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K B O – Leden 
 
Nu ik naar aanleiding van mijn onderscheiding van mijn emotie ben 
bekomen en ik dankbaar ben voor de erkenning door de Gemeente 
Westland kom ik terug bij de orde van de dag.  
Toch ook nog even terug naar ons jubileumfeest van donderdag 17  
oktober. 
Een geweldige dag van de ochtend tot de avond. ’s-Morgens een 
inspirerende viering met het Westland Mannenkoor gevolgd met ’n kort 
concert. Vanaf 13.30 tot ruim 20.00 uur hebben we genoten van het 
theater In Feite, de Waterlanders, Phoenix en het overheerlijke warm- en 
koud buffet en het dessert erna. 
Alle lof aan het jubileumcomité en vrijwilligers van de KBO  alsook aan de 
medewerkers van Velo. 
De samenhorigheid is groot binnen onze  KBO afdeling. Laten we dit 
vasthouden en uitdragen. 
Dit is zeker van belang voor de toekomst. Immers het aantal ouderen 
groeit en het is dan onze taak de nieuwe, 
maar ook de jongere ouderen deelgenoot 
te maken van die saamhorigheid. 
Wij hebben elkaar echt nodig. Alles wijst 
erop om in de nabije toekomst elkaar bij te 

http://www.kbowateringen.nl/
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staan en te helpen daar waar het mogelijk is. 
De Overheid of het nu het Rijk, Provincie of Gemeente Westland is,  zij 
gaan  ervan uit  dat wij meer aan onszelf en aan onze medemens                
(ouderen)  zorg moeten besteden. De meeste voorzieningen die we 
hebben op het gebied van hulp, zorg en langdurige zorg  worden 
drastisch gewijzigd. 
Neem alleen de zorghuizen. Geen bejaarden, nauwelijks verzorging, 
blijft min of meer over een vorm van verpleging. 
Dat betekent, dat de Ouderen Bonden gezamenlijk moeten optrekken 
richting overheid om de vinger aan de pols te houden, dat het 
overheidsgeld ook wordt besteed en aangewend voor de voorzieningen  
van de ouderen. 
Het lijkt een somber verhaal maar het is de realiteit voor de komende 
 jaren. 
Positief en enthousiast ingesteld sluit ik mijn eerste verhaal in ons 
mededelingenblad.  
 
Nico Meijer, voorzitter  a.i. 
 
 

Een klinkend feest 
 

Eindelijk was het dan zover. Na een jaar van voorbereidingen en een 
aantal zeer geslaagde feestelijke bijeenkomsten van de diverse 
soosactiviteiten was de afsluitende feestdag van ons 60-jarig jubileum 
aangebroken, 17 oktober 2013. 
’s-Ochtends werd in de St. Jan de Doper een Eucharistieviering gehou- 
den voorgegaan door pastor Martien Straathof, daarbij geassisteerd door 
onze ceremoniemeester Nico Meijer en de leden van de jubileum-
commissie Toos Groenewegen en Annelies van der Hee. Voor de zang 
tijdens de viering was het Westlands Mannekoor gevraagd. Zij zingen 
graag in deze kerk vanwege de goede akoestiek en dat was te horen 
ook, de goed gevulde kerk genoot met volle teugen van het 120-man 
tellende koor. Na afloop gaf het koor nog een miniconcert dat helaas een 
beetje moest worden ingekort om de bezoekers de gelegenheid te geven 
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om wat te eten voordat ’s-middags het feest begon. 
Hoewel was aangekondigd dat de zaal pas om half twee openging was 
de eerste gast al voor enen binnen. Plaats van handeling, de grote 
sporthal naast de kantine van VELO die op voortreffenlijke wijze onder 
supervisie van VELO-vrijwilligers was ingericht door de firma’s Trefzeker 
(tafels, stoelen, garderobes en spreekgestoelte), Van der Goes (podium), 
PE Sound (licht en geluid) en Het Feesthuis (versiering). De bars en de 
buffettafels werden door VELO verzorgd. 
Om twee uur was de zaal gevuld met ongeveer 440 leden, circa 40 
genodigden en vele vrijwilligers van VELO die optraden als bedienend 
personeel. De gasten waren toen al voorzien van een kopje koffie met 
een minigebakje voorzien van een door Roodenrijs ter beschikking 
gesteld schildje met ons feestlogo. Het openingswoord werd uitgesproken 
door onze waarnemend voorzitter die net als 10 en 20 jaar geleden optrad 
als ceremoniemeester. Daarna spraken de heer Wil Beugelsdijk namens 
het bestuur van KBO Zuid-Holland en de heer Wim van Leeuwen als 
voorzitter van KBO-DWO (Delft, Westland, Oostland) hun felicitaties uit, 
gericht aan het bestuur en leden van KBO Wateringen.  
Na een tweede kopje koffie startte om drie uur de voorstelling ‘De Eeuw 
van Uw Leven’ uitgevoerd door Theater In Feite. Hierin werd op 
cabareteske wijze een overzicht gegeven van de twintigste eeuw in het 
Westland in het algemeen en in Wateringen in het bijzonder. Onder- 
steund door beelden vertoond op een videowall werden sketches ge- 
speeld en liedjes gezongen door de Westlandse artiest Nico Meijer en 
zangeres Linda. Langs kwamen bijvoorbeeld minister-president Colijn, 
Koningin Wilhelmina en Bram van de commune. Er waren oude beelden 
van Wateringen te zien en de artiesten mengden zich regelmatig onder 
het publiek om hen bij de voorstelling te betrekken. Aan de voorstelling 
was tevens een quiz verbonden die werd gewonnen door Nol Vijverberg 
waarna Linda hem een doos druiven schonk. 
Om half vijf startte het borreluurtje; toen lagen we 
nog behoorlijk goed op schema… 
Inmiddels was locoburgemeester Bram Meijer 
binnengekomen om ons te feliciteren met ons 
jubileum, maar niet alleen daarvoor was hij 
gekomen. Na zijn felicitaties te hebben 
uitgesproken en een cadeau (een bord van de 
Gemeente Westland) te hebben overhandigd aan 
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(onze) Nico Meijer riep hij ook diens vrouw Ineke Meijer op het podium.  
Het college van Burgemeester en Wethouders had besloten om aan Nico 
vanwege zijn grote verdiensten binnen en buiten KBO Wateringen de 
Westlandstek van Gemeente Westland toe te kennen. De heer Bram 
Meijer decoreerde Nico Meijer met de bijbehorende speld en oorkonde 
en huldigde Ineke met een bos bloemen. Na een dikke kus van zijn 
vrouw sprak Nico zichtbaar geëmotioneerd zijn dankwoord uit voor het 
ontvangen van de decoratie. Daarna was het Nico’s beurt om iemand te 
huldigen. Hij speldde Cas Maat wegens zijn grote en langdurige 
verdiensten voor de afdeling Bridge de Bronzen Speld van KBO Zuid-
Holland op. 
Na de huldigingen betrad Piet Vijverberg het podium om de schilderijen 
die onder de bezielende leiding van Paul Kerrebijn tijdens de workshop 
Schilderen van de afdeling Crea(tiviteit) waren gemaakt te veilen. Het 
betrof negen panelen die op een middag door circa 40 enthousiaste 
leden (bijna allemaal dames) waren gemaakt met niet anders dan een 
thema als uitgangspunt. De opbrengst van de veiling was op voorhand 
toegekend aan de lokale Wateringse afdeling van De Zonnebloem. 
Dankzij de kwaliteiten van onze veilingmeester (die op het laatst zelf ook 
mee bood) en de gulheid van een aantal kopers werd een totaalbedrag 
van € 1105,00 geïncasseerd. Vijftig Tinten Grijs’ leverde het grootste 
bedrag op, namelijk € 300,00. 
We zouden om half zes gaan eten (warm en koud buffet) maar dat werd 
door de veiling wel wat later, ongeveer zes uur… 
Om half zeven was het optreden van het smartlappenkoor De 
Waterlanders gepland. Zij vulden echter direct na de veiling met  
ongeveer 70 man en vrouw al het podium (dat was toen behoorlijk vol) 
en begonnen een kwartier vóór de geprogrammeerde tijd met hun  
programma met meezingers. Dat werd dan ook uit volle borst gedaan en 
wel tot een kwartier ná de geprogrammeerde tijd! We hebben dan ook 
dubbel en dwars waar voor ons geld gekregen. Aan het eind van hun 
optreden bracht Jeannet Löbker een zelf gemaakt lied ten gehore als  
dank aan het bestuur voor de fijne dag waarbij het publiek het refrein 
met veel plezier meezong. 
Het dessertbuffet werd daarna geserveerd. We waren tegen die tijd een 
 half uurtje uitgelopen maar niemand maalde daar om omdat de  
stemming er goed in zat. Het slotakkoord was voor De Phoenix; eerst  
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trad de blazerssectie op en als klap op de vuurpijl gaf de slagwerksectie 
een opwindende show. 
Bestuur en Jubileumcommissieleden werden aan het einde 
bedankt met een mooie bos bloemen zoals die ook 
eerder al aan de leiders van de artiesten was 
uitgereikt. 
 
Na een dankwoord door Arie Groenewegen 
gericht aan de jubileumcommissie, een 
dankwoord van Hans van Gogh gericht aan het 
bestuur en de jubileumcommissie en het 
slotwoord van Nico gaf de slagwerksectie van De 
Phoenix nog een uitsmijter. Bij het verlaten van 
het feest ontving iedere bezoeker (die lang genoeg 
bleef) een pen met inscriptie als aandenken.  
 
Gedurende rustige periodes werd in de middag op de videowall een 
collage vertoond van foto’s van vooral uitstapjes van onze vereniging;  
deze collage werd samengesteld door Theo Verbraeken die ook  
gedurende de gehele dag, en eerder tijdens de soosactiviteiten, vele 
foto’s heeft gemaakt. Hiervan zal of zullen, samen met of los van 
videobeelden die van de dag zijn gemaakt, een CD en/of DVD worden 
samengesteld 
die voor een gering bedrag beschikbaar zal of zullen komen. 
 
Het was bijzonder prettig dat onze voorzitter Huub van der Zwaan die 
ernstig ziek is toch een deel van ons feest heeft kunnen bijwonen. Hij 
ondervond daarbij veel warme reacties. Het is voor een belangrijk deel  
zijn inzet en betrokkenheid (als secretaris en als voorzitter) die KBO 
Wateringen de afgelopen tien jaar tot een bloeiende en fijne vereniging 
hebben gemaakt! 
 
Onze grote dank gaat uit naar de sponsors in het mededelingenblad en 
naar allen die ons hebben geholpen om dit feest tot een succes te maken! 
 
Namens de jubileumcommissie en namens het bestuur, 
Dick Kraaijenbrink 
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Een van de vele reacties van KBO leden 
 
 
Lieve mensen van de KBO afdeling Wateringen. 
 
Graag wil ik door middel van dit bericht, nog even teruggaan naar 17 
oktober 2013 Wat was het een mooie en fijne dag. 

Het begon met een prachtige eucharistieviering in St.Jan de 
Doperkerk 

met zang van het Westlands mannenkoor. Nou wij hebben 
er van  

genoten, ook het kleine concertje erna met diverse 
prachtige liederen. Sommige brachten nog 

herinneringen boven en hadden daardoor voor  
ons nog meer betekenis.  
Na de viering even naar huis voor een 

broodje en koffie (zoals de  
voorzitter zei) en een feestkleedje aan en 

daarna weer naar de  
voortzetting van dit feest in onze vertrouwde 
VELO. 

Daar hebben we een gezellige middag gehad met 
entertainment en muziek en zang, lekker eten en drinken maar vooral 
gezellig samenzijn met al die mensen. 
Ik kan U zeggen daar genoot ik zelf nog het meeste van allemaal blijde 
en vrolijke mensen met een grote lach op de gezichten. 
Daarom nogmaals dank aan het bestuur en alle mensen die dit mogelijk 
hebben gemaakt en voor mij was het echt bijzonder om als jonge oudere     
(ben even oud als de KBO) dit mee te mogen maken. Ik had het niet 
 willen missen.Het was een groot feest, en IK ben er ook bij geweest. 
 
 
Met vriendelijke groeten en ga zo door, 
Ria Berendse- van der Zande 
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Activiteiten: 
 
Di  26 november      Joods Historisch Museum 
Di  17 december    Adventsviering en Lunch 
Di  10 december                  Kerstklaverjassen 
Do 19 december    Kerst bridge drive 
Wo  8 Januari 2014             Nieuwjaarsreceptie 
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. 
 
 
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:  

de heer G. Bellekom, Klaverblok 9, Wateringen op 3 oktober 2013 

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

mailto:ettydekok@gmail.com
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Nieuwe leden: 
 

Mevr. T. Bruijn, Gentiaandreef 4, 2285KH Rijswijk. 

Mevr. M. Jacobs, Groen van Prinsterenlaan 35, 2555HK Den Haag 

Mevr. H. Hollaar, Woudveen 45, 2291ND Wateringen 

Mevr. M.J. Korpel-de Vette, De Nesse 19, 2291XN Wateringen. 

Dhr. S.J. Verwijk, Hofzicht 27, 2291CL Wateringen. 

Mevr. W.F. Verwijk-Egberts, Hofzicht 27, 2291CL Wateringen. 

Dhr. C. van den Hengel, Hofzicht 7, 2291CL Wateringen. 

Mevr. G.M.P.M. van den Hengel-Bosman, Hofzicht 7, 2291CL Wateringen. 

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

 
Uit Goed voor U 

Zomer vakantie 2014 
 

Voor 2014 hebben wij – de commissie Uit Goed Voor U – voor de 
vakantie de keuze laten vallen op het gastvrije en gezellige hotel  

“De Oringer Marke” in Odoorn in Zuid-Oost Drente 
 De periode is vastgesteld van; 
 

        zaterdag12 juli tot en met zaterdag 19 juli 2014. 
 

Meer informatie en de mogelijkheid in te schrijven volgt bij het     
Mededelingen blad van december 2013. 
   
De Commissie. 
 
 
 
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.  
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Klaverjassen: 
 
hieronder de winnaars van het prijsklaverjassen van 1 oktober: 
  
Jos v.d  Voorde                   5208 punten 
Sjef v. Veen                         5154    " 
Jeanne v.d. Zwaan              5131    " 
  
De aanmoedigingsprijs ging naar: 
  
Bep Straathof               3617 punten. 

 
 
 
Jubileumklaverjas toernooi 8 oktober  
 
Op  dinsdag 8 oktober is er een feestelijk klaverjastoernooi georganiseerd 
in de Velo. Op deze middag waren er 160 klaverjassers aanwezig. 
Er was koffie met een koekje en na afloop voor iedereen een consumptie.       
 
1e ronde 
Righarts Leny  1942 punten 
Ton Tanke   1942 punten 
Tiny Helderman  1928 punten 
Corrie van der lans  1928 punten 
Jeanne Krijger  1874 punten 
Grard van Steekelenburg  1874 punten 
 
2e ronde 
Jos van de Voorde  2157 punten 
Piet vijverberg  2157 punten 
Mevr. Kok Roelse  2023 punten 
Ben Krijger   1980 punten 
Bep van Hagen  1980 punten 
Corrie van der Lans  1928 punten 
Aad van Meurs  1928 punten 
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3e   ronde  
Louis de Jong  2284 punten 
Wil Stevens   2284 punten 
Thea Reijgersberg  2036 punten 
Tiny Odems   2036 punten 
J. van Zundert  2009 punten 
Hr. H.B.J. Boom  2009 punten  
 
Eindscore 
J. van Zundert  5430 punten 
Tiny Helderman  5359 punten 
Louis de Jong  5280 punten 
C. Duijnisveld  5255 punten 
Ben Krijger   5255 punten 
 
Zij gingen allen met een prijs naar huis en de beker was 
voor de heer J. van Zundert.  
 
 

BRIDGE 
 

In het kader van het 60 jarig KBO jubileum is er door  
144 leden op donderdag 10 oktober de jubileum 
bridgedrive gehouden. 
We zi jn een kwartier eerder gestart dan normaal en 
iedereen was op tijd. Er werd gespeeld in 4 lijnen.  
Na de tweede rond was er een koffiepauze  
(koffie gratis) tijdens die pauze was er een optreden  

van HER VAN DER KNAAP  de Westlandse moppentapper bij uitstek,  
een spraakwaterval van moppen en anekdotes. Ik vertel niet te veel als 
ik zeg dat we hebben genoten maar vooral veel hebben gelachen. Na  
ca 20 minuten hebben we Her tot stoppen gedwongen want die man  
blijft praten en we moesten verder met de twee volgende ronden. Na de 
vierde ronde was er een tweede koffiepauze met weer een optreden van 
Her van der Knaap ook dat waren 20 minuten met veel lachen. Daarna  
zijn de laatste ronden gespeeld zodat we een compleet bridge 
programma van 6 ronden hebben kunnen spelen. 
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Na de zesde ronde kon een ieder aan de bar met een consumptiebon 
(rondje van de KBO) een drankje bestellen en in die 
tussen tijd werd de uitslag uitgerekend. Voor velen is  
het niet bij een drankje gebleven en is er nog geruime 
tijd nagekeuveld. 
Inmiddels staat de gehele uitslag op onze website van 
de KBO. 
Een dank aan de medewerkers achter de bar die op  
een geweldige manier hun bijdrage hebben geleverd. 
De paren die op de eerste plaats geëindigd waren 

kregen een beker uitgereikt door de ai Voorzitter Nico Meijer en mochten 
tevens een prijs uitzoeken. Verder kwamen voor een prijs in aanmerking  
de paren die geëindigd zijn op de plaatsen 2-9-15 en in de C en D-lijn 
ook nog plaats 18 omdat die lijnen groter waren dan de A en B-lijn. 
Al met al een zeer geslaagde middag. 
 
A-lijn 
1 Anneke Fromberg en Thecla Kester           57,74 % 
2 Jeanne v.d. Arend en Ria v. Kester            56,25 % 
3 Miep Helderman en Petra. Zuydgeest        55,65 % 
 
B-lijn 
1 Corry en Joop Helderman                  58,04 %                              
2 Tiny Eekhout en Wilma Groenendijk          56,85 % 
3 Ria Snoek en Mieke v. Wingerden             56,25 %              
 
C-lijn 
1 Joke en Ab v. Marrewijk                             59,35 % 
2 Bep Straathof en Corrie Wigchert              58,17 % 
3 Tiny v. Bergen en Truus Krijger                 56,76 % 
 
D-lijn 
1 Aty Arbouw en Thea v. Gogh                     67,22 %                        
2 Qrien d. Vette en Theo Vis                         59,56 %               
3 Wil v. Veen en Toos v.d. Zalm                   59,49 %                 
 
Cas Maat 
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Biljarten. 
 
Dwaze dagen bij de biljarters  
 
Op 10 september werd er gestart met een 
koppel toernooi, er werd gespeeld op de 
volgende dagen, 10, 17 en 24 september ook 
op 1, 8 en 15 oktober. Sterkere biljarters 
speelden bandstoten, dan kan er pas een 
carambole (punt) gemaakt worden als de 
speelbal minimaal één band geraakt heeft. De 
minder sterke spelers speelden libre, vrij 
spelen, aan geen beperkende bepalingen onderworpen. Men kan een 
carambole maken zoals men wil, direct of over één band of meerdere 
banden, alle leden waren  welkom ook zij die anders niet bij ons op de  
club spelen. De organisatie had de teams samengesteld. 
 
Er werd in teams gespeeld, alle spelers moesten meerdere spellen tegen 
elkaar spelen. 
We speelden met het dubbele aantal spelers van wat we normaal 
gewend zijn. 
De sfeer was goed en bijzonder, wel leuk en spannend om weer eens 
andere gezichten en goede biljarters te zien.. 
Het toernooi mag als geslaagd worden beschouwd. Tot besluit hebben  
we met z’n allen op ons jubileum een lekker KBO-drankje gedronken. 
 
Hans van Gogh 
 

 
Uitslag jubileumtoernooi KBO 60 jaar. 
 
Na 6 weken fanatiek maar gezellig en sportief gebiljart te hebben is de 
uitslag van het koppeltoernooi bekend. 
Onze 4 biljarts zijn intensief gebruikt door de16 deelnemers en het geheel 
had een redelijk vlot verloop. 
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Hoewel de kracht van de verschillende koppels niet ver uiteen liepen 
waren Hein Straathof samen met Arie Groenewegen de terechte 
winnaars. 
 
1- Hein Straathof     Arie Groenewegen       76.5 
2- Han Distel           Wim van Leeuwen        75.3 
3- Cas Maat            Wim van der Valk          71.1 
4- Wim van Kester  Piet Duijndam                67.4 
5- Piet Fransen       Kees Meeuwisse           65.1 
6- Cris Moers          Joep van der Akker       65.0 
7- Hans van Gogh   Ab Marrewijk                 60.2 
8- Henk de Bruin     Nol Vijverberg               56.9 
 
 
 
 

Kom gezellig bridgen op dinsdagmiddag 
 

Bij Bridgeclub Wateringen kunt u elke dinsdagmiddag 
vrij en in competitieverband komen bridgen. 

 

Aanvang 13.00 uur. Tot ca. 17.00 uur. 
6 rondjes van 4 spellen, met 2x pauze. 

Na afloop gelijk een uitslag, met persoonlijke score. 
 
 
Adres: 
Speelzaal Bridgeclub Wateringen 
Veenbes 17/Hoek Gagelland  Informatie: 06-41714686 / kvmierlo@kabelfoon.net 
Wateringen        Ruime parkeergelegenheid voor auto of fiets. 
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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. 
 

Per 26 oktober is de stand  1198 punten goed voor  € 119.80 

 
 
 
 

Spreuk van de maand: Blijf uzelf, dat doet de ander ook. 
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Promotie eerste periode 2013 

A-lijn 
 
Jan en Ton de Kok     56,64% 
Anneke Fromberg en Tecla Kester  55,82% 
Jeane v.d. Arend en Ria v. Kester  54,45% 
 
Van B naar A lijn 
 
Gerard de Kievit en Cock Moerkerk  54,61% 
Guusta Nijssen en Mies de Vette   53,90% 
Coby en Jan de Bakker    53,56% 
Lenie den Bieman en Etty de Kok  53,09% 
 
Van C naar B lijn 
 
Gerrit Dukker en Thea Zwinkels   57,50% 
Nel Dirkzwager en An Hoogendijk  53,58% 
Wally en Koos van der Horst   52,51% 
Tiny van Bergen en Truus Krijger   52,23% 
Joke en Ab van Marrewijk    51,74% 
 
Van D naar C lijn  
 
Bea en Kees van den Akker   56,97% 
Ria en Piet van Dorp    56,31% 
Corrie v.d. Knaap en Froule Linning  53,91% 
Aty Arbouw en Mimi van Rijn    53,35% 
Jopie Moerkerk en Corrie v.d. Zanden  52,69% 
 
 
Alle gepromoveerden van harte gefeliciteerd. 
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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. 
 
 
 
Nieuwsflits Unie KBO - nummer 16 - 30 september 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 

-          Het keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis van de 
ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOVG en NOOM 
is gereed! Morgen - op de VN-dag van de ouderen - 
worden voor het eerst de resultaten bekend gemaakt en 
weten we welke ziekenhuizen het keurmerk krijgen 
toegekend.  Dit gebeurt tijdens een landelijk congres in 
het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. Vanaf 
10.30 uur kan heel Nederland meekijken en ook 
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ziekenhuizen vergelijken op de speciale website 
www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl  

Het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is bedoeld om 
ziekenhuizen te stimuleren om hun zorgprocessen, 
beleid en fysieke omgeving beter af te stemmen op de 
toenemende groep kwetsbare oudere patiënten. Over 
twee jaar worden de ziekenhuizen opnieuw beoordeeld. 

-          De algemene beschouwingen zijn achter de rug en de 
begrotingsbehandelingen staan voor de deur. De Unie KBO 
zet hierbij zwaar in op compensatiemaatregelen voor 
ouderen met een laag inkomen en hoge zorgkosten. We 
worden hierin gesteund door de uitkomsten van het 
koopkrachtonderzoek onder 65-plus huishoudens, dat in 
onze opdracht is uitgevoerd door het Nibud. 

-          Zo blijkt de koopkrachtdaling van ouderen veel hoger te 
zijn dan de 1,5% waarvan het kabinet uitgaat. In sommige 
gevallen gaat het zelfs om een koopkrachtdaling van 6,1%. 
Het koopkrachtonderzoek en onze conclusies ligt inmiddels 
bij alle Tweede Kamer fractievoorzitters op tafel. Met de eis 
om bepaalde groepen ouderen te ontzien.  

-          In vervolg hierop sprak de Unie KBO alvast met de 
fracties van D66 en Groen Links. In deze gesprekken ging 
het naast koopkracht nadrukkelijk  ook over de hervormingen 
in de ouderenzorg, onafhankelijke cliëntondersteuning en de 
rol van de vrijwillige ouderenadviseurs. Andere fracties 
volgen snel.  

-          Vandaag overlegt Unie KBO  bestuurder Joop Beugelsdijk 
- in CSO verband -  met de directeur generaal van Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid. Inzet: het Financieel 
Toetsingskader (FTK). Het Financieel  Toetsingskader is het 
nieuwe financiële toezichtregime en maakt deel uit van de 
Pensioenwet.  

http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/
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-          Een zeer belangrijk nieuw onderwerp dient zich aan! De 
Wet Langdurige Intensieve Zorg, oftewel de LIZ. Deze 
beoogde nieuwe wet zal de AWBZ vervangen. De 
inwerkingtreding staat gepland voor 1 januari 2015. De 
ouderenorganisaties (CSO), de NPCF, de CG-raad en Per 
Saldo slaan de handen ineen en beginnen samen een 
intensief lobbytraject. Vooral de samenhang tussen de 
nieuwe LIZ en de WMO, wordt een voornaam 
aandachtspunt. 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 17 – 11 oktober 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging  

-          Ons Keurmerk seniorvriendelijk ziekenhuis werd op dinsdag 1 
oktober succesvol gelanceerd! Tijdens een internationaal 
symposium in Utrecht werden 45 van de 130 ziekenhuizen 
‘onderscheiden’ met het kersverse keurmerk van de Unie KBO. 
Dit zal nagenoeg niemand in Nederland zijn ontgaan, want naast 
het NOS-Journaal bracht ook menig radiostation dit heuglijke 
nieuws. De volgende morgen kreeg dit alles een vervolg in de 
vele landelijke en regionale dagbladen. Ook Medisch Contact 
besteedde uitgebreid aandacht aan ons keurmerk. Maar het 
woord is nu aan het (oudere) publiek! De keuzewijzer is te vinden 
op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl  

-          De financiële woordvoerders van de fracties in de Tweede 
Kamer ontvingen op 2 oktober ons pleidooi om voor bepaalde 
groepen ouderen de (landelijke) inkomensondersteuning  veilig 
te stellen. Dit met het oog op de Algemene Financiële 
beschouwingen. De Unie KBO is zeer bezorgd over de 
decentralisatie en afschaffing van diverse 
inkomensvoorzieningen.  

-          Unie KBO bestuurder Joop Beugelsdijk constateert dat 
staatsecretaris Klijnsma in grote mate tegemoet is gekomen aan 
de CSO-voorstellen inzake de voorgenomen aanpassing van het 

http://www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl/
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pensioenstelsel. De nieuwe voorstellen bezorgen oud en jong de 
nodige rust. We zullen dan ook constructief meewerken aan de 
uitwerking van de plannen.  

-          Het actieplan Ouderenhuisvesting laat nog steeds op zich 
wachten. Minister Blok laat het op dit onderwerp behoorlijk 
afweten. De Unie KBO is daarom in de Tweede Kamer een lobby 
begonnen om dit dossier vlot te trekken. Het aantal 75-plussers 
verdubbelt van 1,2 miljoen nu tot 2,6 miljoen in 2040. Hierdoor 
ontstaat een toenemende  behoefte aan woningen die geschikt 
zijn voor ouderen. Met alleen maar monitoren, zoals de minister 
nu doet, komen we er niet.  

-          Staatsecretaris Van Rijn brengt op woensdag 5 november 
een werkbezoek aan de gezamenlijke ouderenorganisaties Unie 
KBO, PCOB, NVOG en NOOM. Aan het samenstellen van een 
aansprekend programma wordt gewerkt.  

-          De Unie KBO gaat een poging doen om het onderwerp 
‘ouderen en voeding’ beter op de kaart te zetten. Zowel voor 
gezonde 65-plussers als ouderen met een aandoening, is er nog 
veel gezondheidswinst te behalen. Het Voedingscentrum heeft 
reeds positief gereageerd . Binnenkort vind er een gesprek 
plaats.  

-          Het verplicht eigen risico in de zorg gaat verder omhoog en 
bedraagt in 2014 liefst 360 euro per persoon. Met name ouderen 
met een smalle beurs worden hiervan de dupe. De Unie KBO is 
bang dat dit gaat leiden tot het mijden van noodzakelijke zorg. 
We zullen dit bij de begrotingsbehandeling van VWS aanhangig 
maken.   

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze 
website 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

