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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
 
Secretariaat: Gaelstraat 17 
                     2291 SG  WATERINGEN 
 e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: 1566.10.132 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
www.kbowateringen.nl 
 

Jaargang: 60                     nr. 10                                 2013 

 
 
Mede KBO leden, 
 
 
Als u dit laatste mededelingen blad aantreft en leest dan naderen wij  

Kerstmis  2013 en de jaar wisseling 2013 – 
2014. Met zo velen beseffen 
we alweer een jaar voorbij en wat hebben 
we veel beleefd. Dat is voor elk lid anders  
en ook voor de KBO afdeling Wateringen. 
 
Economisch gezien zijn we als 
ingezetenen van Nederland er niet of 
nauwelijks beter  
van geworden, maar de politiek hoopt op 
herstel het komende jaar. 
 
Sociaal gezien leven we nog niet in een 
“wij” situatie, maar er wordt wel gewerkt 
aan meer solidariteit en samenwerking. 

 
Maatschappelijk gezien wordt van ons verwacht de juiste 

http://www.kbowateringen.nl/
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omgangsvormen te vinden voor jong en oud, voor arm en rijk en voor 
de verschillende geaardheid van geslacht en culturen. 
Wanneer dit onze Kerstwensen mogen zijn en voor het nieuwe jaar  
nieuwe ontwikkelingen mogen ervaren dan zijn we goed op weg. 
  
Als KBO afdeling Wateringen prijzen we ons gelukkig met een groot 
aantal leden die de gezellige soos-middagen bezoeken, de uitstapjes 
mee maken, de geslaagde vakantie en het kaartweekend ervaren en 
niet te vergeten het grootse feest dat we hebben gevierd ter  
gelegenheid van ons 60 jarig bestaan. 
 
Graag ontmoeten wij als bestuur 
onze leden op woensdag 8 
januari 2014 om 14.30 uur voor 
de gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst in de 
kantine van de Velo. 
 
Het bestuur wenst u een 
gezellig en goed Kerstfeest en 
een gelukkig,  gezond  nieuw jaar. 
 
Nico Meijer 
Wnd. voorzitter    
 
 
 
ADVENTSVIERING EN LUNCH 

Onze adventsviering zal gehouden worden op: 
dinsdag 17 december a.s. om 12.00 uur 
in de St.Josephkerk aan de Dr.Schaepmanstraat. 
Pastor M. Straathof zal in deze Eucharistieviering 
voorgaan. 
De zang wordt verzorgd door het koor Corona. 
Na afloop van de viering is zoals gebruikelijk de 
 lunch in de Velo kantine. De middag zal worden 

opgeluisterd met een optreden van het koor “FLOWERSOUND” 
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Kaartweekend 2014 

 
Voor ons jaarlijkse kaartweekend, dat op 11, 12 en 13 april 2014 in 
Badhotel Callantsoog in Noord Holland wordt gehouden, kan nog door 
klaverjassers en bridgers worden ingeschreven. 
Momenteel hebben 41 klaverjassers en 44 bridgers ingeschreven. 
Callantsoog is een knus plaatsje in de kop van Noord Holland op 
ongeveer 10 minuten van het strand, waar U heerlijk kunt uitwaaien. Ook 
het Zwanenwater is een mooi natuurgebied. Kortom voor de KBO een  
heel nieuwe omgeving waar het heerlijk vertoeven is. 
De prijs voor onze leden is €  135,- (niet leden betalen € 10,- extra  
en onze leden gaan voor). 
Voor een één persoonskamer wordt  Є 30,- pp. extra gerekend. 
Ook is er de mogelijkheid om met de bus te reizen. De kosten hiervan 
zullen ongeveer € 16,- bedragen, (afhankelijk van het aantal deel-
nemers).Het inschrijfformulier is nog op de soosmiddagen te verkrijgen. 
Tiny Eekhout 
 
Activiteiten: 
Di  17 december   Adventsviering (dus geen klaverjassen) 
Do 19 december   Kerst bridge drive 
Di   24 december   Velo gesloten geen activiteiten 
Do  26 december    geen bridgen 
Di   31 december   geen klaverjassen 
Wo  8 januari 2014            Nieuwjaarsreceptie 14.30 uur 
11-12-13 april 2014            Kaartweekend Callantsoog 
12-19  juli 2014   Vakantieweek Odoorn 
  
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. 
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Mailadres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO 
ettydekok@gmail.com 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer,  
Komkommerstraat 8, 2292 AB Wateringen, Tel. 0174-294435. 
 
Overleden:  

Mevr. E.M. Wenneker-Middelburg, De Ark, kamer 306, Wateringen. 

Dhr. R.J. Heijstek, De Meibloem 9,              op 22 november  

 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
 

50 jaar getrouwd: 
Dhr. en Mevr. W. van Leeuwen-Haket, Kerklaan 59  op 22 november 

Dhr. en Mevr. J. Wildenberg-Vogels, Herenstraat 73  op 26 november  
 
Bruidsparen van harte gefeliciteerd met het behalen  
van dit jubileum.  
 
 
Nieuwe leden: 

 Mevr. A.M. van Vliet-van Zwet, Arkpaviljoen 63,  

 Mevr. W.G. Faber-Grozems, De Meibloem 55,  

  
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 

 
 
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.  
 

mailto:ettydekok@gmail.com
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K E R S T C O N C E R T  EN  K E R S T S H O W 

 
 

Op zondag 15 december 2013 vindt in het zorg centrum “DE ARK” een 
Kerstconcert plaats. 
Dit concert wordt verzorgd door 

 
PHOENIX  

 
gezamenlijk met het jeugdorkest. 

 
Iedereen is welkom met name  de leden van de  
K B O. 
De toegang is gratis. 
De samenzang duurt van 14.45 uur tot 16.00 
uur. 
 
 

  -o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
 

Op zaterdag 21 december 2013 vindt in de VAN 
DER VOORTHAL van Quintus in Kwintsheul  
een Kerstshow plaats speciaal voor ouderen. 
Deze wordt verzorgd door  
 
            FROM XMAS WITH LOVE 

 
Gratis toegang en onder genot van koffie en met de mooiste 
meezingers van 

 SPINT & FRIENDS 
 

De show duurt van 10.30 tot 12.00 uur. 
 
Namens het bestuur 
Nico Meijer 
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Klaverjassen: 
 

Hieronder volgt de uitslag van het prijsklaverjassen op 5 november:  

1ste prijs           Mevr. Tiny Helderman          met    5626 punten 

2de  prijs           Mevr.  Ria Zandvliet                "      5622 punten 

3de  prijs           Mevr. Leny Akerboom             "      5603 punten 

  

De aanmoedigingsprijs ging naar Mw. A. v.d. Zwaan met 4558 punten 

  

Uitslag prijsklaverjassen  3 december: 

1ste prijs voor Ben Krijger                    met   5833 punten 

2e   prijs voor Leny v.d. Hoeven                      “      5795 punten 

3e   prijs voor Mies Vreeswijk                           “     5532 punten 

  

De aanmoedigingsprijs ging naar Trees Bouwer met 3390 punten 
 
17-24 en 31 december geen klaverjassen 
 
7 januari 2014 is er weer prijsklaverjassen 

  
Biljarten 

Van de biljartclub.  
 
Het najaarsseizoen schiet al weer  
op en verloopt prima. 
Er hebben zich 3 nieuwe leden gemeld, 
die gelijk aan de competitie meedoen. 
Het zijn Ab Cox, Henk Berendse en 
Simon Verwijk.. 

Belangstellenden (ook dames!)  zijn welkom op dinsdag- of 
donderdagmiddag en je hoeft geen keu te hebben, die is wel beschikbaar. 
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          Op woensdag 8 Januari 

14.30 uur 
wordt u allen die lid zijn van de KBO 

Wateringen 
uitgenodigd om onder het genot van een 
hapje en een drankje elkaar het beste te 

wensen voor het nieuwe jaar. 

 
En dit is natuurlijk in de velo kantine. 
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Museum Plus Bus, 
 
Dinsdag 26 november rond tien uur vertrokken 44 KBO leden met de 
Museum Plus bus naar Amsterdam. Onze gastheer Henk heette ons 
welkom. 
De doelstelling van De 
Museum Plus Bus is 
een vrolijk en cultureel 
dagje  
uit voor senioren en 
wordt gesteund door de Bankgiro Loterij. 
Ons doel was het Joods Historisch Museum. De reis verliep voorspoedig 
langs Schiphol met zijn 45.000 parkeerplaatsen en 50.000 werknemers 
waarvan 1/3 deel met de auto mag komen zo vertelde chauffeur  Ramon 
die ons ook nog een leuke sight seeing gaf langs het Olympisch stadion 
en een mooi stukje Amsterdam waarover hij veel 
wist te vertellen. 
Om 11 uur werden we met koffie ontvangen, waar we allen wel aan toe 
waren,  in het Joods Historisch museum. 

Daarna werden we in drie groepen verdeeld en volgde een rondleiding 
van ongeveer een uur door het museum met de hoogtepunten uit de 
collectie, de joodse religie en geschiedenis van de joden in Nederland. 

We kwamen in het restaurant weer bij elkaar voor een eenvoudige lunch 
en konden daarna op eigen gelegenheid nog een uur vertoeven in het 
museum waar momenteel ook de tentoonstelling over Schönberg & 
Kandinsky, Tegendraads in kunst en muziek te zien is.  

Voldaan en weer een ervaring rijker keerden we terug naar Wateringen. 

Het was een heerlijk cultureel dagje uit. Hartelijk dank aan de Commissie 
uit goed voor u, Museum Plus Bus en de BankGiro Loterij. 
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AH Sponsoractie 
 
De opbrengst van de AH Sponsorpunten is 
 

 € 438,00 
 

Hartelijk dank aan alle mensen die de punten hebben ingeleverd 
op de soosmiddagen en/of gedeponeerd in de brievenbus. 
Geweldig!! 
   
In 2012 was de opbrengst € 433,60 
 
    
Kerstzegels enz. 
Broeder Krummel van missiehuis Steijl vraagt nog steeds of u 
postzegels wilt sparen ook de meest voorkomende zegels zijn 
welkom. Ook brillen, hoorapparaten enz. kunnen zij gebruiken 
voor het goede doel van 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 bij een van de bestuursleden. Kunt u uw 
spullen niet brengen? Een telefoontje en we halen ze op. 
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 18 – 1 november 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 
 

-          De Unie KBO blijft er bij de Tweede Kamer op hameren dat 
ouderen met hoge zorgkosten en een laag inkomen door dit 
kabinet onevenredig hard worden getroffen. Hun 
koopkrachtdaling loopt op tot 6,1 %. Deze forse daling wordt 
onder andere veroorzaakt doordat verschillende 
compensatiemaatregelen voor zorgkosten worden afgeschaft. De 
Unie KBO pleit er voor dat voor deze groep mensen een vorm 
van inkomensondersteuning blijft bestaan en heeft hierover 
onlangs nog een brief gestuurd aan de vaste Kamercommissie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.   

-          Minister Schippers trekt 9 miljoen uit voor het Nationaal 
Programma Preventie. De Unie KBO is blij met elke cent die aan 
gezondheidspreventie wordt uitgegeven, maar vindt het 
onbegrijpelijk dat er geen specifieke aandacht is voor preventie 
bij ouderen. In een ingezonden artikel in het dagblad Trouw 
beticht de Unie KBO VWS van ‘tunnelvisie’ en doet een oproep 
aan de minister om juist wel in ouderen te investeren: preventie 
loont, met name bij ouderen. Onze talrijke 
voorlichtingscampagnes in het kader van ‘Gezond ouder worden 
en blijven’ bewijzen dit al sinds jaar en dag.   

-          Staatsecretaris Van Rijn brengt op woensdag 5 november 
een werkbezoek aan de gezamenlijke ouderenorganisaties Unie 
KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Het programma is inmiddels 
rond. De Unie KBO zal de nadruk leggen op de onschatbare 
waarde van zowel onze vrijwillige ouderenadviseurs als de hulp 
bij belastingaangifte. En natuurlijk gaan we met de 
staatssecretaris in debat over de toekomst van de langdurige, 
intensieve ouderenzorg.   

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=999
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-          Mede op aandringen van de Unie KBO worden de regels op 
het gebied van AOW en samenwonen eenvoudiger. Dat heeft 
staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken ons laten weten. De 
regels zijn nu te complex en de controle door de SVB verre van 
efficiënt.   

-          De afschaffing -  vanaf 2015 - van de partnertoeslag voor 
AOW-ers, gaat niet over rozen. Voor degenen die voor 1950 zijn 
geboren, zou er niets veranderen. De eerste inbreuk op die 
toezegging heeft al plaatsgevonden door de toeslag met 
maximaal 10 % te verlagen. De tweede inbreuk is in de maak. In 
een nieuw wetsvoorstel wordt de toeslag voor een bepaalde 
groep AOW-ers nog verder afgebouwd met 25 % per jaar.  
Hoezo ‘bestaande gevallen worden ontzien‘? In CSO-verband 
hebben we inmiddels aan de bel getrokken bij de Eerste Kamer 
en gevraagd het nieuwe wetsvoorstel niet aan te nemen.   

-          750.000 ouderen kunnen de digitale race niet bijhouden: zij 
hebben geen aansluiting op het internet en krijgen hierdoor 
steeds meer moeite om zelfstandig te blijven. We gaan hierover 
binnenkort in gesprek met onze overheid, die zelf ook meer en 
meer ‘digitaal’ wordt. De papieren overheidsroute mag volgens 
de Unie KBO niet worden uitgeschakeld.   

-          De behandeling van de begroting Volksgezondheid is in volle 
gang. Voor ons een uitgelezen moment om onze standpunten 
naar voren te brengen. Daarmee zijn we nu volop bezig, 
bijvoorbeeld over de hervormingen van de langdurige zorg, het 
deltaplan dementie, het Nationaal Programma Ouderenzorg en 
de broodnodige ondersteuning van de mantelzorg.  

-          De evaluatie van de Wet UBL (uniformering loonbegrip) is 
uitgesteld tot medio november. De Unie KBO volgt dit dossier 
nauwgezet.  

-          De Unie KBO pleit al jaren voor invoering van de 
medicatiebeoordeling voor ouderen die meer dan vijf medicijnen 
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per dag gebruiken. Dit wordt al vergoed vanuit de 
basisverzekering en er is inmiddels ook een goede richtlijn door 
huisartsen, apothekers, klinische geriaters en de Unie KBO 
opgesteld. Echter, de medicatiebeoordeling valt onder het 
verplicht eigen risico en dat werkt zeer remmend.  Naar 
aanleiding van ons aandringen is Zilveren Kruis Achmea nu de 
eerste zorgverzekeraar die deze financiële drempel wegneemt 
en de medicatiebeoordeling in zijn geheel buiten het eigen risico 
houdt. Een succes dat we te danken hebben aan onze 
exclusieve, collectieve relatie met één zorgverzekeraar.      

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze 
website www.kbo.nl  

 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 19 – 29 november 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 

onze belangenbehartiging 

-          Het werkbezoek van staatsecretaris Van Rijn aan de 

ouderenbonden is goed verlopen. De staatssecretaris is duidelijk 
gemaakt dat hij niet om de ouderenorganisaties heen kan als het 
gaat om de vormgeving van de participatiemaatschappij. Naast 
het presenteren van ons brede pallet aan vrijwilligerswerk, 
namen we ook ruimschoots de gelegenheid om onze zorgen te 
uiten: door voortdurende bezuinigingen dreigen kwetsbare 
ouderen in de knel te komen en wordt er een zware claim gelegd 
op mantelzorgers en vrijwilligerswerk. De staatsecretaris toonde 
zich een goede luisteraar. Hij gaat de ouderenorganisaties nog 
meer betrekken bij het vormgeven en monitoren van zijn beleid. 
“De samenleving van morgen maak je met de ouderen van 
vandaag”, zo besloot Van Rijn het werkbezoek. 

-          De Unie KBO maakt er momenteel veel werk van om het 

thema ‘voeding en ouderen’ op de agenda van overheid en 

betrokken organisaties te zetten. Naar aanleiding  van een eigen 

http://www.kbo.nl/
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onderzoek pleit de Unie KBO voor een ‘Schijf van Grijs’ over 

gezonde voeding op leeftijd. Het Voedingscentrum reageert 

welwillend en het CDA heeft hierover reeds een motie ingediend. 

Ook VWS toont belangsteling. Wordt vervolgd…. 

-          Op 12 november jl. is dan eindelijk de evaluatie van de Wet 

uniformering loonbegrip in de Tweede Kamer besproken. De 

Unie KBO heeft, samen met de andere CSO-partners, 

voorafgaand haar reactie op de uitkomsten van de evaluatie 

gestuurd. We hebben de Tweede Kamer laten weten dat wij bij 

onze eerdere conclusie blijven, namelijk dat er niet voldoende 

compenserende maatregelen zijn genomen om de 

koopkrachtontwikkeling van ouderen gelijke tred te laten houden 

met de koopkrachtontwikkeling van andere huishoudens. Moties 

van deze strekking werden echter helaas verworpen. 

-          Nu het aantal 75-plussers zal verdubbelen van 1,2 miljoen 

nu tot 2,6 miljoen in 2040 mag een actieplan ouderenhuisvesting 
absoluut niet ontbreken in de kabinetsplannen. De Unie KBO riep 
in CSO-verband de Tweede Kamerleden op om op 26 november 
voor de motie Klein en Monasch te stemmen. In deze motie 
wordt gepleit voor een actieplan ouderenhuisvesting. 

Uit onderzoek blijkt dat het aantal woningen in de categorieën 

‘woningen speciaal bestemd voor ouderen’ en ‘verzorgd wonen’ 

is gedaald en dat het inlopen van het tekort aan voor ouderen 

geschikte woningen sinds 2009 fors is afgenomen. De motie van 

Klein en Monasch werd vooralsnog aangehouden.  We blijven 

gericht actie voeren om de politiek te bewegen de tekorten van 

geschikte woningen voor ouderen in te lopen. 

-          Staatssecretaris Van Rijn (VWS) heeft besloten om 

verzorging en verpleging voor kwetsbare mensen met een 

lichamelijke aandoening in één hand te houden binnen de 
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Zorgverzekeringswet (Zvw).  Ze hoeven hiervoor dus niet naar 

twee loketten. De Unie KBO heeft in CSO-verband steeds gepleit 

voor een samenhang tussen de verschillende domeinen in zorg 

en ondersteuning van kwetsbare ouderen en preventie. Met de 

verdere uitwerking van zijn plannen komt de Staatssecretaris aan 

deze wens tegemoet. Inmiddels is de CSO door de Tweede 

Kamer uitgenodigd om haar visie te geven over de positionering 

van verpleging en verzorging in de langdurige zorg.  

-          De lobby tegen de vermogenstoetsbijtelling voor senioren bij 

het bepalen van de eigen bijdrage duurt voort. Het overleg 

tussen de Tweede Kamer en de staatsecretaris hierover is nog 

gaande.  

-

          Reizigers die met de OV-chipkaart reizen worden bij 

problemen van het kastje naar de muur gestuurd. Volgens de 

Consumentenbond, de ANWB en reizigersorganisatie Rover 

kunnen zij veel beter geholpen worden als er één loket zou zijn. 

De Unie KBO deelt deze mening en steunt daarom de actie Stop 

de Chaos. Een petitie van deze strekking  is te vinden 

op www.rover.nl/ov-klachten/een-loket-tegen-ov-chaos 

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze 

website www.kbo.nl 

                 

http://www.rover.nl/ov-klachten/een-loket-tegen-ov-chaos
http://www.kbo.nl/
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Ik heb liever geluk dan gelijk 
maar gelukkig heb ik altijd gelijk 
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Bestuur:      

N.A. Meijer                    wnd. voorzitter 0174-294435 
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 
Leny Arkesteijn                  B-C lijn          0174-295507 
Vera de Bakker                  B-C lijn          0174-293349 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Gerda v.d. Voort                C-D lijn          0174-292080 
Toos de Bruijn  C-D lijn 070-5395096 
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
Nico Meijer       D lijn  0174-294435 
Leo de Kok       D lijn 06-38365683 

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

