt, hoe hoger  
het bedrag dat wij ontvangen.  
 
Doet u allen mee en steunt onze KBO!    
 
Arie Groenewegen, penningmeester 
 
Wateringen, 02-01-2013. 
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Broeder Krummel van missiehuis Steijl ontvangt graag alle postzegels van 
uw kerstpost. Daarmee steunt u het Missie- en ontwikkelingswerk.  
 
INLEVERADRESSEN ZIJN: 

Mevr. C Willemsen         Randveen 22   Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9   Tel. 296794   
Mevr. M. van 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. M. Vijverberg       Elisadreef 119                       Tel. 628188 

Of op de soosmiddagen of bij een van de bestuursleden. 

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

Ingekomen brief: 06-12-2012 

Beste postzegel-spaarders 

We hebben weer nieuws uit het missiehuis St. Michaël in Steijl ontvangen. 
Zij waren zeer dankbaar voor wat u steeds bij elkaar spaart. Het was 
geweldig, heel hartelijk dank daarvoor. 
Het bedrag is € 24.272,= 
Een greep uit de goede doelen 
€ 1500,= Hulp voor de nieuwe watervoorziening  in Buama/Ghana 
€ 1000.= Voor een erg arm bejaardenhuis in China. 
€ 2000,= Voor half wezen en straatkinderen in India 
€ 2500,= is voor Pater Gabriël Sosu in Zimbabwe dringend nodig om        
Aidswezen te behandelen en de school te kunnen bezoeken. 
En vele andere doelen.    
Met uw hulp kunnen zij dit financieren. 
 
Mevr. C. Willemsen 
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 16 – 7 december 2012 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit  
onze belangenbehartiging 

 

- Het nieuwe regeerakkoord en de daarbij behorende 
begrotingsbehandelingen houden de gemoederen en dus ook 
onze belangenbehartiging flink bezig. De focus van de Unie KBO 
ligt hierbij op goede ouderenzorg en op de koopkracht van 65-
plussers. Beide zaken staan fors onder druk! 

- Op dinsdag 4 december begon de Tweede Kamer aan de 
behandeling van de rijksbegroting van VWS. Voorafgaande aan 
het debat verwoordde de Unie KBO in een persoonlijke brief aan 
alle leden van de vaste Kamercommissie van Volksgezondheid 
onze kritiek op de zeer forse bezuinigingen m.b.t. persoonlijke 
verzorging, huishoudelijke hulp en dagopvang. In ditzelfde 
schrijven houdt de Unie KBO een pleidooi voor een ander 
financieringssysteem voor de farmaceutische zorg en breekt zij 
een lans voor een meldpunt verspilling in de zorg. 

- Als protest op de voorgenomen bezuinigen op de extramurale 
ouderenzorg plaatste De Unie KBO deze week in een drietal 
kranten een advertentie “kwetsbare ouderen in de knel”. De 
indringende advertentie en de achterliggende informatie is te 
vinden via deze link op de website www.kbo.nl   

- De Unie KBO deed samen met de andere CSO-partners een 
oproep aan de bewindslieden Schippers en Van Rijn (VWS) om 
snel tot een overleg te komen over de ouderenzorg en om samen 
de verspilling in de zorg aan te pakken. Een antwoord is tot op 
heden helaas nog uitgebleven. 

- Naar aanleiding  van de toenemende zorgen van onze achterban 
over het versoberen van de AWBZ en de dalende koopkracht, 
vond er vorige week in Den Haag een spoedberaad plaats tussen 
de Unie KBO en het CDA. Politiek leider Sybrand van Haersma 
Buma en Mona Keijzer, CDA-woordvoerder voor onder andere 

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=858
http://www.kbo.nl/
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zorg en veiligheid, delen onze kritiek op de voorgenomen plannen 
met betrekking tot de AWBZ. Het CDA is het eens met ons 
pleidooi voor een hele stevige rol voor de wijkverpleegkundige in 
het geven en ook toekennen van zorg aan ouderen  in de 
thuissituatie. Daarnaast kwam ook de bestendigheid van ons 
pensioenstelsel aan de orde, waarbij de Unie KBO de belangen 
van alle generaties, jong en oud, benadrukte. De Unie KBO en het 
CDA spraken af om intensief te gaan samenwerken, met name op 
de onderwerpen kwetsbare ouderen, koopkrachtbehoud, 
veiligheid en gezondheidspreventie voor 65-pussers. In dit 
verband brengt Mona Keijzer binnenkort ook een werkbezoek aan 
de Unie KBO. 

- De financiële vooruitzichten voor grote groepen ouderen stemmen 
somber. Een aantal maatregelen die in 2013 zijn beslag krijgen 
gaan er ongetwijfeld in hakken. Zoals hogere zorgkosten, 
afschaffen WTCG, verhoging vermogenstoets AWBZ, afbouw 
ouderenkorting en andere belastingmaatregelen. De 
verslechterende inkomenspositie van ouderen krijgt echter in het 
politiek debat weinig tot geen aandacht. Onbegrijpelijk vindt de 
Unie KBO. Samen met de PCOB gaan we daarom nader 
koopkrachtonderzoek doen en schrijnende gevallen zichtbaar 
maken. Omroep Max heeft inmiddels zijn medewerking toegezegd 
om de uitkomsten letterlijk in beeld te brengen. 

- Op 5 december heeft op aandringen van de Unie KBO op het 
ministerie van Veiligheid en Justitie de eerste bijeenkomst over 
ouderen en veiligheid plaatsgevonden. Politie, justitie, 
ouderenorganisaties, slachtofferhulp en onderzoekers bogen zich 
over het onderwerp criminaliteit, specifiek gericht op ouderen. Alle 
aanwezigen zien het belang van een gezamenlijke aanpak. De in 
oprichting zijnde Nationale Politie zegt toe met name ouderen 
meer te betrekken bij het te voeren beleid. Ook komt er meer 
aandacht voor ouderen bij Burgernet. Volgend jaar komen de 
partijen weer bij elkaar om de voortgang te bespreken. De Unie 
KBO vindt dat met deze ronde tafelconferentie een eerste stap in 
de goede richting wordt gezet.  
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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           
E. de Kok     lid    0174-785167  
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: 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Désirée Wijtenburg            A-B lijn          0174-297024 
Annie van Ruiven  C-D lijn 0174-626707 
Gerda v.d. Voort                C-D lijn          0174-292080 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Corrie Endhoven                C-D lijn         0174-245994 
Piet Vijverberg                        D lijn  06-53912826 
Wil Wiekamp        D lijn         070-3598022 
Nico Meyer        D lijn  0174-294435 
Trudi Taal                                                070-3972161          

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