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Beste mensen, 

De zomer loopt op z’n eind en we kunnen 
ons weer klaar gaan maken voor de herfst, 
over het algemeen niet de prettigste tijd 
van het jaar, maar dat ligt voor onze 
afdeling van de KBO dit jaar toch iets 
anders en wel we gaan op naar het grote 
feest van ons 60 jaar bestaan.  

Neemt u maar van mij aan dat het een 
prachtig feest zal worden de feestcommissie heeft een enorme 
drukke tijd achter de rug om al het mogelijke te realiseren en dat 
is gelukt! 

Maar helaas, zelf zal ik er niet veel van kunnen genieten 
vanwege mijn gezondheid. 

Vijf weken geleden kreeg ik van de specialist te horen dat mijn 
longen niet in orde waren, en dat een operatie of chemokuur niet 
mogelijk waren er bleef dus maar één keus over en dat was 

http://www.kbowateringen.nl/


~ 2 ~ 
 

bestralen. Als u dit leest heb ik ongeveer een derde van de 
bestralingen achter de rug dus ik heb nog even te gaan. Maar ik 
blijf de toekomst positief tegemoet zien. Ik ga ervoor. 

Als gevolg van deze slechte uitslag voel ik mij genoodzaakt mijn 
functie als voorzitter neer te leggen, maar gelooft u mij met pijn in 
mijn hart de KBO is mij alles. 

Ik wil alle mensen waar ik al die jaren mee samengewerkt heb, 
heel hartelijk bedanken voor hun steun, niet alleen de leden van 
het bestuur maar ook alle vrijwilligers die er uiteindelijk mede 
voor gezorgd hebben dat we hier in Wateringen zo’n  goed 
bloeiende afdeling zijn geworden. 

Ik hoop, en dat zal ik zeker doen als het maar even kan u op de 
soosmiddagen te blijven ontmoeten. Ik voel me gesteund door 
mijn kinderen en kleinkinderen en vele vele vrienden. 

 Ik ga er voor. Huub van der Zwaan. 

Beste mede leden, 
 
Nadat u kennis heeft genomen van de mededeling van onze 
voorzitter de heer H.J.(Huub) van der Zwaan, dat hij om 
gezondheidsredenen zijn bevoegdheden moet overdragen  heb 
ik mij bereid verklaard zijn functie tijdelijk over te nemen. 
Ik zal proberen samen met de mede bestuursleden en in goed 
overleg met de vele vrijwilligers de continuïteit  van de KBO 
afdeling Wateringen te waarborgen en voort te zetten. Bij 
voorbaat dank  ik u allen voor het  vertrouwen  dat ik probeer 
waar te maken. 
 
Met vriendelijke groeten,  N.A. (Nico) Meijer 
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Opstel voorgelezen door Ton Willemsen bij de opening op 3 
september. 
 
Ton had een kerstavond georganiseerd in de kantine van ons 
tehuis. Alle familieleden van de kinderen, die hier wonen, waren 
uitgenodigd. Er zouden bij elkaar wel 200 mensen komen; 
broertjes en zusjes, wat opa’s en oma’s, en groepsleiding. 
Ja, ik woon hier omdat ik af en toe mijn gedachten vergeet. En 
mijn moeder is haar geheugenverlies kwijtgeraakt. Maar als ik 18 
ben mag ik zelfstandig gaan wonen, want als je 18 bent, dan ben 
je medeplichtig. Nu ben ik nog te jong voor mijn leeftijd. Ja, je 
kunt wel in een flatje 2 hoog wonen, maar het liefst woon ik 
platvloers. 
O ja,; De Kerstavond; Nou, we hebben met een paar kinderen 
dozen van zolder gehaald. Daar haalden we eerst het 
kerststalletje uit en zette dat in de kantine, onder de kerstboom. 
Jezus in een kribbe, en Maria en Mozes ernaast. Ik vroeg nog 
aan Ton; Op wie lijkt Jezus  nou het meest, zijn vader of zijn 
moeder? Ton vertelde iets over een onbevlekte gevangenis. Nou, 
ikzelf lijk trouwens meer op mijn moeder. Hoewel, mensen 
zeggen; ik heb het gezicht van mijn moeder en het gebouw van 
mijn vader.  
Ton vroeg; Welke beeldjes zouden er nog meer in de doos 
zitten? Ik zei; Schaapjes, herders, een os, een ezel en 3 wijven 
uit het Oosten. Ton zei dat dát de wijzen waren, de 3 koningen. 
Nou, aan de cadeautjes te zien waren het wel rijke stinkerds. 
Ook wel weer knap, dat ze de weg naar de stal wisten, zonder 
Tomtom. Later hoorde ik dat ze geholpen zijn door de Ster. En 
door Gabriël, 1 van de engels 
Toen ’s avonds de zaal vol zat gingen we eerst liedjes zingen; 
“Wij komen tesamen”, en “Stillige nacht, heilige nacht” en ook 
een lied met iets van een koopavond erin; “Midden in de 
winternacht ging de Hema open”’. 
Daarna vertelde Ton het kerstverhaal; De reis op het ezeltje, de 
herbergen, die vol waren en het sneeuwde pijpestelen. In een 
stalletje, dat ze vonden was het binnen buiten dan warmer. Ik 
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vroeg; Waarom hebben sommige mensen lichtgevende ringetjes 
boven hun hoofd. Ton zei; Dat noemen ze een Oud Riool. 
Maria wist al dat het een zoontje zou worden. Knap dat ze dat 
toen al wisten zonder rundfoto’s..( Het jaar 0, dat was nog ver 
voor de middelandse eeuwen.) 
Na de kerstavond mocht ik met mijn ouders mee om in de 
vakantie daar te logeren. Wauw Het vriest nu al buiten. Dus dat 
wordt schaatsen op mijn friese doodlopers. Samen met mijn 
broertje. Ja, met papa en mama erbij bestaat onze familie uit 4 
ledematen. 
Nou goed, dit was mijn opstel. Prettige kerstdagen allemaal en 
een fijne stofwisseling. 
 
 
 

LAATSTE NIEUWS JUBILEUMACTIVITEIETEN 
 

Inmiddels zijn alle leden  voorzien van informatie over het 
feestprogramma op 17 oktober a.s.. 
Zie hiervoor het laatste mededelingenblad (nummer 7) bij de 
Nestor van augustus/september 2013. 
Bij het programmablad treft u tevens de antwoordkaart aan voor 
de inschrijving van de feestmiddag. 
Wanneer u aanwezig wilt zijn op de feestmiddag dient u wel de 
antwoordkaart in te vullen! 
Wij dienen het aantal deelnemers te weten voor de zaalinrichting, 
voor de consumpties en voor het dinerbuffet. 
Uiteraard is de Eucharistieviering in de St. Jan 
de Doper met medewerking van  het Westlands 
Mannenkoor voor iedereen toegankelijk. 
Tot slot, de schilderijen gemaakt door de leden 
van onze vereniging o.l.v. de kunstschilder Paul 
Kerrebijn zullen  tijdens  de feestmiddag worden 
geveild ten bate van een goed doel: de afdeling 
Wateringen van “De Zonnebloem”. 
De feestcommissie. 
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Activiteiten: 
Di  8 en 15 oktober              koppel toernooi biljarten 
Di  8 oktober                        klaverjas toernooi 
Do 10 oktober     bridge toernooi 
Do 17 oktober                      feest 60 jarig bestaan 
Di  26 november      Joods Historisch Museum 
 
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. 
 
 
 
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. 
 
 
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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Overleden:  
 
Mevr. M. Zaat-van Gaalen, Vliethof 82, 2291RZ Wateringen. 
Mevr.  Anna van Leeuwen-van der Holst, 
Laan van Wateringseveld 238  Den haag   op 3 sept. 
Nico de Bruijn, Lenteblok 79, Wateringen           op  24 sept.  
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
 
 

Nieuwe leden: 

  

Mevr. J.W.M. van Zundert-Jutte, Plein 37, 2291CB Wateringen. 

De Heer T.C.J. van Zundert, Plein 37, 2291CB Wateringen. 

Mevr. M.A.C. Voermans, Balsemienlaan 202, 2555RG Den 

Haag.  

Mevr. W. Stevens, Walnootstraat 271, 2555XN Den Haag. 

Mevr. L. Vermeulen, Perenpad 7, 2292BM Wateringen. 

Mevr. N.L.J. Arkesteijn, van Rijnweg 6, 2286KC Rijswijk. 

Mevr. C.M.J. Otto-Zwinkels, Fedelstraat 15, 2287BJ Rijswijk  
Mevr. C. Heskes-van der Helm, Van Egmondlaan 79, 2291RS 
Wateringen. 
 
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 
60 jaar getrouwd  
 
Piet en Leny van Holsteijn, Arkpaviljoen 26 
Wateringen. zijn op 8 september 60  jr. 
getrouwd, 
Waarom is het zo leuk om deel te nemen 
aan het themadiner in De Ark?  
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Weet u dat wij sinds 1 jaar weer themadiners 
verzorgen. Deze zijn ooit bedacht met het idee dat 
het gezellig is om gezamenlijk te eten. Tijdens het 
gezamenlijke eten worden er dikwijls problemen 

besproken en vaak ook opgelost. Al pratende ontstaat er een 
sfeer van gezelligheid en is men bereid elkaars standpunten te 
respecteren. Dit is zeker te vinden bij de themadiners van De 
Ark. 
Op de laatste woensdag van de maand wordt de grote zaal van 
de Ark weer omgetoverd tot een heus echt restaurant met iedere 
keer een ander thema. Onder het genot van een drankje kunt u 
een gezellig praatje maken met de andere deelnemers van het 
themadiner.  
De kosten voor een diner zijn ongeveer € 20,00 inclusief drankjes 
(eea is afhankelijk van de gerechten/thema).  
De zaal is open vanaf 17.00 uur.  
U kunt zich nu aanmelden voor de themadiners van woensdag 
30 oktober en 27 november. Dit kunt u doen bij de receptie van 
de Ark, telefoonnummer 0174-293647. 
 
 
Vrijwilligers gevraagd bij Careyn De Ark 
 
Heeft u tijd over en wilt u iets voor een ander betekenen, dan zijn 
wij op zoek naar u. 
Wilt u samen met een bewoner wandelen, voorlezen of een 
spelletje doen. 
Wij zouden u hulp kunnen gebruiken bij het koffie schenken, het 
delen van de maaltijden of begeleiden bij creatieve activiteiten. 
U bent welkom om onze cliënten een fijne tijd te bezorgen. 
Voor verder informatie kunt u zich wenden tot de 
vrijwilligerscoördinator Maria Andringa van woon- en 
zorgcentrum De Ark telefoonnummer 0174-293647 of 
m.andringa@careyn.nl. 
 

 
 

mailto:m.andringa@careyn.nl
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Op weg in Westland 
 

Wilt u meer weten over de vervoersmogelijkheden in Westland? 
Bezoek de informatiemarkt Op weg in Westland! 
In een ongedwongen sfeer kunt u ontdekken welke 
mogelijkheden er zijn. Stap bijvoorbeeld eens in een bus van 
Veolia en merk hoe comfortabel die is. Maar leer ook hoe u de 
OV-chipkaart kunt gebruiken. En maak kennis met de 
vervoersdiensten Regiotaxi, Plusbus en Rolbus. 
De informatiemarkten kunt u bezoeken van 13:00 tot 16:00 uur 
op: 
- vrijdag 4 okt. in Naaldwijk, voormalige Rabobank, Verdilaan 1 
- woensdag 16 okt. in Wateringen, Careyn De Ark, Herenstr. 85 
- dinsdag 29 okt. in Monster, gemeentekantoor, Choorstraat 41 
- woensdag 13 november in De Lier, Partycentrum Het Centrum,  
  Hoofdstraat 100 
- vrijdag 29 november in ’s-Gravenzande, Restaurant De 
  Spaansche Vloot, Langestraat 137 
Voor meer informatie kijkt op u de website: www.pgwestland.nl 
 
 
 
 
2 ingezonden stukken van enthousiaste deelnemers aan de  
Workshop schilderen op 10 september. 
 
Schilder workshop: 
Wat moet je je erbij voorstellen? 
Nu je ziet bij binnenkomst al veel schilderezels met heel grote 
doeken staan. VERRASSEND. 
De mondelinge uitleg door schilder Paul Kerrebijn is duidelijk. 
De manier van werken op het voorbeeld geeft inspiratie om aan 
de slag te gaan. 
Met zelf gevormde groepjes van 4 personen gaan we over het 
gekregen onderwerp een schets maken 
Dit doen we door met enkele lijnen  onze gedachten hieromtrent 
op papier te zetten. 

http://www.pgwestland.nl/
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Daarna worden deze lijnen met een grote verfkwast in het zwart 
op het doek aangebracht. 
Dan voel je pas hoe groot het doek is. 
Vervolgens wordt het meer  kleur aanbrengen om zo ons 
onderwerp gezamenlijk vorm te geven. 
Luisteren naar elkaars mening, veel kijken ook op afstand en 
mengen van kleuren voordat we alles 
naar wens hebben geschilderd. 
  
Een prachtige middag waarin het plezier 
voorop stond 
De diversiteit van de doeken pakte 
geweldig uit.  
  

 
 

Workshop Schilderen 
 

In het kader van de feestelijke activiteiten van het 60 jarig 
bestaan van de KBO-Wateringen 
werd een workshop schilderen gehouden . 
Een schot in de roos van de feestorganisatie zo bleek al bij de 
inschrijving . 
Veel meer leden wilden zich inschrijven dan maximaal op die dag 
begeleid konden worden . 
Hierdoor moesten meerdere leden worden teleurgesteld . 
Op Dinsdagmiddag 10 september werden 40 nieuwsgierigen 
welkom geheten door de plaatsvervangend  voorzitter 
dhr. N.Meijer. 
Na een korte introductie kwam de meester zelf aan het woord . 
Paul Kerrebijn, kunstschilder met nationale faam bracht ons snel 
op het goede pad . 
Middels een gereed staande schildersezel waarop een flink 
formaat doek liet hij met slechts enkele streken zien hoe je een 
horizon met een boompartij als aanzet voor een landschap 
weergeeft . Kerrebijn houdt kennelijk niet van pietepeuterig 
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gedoe op een klein vlak. Ferme streken met niet te smalle 
kwasten, zo moest het worden, en zo ging het nog lukken ook . 
Hiervoor waren door vrijwilligers heel wat voorbereidingen 
getroffen. Tafels met veel bussen acrylverf in diverse kleuren, op 
negen plaatsen een schildersezel met zowat ander halve 
vierkante meter maagdelijk blank doek, een massa kwasten van 
allerlei afmetingen enz. 
Door het grote aantal deelnemers moest met vier personen aan 
één tekening worden gewerkt . 
Aan elke werkplek was een titel voor het te maken ”kunstwerk “ 
verbonden . De onderwerpen waren heel divers zoals 
bijvoorbeeld Varend Corso – Kermis – Bloemen onder de Klok- 
Vliegers aan het Strand en zowaar Vijftig Tinten Grijs. In overleg 
tussen de vier kunstenaars in spee werd globaal op klein formaat 
in klad een opzetje gemaakt. Iedereen kon zich uitleven met het 
maken van de hoofdlijnen en de kleuren daarbij kiezen. Dit gaf 
natuurlijk hier en daar wat onderlinge discussie . Gelukkig had 
Kerrebijn drie ter zake kundige assistenten mee gebracht 
die  ons de broodnodige hulp boden en diverse hints gaven . 
Eenmaal bezig kregen we wat meer lef en werden meer 
kleursoorten en andere technieken gebruikt, kleurvlakken met 
vochtige doek bewerken enz . 
Na twee uur op onze manier lekker bezig te zijn met ieders 
kunstwerk was het tijd voor de afronding van de workshop . 
Met een goed glas wijn of een advocaatje ”met”, werden de 
schilderijen onderling bekeken . 
Van elk van de geproduceerde negen schilderstukken werd 
uitleg gegeven door één van de vier mensen die daar aan 
hadden gewerkt. Wat het werk voorstelde, het hoe en waarom . 
Daarna kon Kerrebijn zijn bijdrage afsluiten met zelfs een 
compliment naar de deelnemers in de hoop dat er vanuit deze 
happening mensen zouden doorgaan met deze hobby, het 
schilderen .      
De heer N. Meijer  bedankte Kerrebijn en overhandigde hem de 
bekende gesloten enveloppe waarbij ook de drie assistenten niet 
werden vergeten . 
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Te oordelen naar de sfeer en de stemming binnen de hele groep, 
denk ik dat iedereen zeker heeft genoten van de workshop onder 
leiding van Kerrebijn . 
Het organiserend feestcomité kan zich gelukkig prijzen dat het 
hun gelukt is een kunstschilder van formaat bereid te vinden om 
deze middag voor ons te verzorgen . 
Tot slot een woord van dank aan KBO-Wateringen dat financiën -
plaats en materialen beschikbaar stelde om deze middag 
mogelijk te maken .    

  

 

 

Belasting invuller(s) 
 

O P R O E P 
 

Voor hulp bij het invullen van belastingaangiften voor individuele 
leden van KBO Wateringen zoekt onze afdeling een (of meer) 
 
Van de vrijwilliger(s) wordt verwacht ervaring te hebben met de 
belastingwetgeving dan wel interesse om zich hierin in te leven. 
De werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de periode 
februari tot en met mei. De ervaring leert dat het zinvol en 
boeiend vrijwilligerswerk is. Uiteraard gaat er een gedegen 
opleiding aan vooraf.  
Er is voldoende toegang tot relevante fiscale informatie en 
ondersteuning door fiscalisten vanuit de belastingservice voor en 
door ouderen Wij bevelen deze functie van harte bij u aan! 
Voor meer informatie en voor uw aanmelding kunt u contact 
opnemen met onze secretaris, de heer D. Kraaijenbrink, telefoon 
0174-293038. 
 
N.A. Meijer, voorzitter a.i.. 
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AH Sponsoractie 
 
Doe mee aan de AH Koornneef Sponsoractie 
Van maandag 16 september tot en met zondag 24 november 
vindt de AH Koornneef Sponsoractie plaats. Tien weken lang 
ontvangen klanten van Albert Heijn Koornneef bij iedere € 10,00 
aan boodschappen één sponsorpunt t.w.v. € 0,10. Door zoveel 
mogelijk sponsorpunten te verzamelen en aan ons te doneren, 
helpt u ons om aan een zo groot mogelijk sponsorbedrag te 
komen.  

 
 
 Bon 1 punt t.w.v. € 0,10 bij aankoop van  
  € 10,00 aan boodschappen 
 
Bon 5 punten t.w.v. € 0,50 bij aankoop    
van  € 50,00 aan boodschappen 

 
  
Deze bonnen kunnen worden ingeleverd bij de KBO op de 
soosmiddagen. 
U kunt ze ook inleveren aan de Van de Kerckhovestraat 3 of 
even bellen 0174-294899 of 0654948214 en we halen ze graag 
bij u op. 
 
Let op: dit is een actie van AH Koornneef dus bij de AH 
vestigingen Wateringen, Honselersdijk en Naaldwijk. Dus  NIET 
bij AH Hoge Veld, Parijsplein of in de Boogaard. 
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O P R O E P 
 

Onze KBO afdeling Wateringen is op zoek naar een (of meer) 
 

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR(S) 
 

De ouderenadviseur is een vrijwilliger die op verzoek van de 
hulpvrager deze ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend 
adviseert over regelgeving en voorzieningen op alle 
levensterreinen. De concrete taak is afhankelijk van de vraag van 
de individuele ouderen. 
Op zeer korte termijn (9 oktober 2013) start KBO  Zuid-Holland 
een cursus voor de uitoefening van de functie van vrijwillige 
ouderenadviseur. 
Mocht u belangstelling hebben om op deze wijze ouderen te 
helpen dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de 
huidige vrijwillige ouderenadviseur de heer Nico Meijer, 
telefoonnummer 0174-294435. 
Wij realiseren ons dat de termijn te kort is om hier dit jaar vanaf 
het begin aan deel te nemen. Niettemin zijn wij zeer benieuwd of 
er in onze vereniging mensen zijn die hier belangstelling voor 
hebben. Wij bevelen het van harte bij u aan! 
 
N.A. Meijer, voorzitter a.i 
 
 
 
 

Oktober geeft ons wijn en zonnige dagen, 
Maar ook jicht en andere plagen 
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Biljarten: 

 
Het voorjaar en een groot deel van de zomer zitten er weer op. 
De stand is opgemaakt en na veel tel- en rekenwerk blijkt Ger van der Spek 
met 1.27 1e te zijn geworden voor Nol Vijverberg met 1.19 en Han Distel 
met 1.14. 
In totaal zijn er bijna 24.500 caramboles en ruim 18.000 poedels gemaakt. 
We beginnen het nieuwe seizoen met het 60 Jaar Jubileum Toernooi, 
waarna het gewone werk weer begint. 
Veel plezier weer allemaal! 
 
Piet Duijndam 
 
 
Joep van der Akker   45 
Ab Cox  
Han Distel    43 
Piet Duijndam   82 
Piet Fransen    33 
Hans van Gogh   30 
Cees Helderman   23 
Wim van Kester   22 
Herman van Leeuwen  34 
Wim van Leeuwen   44 
Cas Maat    36 
Kees Meeuwisse   59 
Jan Middelburg   43 
Cris Moers    36 
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 15 - 2 september 
 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 
 

-      Om te laten zien dat het ministerie van VWS niet om de 
ouderenorganisaties heen wil, zal staatssecretaris van Rijn op 
woensdag 2 oktober op uitnodiging van de CSO-
seniorenorganisaties een werkbezoek afleggen. De 
seniorenorganisaties zullen ter plekke aan de staatssecretaris 
(en zijn ambtenaren) de kracht, waarde en betekenis van de 
CSO tonen. De CSO organisaties hebben veel specifieke kennis 
en kunde met betrekking tot ouderen, zeker op het gebied van de 
Hervorming Langdurige Zorg. 

-      Onlangs heeft een afvaardiging van de Unie KBO op verzoek 
van Patiëntenfederatie NPCF een bijeenkomst over bekostiging 
medicatiebeoordeling bijgewoond. De Unie KBO was al eerder 
betrokken bij de ontwikkeling van de multidisciplinaire richtlijn 
polyfarmacie bij ouderen, waarbinnen de medicatiebeoordeling 
een belangrijke plaats inneemt (minimaal een maal per jaar wordt 
het medicijngebruik van kwetsbare ouderen onder de loep 
genomen door arts, apotheker en patiënt). Om meer bekendheid 
te geven aan het ‘recht’ op medicatiebeoordeling gaat de Unie 
KBO de komende tijd - in verschillende vormen - aandacht 
besteden aan dit onderwerp.  

-     Op het moment van schrijven verschijnen in de landelijke media 
alarmerende berichten over bezuinigingen op de AOW. Om aan 
te tonen dat ouderen door de crisis veel zwaarder worden 
getroffen dan andere huishoudens, heeft de Unie KBO in CSO-
verband het Nibud opdracht gegeven om een onderzoek te doen 
naar de werkelijke koopkracht van verschillende groepen 
senioren, uiteenlopend van mensen met alleen een AOW tot 
senioren met een goed aanvullend pensioen. Met de uitkomsten 
daarvan - die op Prinsjesdag bekend worden gemaakt - zullen de 
ouderenorganisaties een vuist maken richting Den Haag.  

-      Op donderdag 5 september zal de Unie KBO deel uitmaken 
van de CSO-delegatie die met Jetta Klijnsma om tafel gaat zitten. 
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Zo wordt er onder meer gesproken over de beperking van de 
AOW-partnertoeslag en pensioenen. Beide onderwerpen staan 
op dit moment boven aan de agenda van menige politicus. In 
een vorige week verzonden brief doet de Unie KBO (samen met 
de andere CSO-partners) een oproep aan de staatssecretaris 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, om het ingediende 
wetsvoorstel (waarin geregeld wordt dat de AOW-partnertoeslag 
voor ouderen met een hoger inkomen geleidelijk afgeschaft 
wordt) niet aan te nemen.  

-      De Unie KBO is door minister Schippers gevraagd om zitting te 
nemen in diverse werkgroepen die de verspilling in de zorg 
moeten tegengaan. Een adviesfunctie die we graag aanvaarden!  

-      Ook over de in- en uitstroom van verstrekkingen vanuit de 
basisverzekering en AWBZ is ons om advies gevraagd. En wel 
door het College van Zorgverzekeringen.  

-      De verkiezing 50Plus-Camping van het jaar werd door diverse 
media opgepakt. Naast Radio 2 besteedden diverse dagbladen 
ruimschoots aandacht aan het onderwerp. De Drentse camping 
De Drie Provinciën is uitgeroepen tot 50plus-Camping van 
2013.  De publieksprijs is een initiatief van de Kampeer & 
Caravan Kampioen van de ANWB en Nestor. De prijs is 
gebaseerd op interviews met vierhonderd mensen van 50 jaar en 
ouder.  

-      De afgelopen weken was de Unie KBO veelvuldig en prominent 
in het nieuws. Zowel op de NOS-radio als op de televisie (NOS 
achtuurjournaal) vertelden enthousiaste leden aan het 
Nederlandse publiek hun ervaringen met het gebruik van de 
zogenaamde KBO-iPad. Het wordt steeds duidelijker dat de 
tabletcomputer in de (nabije) toekomst een grote rol zal gaan 
spelen in het leven van senioren. Dit meten we af aan de velen 
enthousiaste reacties die de Unie KBO mag ontvangen en aan 
de aandacht die er binnen de politiek, zorgaanbieders en andere 
geïnteresseerden bestaat. Als het aan de Unie KBO ligt, 
beschikken alle 65-plussers in de nabije toekomst over een 
tablet. De pilot van de KBO-iPad is inmiddels afgelopen en de 
evaluatie is in volle gang.   
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-      Het is september en dat betekent dat de 50PlusBeurs wordt 
gehouden. Ook dit jaar is van 17 tot en met 21 september in de 
jaarbeurs in Utrecht de Unie KBO goed zichtbaar. Centraal staat 
het thema ‘Alle senioren aan de iPad’. Op het KBO-oranjeterras 
in hal 11 lopen KBO-vrijwilligers rond die alles vertellen over de 
mogelijkheden van de voorgeprogrammeerde KBO-iPad. Dus 
beeldbellen met vrienden, ter plekke je bloeddruk en gewicht 
meten, gratis het nieuws en cursussen volgen, Nestor bekijken et 
cetera. Daarnaast is er iedere dag de iPad Quiz met leuke 
prijzen, waaronder een splinternieuwe voorgeprogrammeerde 
KBO-iPad. Bestel ook uw kaarten via www.kbo.nl/beurs.   
De komende weken staat er dus weer van alles te gebeuren! 
We doen daarvan telkens tussentijds verslag op onze 

website www.kbo.nl    
 
 
Nieuwsflits Unie KBO - nummer 16 - 13 september 
 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 
 
Prinsjesdag nadert met rasse schreden: een uitgelezen periode 
voor belangenbehartiging. De Unie KBO zet alle zeilen bij! 

-          Volgende week dinsdag zal de Unie KBO een reactie geven 
op de miljoenennota: over de kabinetsplannen in het algemeen 
en de koopkrachteffecten voor 65-plushuishoudens in het 
bijzonder. Deze koopkrachtgevolgen worden tevens vergeleken 
met de gevolgen voor huishoudens van niet-gepensioneerden.  

-          Alle stukken die op Prinsjesdag het daglicht zien, worden in 
CSO-verband onder de loep genomen. Met name de plannen op 
het terrein van zorg, wonen en mobiliteit krijgen onze volle 
aandacht. 

-          Meteen na Prinsjesdag gaat de Unie KBO op ‘tournee’ in Den 
Haag. Vicepremier Asscher, VVD, GL en D66 zijn de eerste 
gegadigden waarmee we de gevolgen van de kabinetsplannen 
zullen doornemen. Andere politici volgen snel. En natuurlijk 
nemen ook de nieuwe pensioencontracten een prominente 

http://www.kbo.nl/beurs
http://www.kbo.nl/
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plaats in binnen deze gesprekken. Met staatssecretaris Klijnsma 
vond hierover reeds vorige week een gesprek plaats.  

-          Op 12 juli jongstleden stemde het kabinet namelijk in met 
nieuwe pensioenregels, die vanaf 2015 moeten gaan gelden. De 
nieuwe pensioenregels zijn de afgelopen maanden bij 
verschillende organisaties uit de pensioenwereld voor consultatie 
geweest. De CSO (Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM) heeft, in 
samenwerking met de KNVG en de ANBO, inbreng geleverd in 
deze discussie. Deze inbreng is te lezen op onze website.  

-          Daarnaast hebben we als CSO ook een pensioenverklaring 
uitgegeven, samen met andere partijen zoals de 
Pensioenfederatie, FNV-jong, CNV-jongeren en de Stichting van 
de Arbeid. In de verklaring wordt het kabinet opgeroepen om tot 
één set van financiële spelregels te komen voor alle 
pensioenfondsen. We willen meer stabiliteit in de pensioenen en 
de premies en geen tweedeling in het pensioensysteem. Dus 
één gemeenschappelijk toezichtkader, waarbinnen alle typen 
pensioencontracten passen.  

-          Onze lobby bij staatsecretaris Van Rijn begint zijn eerste 
vruchten af te werpen. Een aantal bezuinigingen op de 
ouderenzorg wordt verzacht en de persoonlijke verzorging blijft 
buiten de WMO. Een belangrijke eis van de Unie KBO is met dit 
laatste ingewilligd.   

-          De Unie KBO wordt door het ministerie van VWS goed 
betrokken bij het tegengaan van verspilling in de zorg. 
Binnenkort zullen we hierover meer berichten.  

-          Ook de belangenbehartiging voor onze collectief verzekerde 
KBO-leden draait op volle toeren. Deze maand nog verwachten 
we met Zilveren Kruis Achmea overeenstemming te bereiken 
over de premiekortingen en de exclusieve extra’s voor onze 
leden.   

-          Op 1 oktober 2013 lanceren de samenwerkende 
ouderenbonden Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM tijdens een 
landelijk congres het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. 
Tijdens dit congres worden voor het eerst de  resultaten bekend 
gemaakt van het landelijk onderzoek bij de 130 
ziekenhuislocaties in Nederland. De ziekenhuislocaties zijn het 
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afgelopen jaar getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die specifieke 
zorgvragen en wensen van ouderen betreffen. Dankzij het 
Keurmerk ontstaat voor het eerst overzicht en inzicht in de 
actuele stand van zaken in alle Nederlandse ziekenhuizen. 
Tijdens het congres op 1 oktober worden niet alleen de 
resultaten gepresenteerd, maar ook een keuze ondersteunende 
website voor het grote publiek gelanceerd. Deze speciale 
website is vanaf dat moment (natuurlijk ook) bereikbaar via 
www.kbo.nl  
De komende weken staat er dus weer van alles te gebeuren! 
We doen daarvan tussentijds verslag op onze website 
www.kbo.nl 
 
 
 
 Broeder Krummel van missiehuis Steijl vraagt nog steeds of u 
postzegels wilt sparen ook de meest voorkomende zegels zijn 
welkom. Ook brillen, hoorapperaten 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. 

 

http://www.kbo.nl/
http://www.kbo.nl/
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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 
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 

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

