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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.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 

Jaargang: 61              nr.10                              december   2014 

  
Beste mensen, 
 
Als u dit leest is Sinterklaas al weer naar Spanje en naderen wij 
Kerstmis 2014 en de jaarwisseling 2014-2015.  
Al weer een jaar voorbij, het jaar waarin ik voorzitter heb mogen 
worden van Uw KBO. 
Het begin is – door de bridgeperikelen  - niet altijd even 
gemakkelijk geweest, maar als ik op dinsdagmiddag binnenloop 
en zie hoe gezellig het er is, dan stemt mij dat zeer tevreden. 
 
Economisch gezien zijn de meeste ouderen er dit jaar op 
achteruit gegaan en met de nieuwe pensioenwet in zicht, zal dit 
in de toekomst meer gebeuren. 
 
Sociaal gezien zijn we in afwachting hoe de Wet op de 
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) in onze gemeente zal 
gaan uitpakken. Ik heb diverse voorlichtingsbijeenkomsten 
bezocht, maar niemand kan precies vertellen hoe het zal gaan 
worden. Die balans kan pas in de loop van het volgend jaar 

http://www.kbowateringen.nl/
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worden opgemaakt. De angst dat het voor velen er niet beter op 
zal worden, is mijns inziens terecht.  
 
Maatschappelijk gezien zal er van ons meer gevraagd worden in 
de toekomst. Meer ouderen en andere kwetsbaren zullen  
afhankelijk worden van de hulp van anderen.  
Hulp geven kan een rijkdom zijn, maar is ook niet altijd 
gemakkelijk. 
 
Als KBO afdeling Wateringen prijzen we ons gelukkig met onze 
goed bezochte, gezellige soos-middagen, de mooie 
vakantieweek, een kaartweekend, de meestal volgeboekte 
uitstapjes. 
 
Graag ontmoeten wij als bestuur onze leden op maandag 5 

januari 2015 om 14.30 uur  voor de 
gezellige nieuwjaarsbijeenkomst in de 
kantine van Velo. 
 
Het bestuur wenst u gezellige kerstdagen 
en een gelukkig, gezond 2015. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, 
voorzitter 
 
 

 

 

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

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

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:ettydekok@gmail.com
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Nieuwe leden: 

 Mevr. M. (Margje) Oostdijk,    Amaliaplein 4,  

De heer P.P.M. van Ruyven,   Waterpark 54,  

Dhr. C.W.M. Krijger (Kees),    Waterlandsingel 128,  

Mevr. J.F.H. Krijger (Annet),   Waterlandsingel 128,  

Mevr. Adrie Ammerlaan,         Wingerd 75, 2496VH Den Haag. 

Mevr. Fannie Ydo-Corbeel,    Dedemsvaartweg 377, 2545DE 

Mevr. Carla Molleman,           Maartensdijklaan 545, 2541VB . 

Mevr. Ineke de Steur,             Uilenlaan 11, 2548AT Den Haag. 

 Dhr. C.M. (Cok) van der Knaap, Heulweg 41, Kwintsheul. 

 

 Wij wensen alle nieuwe leden een fijne tijd bij de KBO. 
 

overleden: 

 Mevr. Cor Wenneker-Hofstede, De Ark, kamer 301, op 18 nov.  

 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
 
Wie heeft een plekje over in de auto? 
 

Nu de herfst en winter zich weer 
aankondigen wordt het voor 
sommigen van ons wat lastiger om 
naar de soosmiddagen te komen. Zijn 
er misschien mensen die op de 
dinsdagmiddag met de auto naar de 
Velokantine rijden en bereid zijn 
iemand mee te nemen? Meldt u zich 
dan bij de ouderenadviseur of bij 
iemand van het bestuur! 
 

Ouderenadviseur: 
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Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
Activiteiten: 
 
Di    16 december          Kerst klaverjassen 
Do   18 december          Kerst bridgedrive 
Vr    19 december          Kerstshow in de Van der Voorthal  
Di    23 december        Adventsviering 12.00 uur St Josephkerk     
                                       en lunch in Velo (zie circulaire)  
Ma    5  januari 2015      Nieuwjaarsreceptie 14.30 uur Velo   
Wo   21 januari 2015      Themabijeenkomst “de charme van het   
          ouder worden”                                       
Di    27 januari  2015     Klaverjasmarathon 
27-28-29 maart 2015     Kaartweekend 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 en Biljarten.     
                                  

Wijziging bij de afdeling Uit Goed Voor U. 
 

Gelet op zijn leeftijd vindt de heer Nol Vijverberg het tijd om zich 
terug te trekken uit de Commissie Uit Goed Voor U. Met vreugde 
kunnen wij u meedelen dat we de heer Theo Vis bereid hebben 
gevonden om zijn plaats per direct in te nemen. Nol zal Theo 
inwerken en hem waar nodig in het begin ondersteunen in zijn 
werkzaamheden.  
Wij zijn de heer Vijverberg zeer dankbaar voor zijn bijdrage in de 
Commissie, die hij overigens vanaf de oprichting heeft vervuld.  
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Wij wensen de heer Theo Vis veel succes binnen de Commissie 
Uit Goed Voor U. 
Namens het bestuur, Dick Kraaijenbrink. 

Klaverjassen: 

De uitslag van het prijsklaverjassen op 4 november   

1ste prijs voor  Herman Moerkerk met   5479 punten 

2e     “        “    Wil Stevens           met   5319 punten 

3e     “         “   Leny Rigtharts       met   5295 punten 

 

De aanmoedigingsprijs ging naar  Chris Buzing met 3349 punten 

 
 

Wijziging bij de afdeling Klaverjas. 
 

Door omstandigheden moet mevrouw Vonie van Rijn zich helaas 
per direct terugtrekken uit de leiding van het klaverjassen. Zij 
nam het vorig seizoen over van Huub toen hij er door zijn ziekt e 
mee moest stoppen. Wij zijn mevrouw Van Rijn dankbaar dat zij 

bereid was het van Huub over te nemen en 
tevens zeer dankbaar voor de wijze waarop 
zij dat heeft gedaan.  
De heer Chris de Gier, die het klaverjassen 
mede leidt, heeft Piet en Ton Eijgermans 
bereid gevonden de taak van Vonie over te 
nemen. Wij wensen de familie Eijgermans 
daarbij veel succes. 
Namens het bestuur, Dick Kraaijenbrink. 
 

De uitslag van het prijsklaverjassen op 2 december 

1e prijs voor Ton Zuijderwijk   met  5587 punten 

2e prijs voor Trees Suijker      met  5533 punten 

3e prijs voor Ria Zandvliet      met  5383 punten  
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De aanmoedigingsprijs ging naar Babs Klooster met  3282 

punten.  

BRIDGE:  

 

           De resultaten van de 2e competitieronde 
 

                        A-lijn: 
1e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   gem.:  57.83 % 
2e Jan en Ton de Kok     gem.:  53.90 % 
3e Elly en Martin Olsthoorn    gem.:  53.57 % 

 
                        B-lijn:  gepromoveerd naar de A-lijn 
1e Miep Helderman en Petra Zuidgeest  gem.: 59.56  % 
2e Willy en Geer de Haas    gem.: 55.18  % 
3e Lenie den Bieman en Etty de Kok  gem.: 54.60  % 
4e Jeanne van de Arend en Ria van Kester gem.: 53.93  % 

 
                        C-lijn:  gepromoveerd naar de B-lijn 
1e Ludie en Piet Vis    gem.: 60.86  % 
2e Ineke Meijer en Nel van der Wilk  gem.: 56.19  %  
3e Cees van Ruyven en Theo Snoeck gem.: 53.43  % 
4e       Ria van der Knaap en Wil van Veen gem.: 53.28  % 
 
 
Kersttocht Kasteel de Haar in Haarzuilen 
Op vrijdag 28 november om 11 uur vertrok er een bus vanaf Velo             
met 39 KBO leden naar Kasteel De Haar in Haarzuilen. In de 
tuinen rondom het kasteel bezochten we  een 
sfeervolle Country en Christmas Fair. Een groots 
en sfeervol kerst evenement met meer dan 200  
stands waar van alles te koop was. Het was een 
hele wandeling door de prachtige tuin, een 
fonteinshow, en een optreden van het Dickens 
koor om de sfeer compleet te maken . De zon liet 
zich helaas maar heel even zien maar er was ook 
warme chocolademelk met slagroom. Op de 
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terugweg stopten we voor een prima Hollandse maaltijd. Kortom 
het was weer een perfect georganiseerd uitje. 
Hartelijk dank aan de commissie UGVU.   
Biljarten: 
 
De geschiedenis van het biljarten. 
 
Het spel is in de 15e eeuw ontstaan als een buitensport. Zowel 
Frankrijk, Engeland, Italië en Egypte claimen dat zij de eerste 
waren waar het biljart gespeeld werd, duidelijkheid is daar tot op 
heden niet over gekomen. Wel wordt algemeen aangenomen  
dat de naam biljart afkomstig is van het Franse “bille” (bal) en 
‘art’ (kunst). Echter omdat Frans de voertaal was in de 15e eeuw 
hoeft dat per definitie niet te betekenen dat het spel in Frankrijk is 
ontstaan. Vanwege de wisselende weersomstandigheden werd 
al gauw besloten het spel naar  binnen te halen. 
Een ding is zeker, iedere dinsdag- en donderdagmiddag  wordt 
dit spel met veel plezier gespeeld bij de KBO in de Velo kantine. 
Liefhebbers, zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom.  
Hans van Gogh 

                            

OPROEP DE ARK 
 

Het is u ongetwijfeld bekend dat het 
verzorgingshuis “De Ark” een kapel heeft. 
Hier wordt elke zondagochtend om 9:30 
uur een viering gehouden. 
Dit kan een Eucharistieviering of een 
Woord- en Communieviering zijn. 

Aan deze vieringen werken een organist(e) en enkele zangers 
mee. Het aantal zangers is op dit moment helaas afgenomen tot 
2 personen. 
Wij, de bewoners van “De Ark”, vragen u of u bereid bent een 
enkele zondag in de maand – dus niet elke zondag – mee te 
zingen. Het gaat dikwijls om eenvoudige, veelal bekende,  
(mee)zingliedjes. U doet ons er een groot genoegen mee! 
Voor vragen en aanmelding kunt u zich wenden tot de heer  



~ 8 ~ 
 

Leo van Gaalen, Harry Hoekstraat 83,  
2291 SM Wateringen, telefoon 0174 292272. 
De bewoners van “De Ark” 
Passiespelen: 
 

Voor het bezoeken van de passiespelen in Tegelen op 31 mei 

2015, organiseert de afdeling Delft een busreis, compleet met 

toegang en een diner op de terugweg. 
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FROM XMAS 
With Love 
 

      Kerstshow 
               19 december 2014  
 
Van de Voorthal Kwintsheul  
 

Aanvang    20.00 uur 
Zaal open  19.15 uur 
 
Kaarten bestellen via Platform Gehandicapten Westland 
Tel 06-12104536     e.mail: info @PGWestland.nl  
www.PGWestland.nl 
 
Spetterende sfeervolle kerstshow speciaal voor mensen met 
een beperking en hun mantelzorgers, jong en oud. 
 
Spint & Friends met nummers als  
Zij gelooft in mij 
Good God 
Laat me 
Hallelujah 
All I want for Xmas  
Feeling Good 
 
Op initiatief van PGW en met medewerking van diverse 
organisaties als Zonnebloem, ouderenbonden, Vitis Welzijn, 
mantelzorgondersteuning, sportvereniging Quintus etc. gratis 
mogelijk gemaakt door vrijwilligers, mantelzorgers, gemeente, 
Westland fondsen en bedrijfsleven. 
 
WWW.FROMXMASWITHLOVE.NL 
     
 

http://www.pgwestland.nl/
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Ouderen en alcohol 
 
Probleem steeds zichtbaarder 

Wist u dit? 55-plussers maken 24% uit van de verslavingszorg. 

De Unie KBO wordt vaak benaderd over ouderen 

en alcohol. Afgelopen week werden we 

geïnterviewd door de regionale kranten en radio. 

Het taboe wordt doorbroken. En dat is nodig ook. 

Het aantal alcoholverslaafden in de 

verslavingszorg daalt, maar het aandeel ouderen 

die kampen met een alcoholprobleem is de 

afgelopen tien jaar gestegen. Dat concluderen 

het Trimbos Instituut en Hogeschool Windesheim 

na analyse van cliëntgegevens. De stijging is al zichtbaar vanaf 

55 jaar, maar is het grootste bij senioren boven de 60 jaar. 

Voornaamste oorzaken voor de stijging onder ouderen is 

gewoontegedrag in combinatie met vrije tijd en relatief meer 

besteedbaar budget. Ouderen hebben de carrière en 

gezinsvorming achter zich gelaten. Ze zijn vaker in de 

gelegenheid om te drinken en het is ook vaker sociaal 

geaccepteerd. 

De Unie KBO heeft een aantal jaren voorlichting gegeven rond 

het thema, onder de noemer ‘het eeuwige weekend’. We 

schreven erover in ons ledenblad Nestor. Samen met Omroep 

Brabant en zorgorganisaties maakten we een tv-serie, waarin 

ouderen zelf vertellen over hun alcoholverslaving en hoe ze die 

de baas zijn geworden. De afleveringen gaan over thema’s als 

pensioen, de omgeving, zorg en hulpverlening, verlies en rouw, 

gezondheid en zingeving aan vrije tijd. De serie is nog altijd 

actueel. Wilt u deze serie terugkijken? Dat kan onlinevia onze 

website.  

 

 

  

http://www.uniekbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid---zorg/het-eeuwige-weekend/?page=het-eeuwige-weekend
http://www.uniekbo.nl/belangenbehartiging/gezondheid---zorg/het-eeuwige-weekend/?page=het-eeuwige-weekend
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Alcohol en vallen  

Uit onderzoek blijkt dat ouderen banger zijn om overvallen te 

worden dan om te vallen. Dit blijkt uit een groot 

veiligheidsonderzoek onder ruim 700 senioren, uitgevoerd in 

opdracht van seniorenorganisatie Unie KBO. Terwijl er jaarlijks 

2500 ouderen overlijden doordat zij ten val komen. Daarnaast 

belandden er ook nog 84.000 65-plussers op de EHBO door een 

val. Wanneer alcohol een belangrijke rol speelt in het leven van 

de oudere, maakt dat de kans op vallen alleen maar groter. Te 

veel alcohol is niet gezond voor lichaam en geest en bovendien 

neemt de kans op ongelukkig vallen toe. Wilt u lezen hoe u vallen 

kunt voorkomen? Klik dan hier.  

 

Bent u of kent u iemand met een alcohol-afhankelijkheid, neemt 

dan contact op met uw huisarts. 
 

 

De zorg verandert: handige sites voor informatie en meer 

Onlangs ging de voorlichtingscampagne van de 

Rijksoverheid van start over de hervormingen van de 

langdurige zorg. ‘Nederland verandert. De zorg verandert 

mee’, is de campagnetitel. De Unie KBO doet mee, via koepel 

CSO. Ouderen kunnen online veel informatie vinden. 

Nederlanders worden geïnformeerd over de komende 

veranderingen via radio, televisie en kranten. Bij de campagne 

hoort de website www.dezorgverandertmee.nl. Het geeft een 

overzicht van de belangrijkste wijzigingen en tips om de eigen 

zorg goed te regelen. Ook worden veelvoorkomende 

misverstanden opgehelderd. 

Zorgprofessionals hebben een eigen deel op de 

website: www.dezorgverandertmee.nl/zorgprofessionals. Zij 

kunnen ook terecht op www.hervorminglangdurigezorg.nl. 

http://www.uniekbo.nl/veilig-thuis/vallen.html
http://www.dezorgverandertmee.nl/
http://www.dezorgverandertmee.nl/zorgprofessionals
http://www.hervorminglangdurigezorg.nl/
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Mensen die zorg ontvangen en willen weten wat er in hun 

specifieke situatie gaat veranderen kunnen terecht 

opwww.hoeverandertmijnzorg.nl en www.regelhulp.nl. 

Aan de website www.hoeverandertmijnzorg.nl is een telefonische 

helpdesk verbonden, waar u van maandag tot vrijdag tussen 9 

en 17 uur terecht kunt met vragen. Het (gratis) telefoonnummer 

is: 0800 0126. 

Hoe zijn wij hierbij betrokken? De Unie KBO heeft samen met 

andere ouderenorganisaties binnen de koepel CSO meegedacht 

over de website www.hoeverandertmijnzorg.nl 

 
 

Proef  geldautomaten dichtbij  

Het verdwijnen van 

geldautomaten raakt ouderen 

harder dan anderen. De norm 

van 5 km hemelsbreed is voor 

velen een onoverbrugbare 

afstand. Mede op aandringen 

van de Unie KBO starten de 

banken nu met een pilot om geldautomaten dichterbij te 

brengen. 

Banken mogen onderling geen afspraak maken over plaatsing 

van hun geldautomaten om ‘mededingingsredenen’. De Unie 

KBO vindt dat onwenselijk, want we zien met namen in het 

buitengebied te veel automaten verdwijnen. Als banken onderling 

hun plaatsingsbeleid afstemmen, zijn de problemen opgelost. Het 

totaal aantal geldautomaten van alle banken is ruim voldoende; 

de spreiding is alleen niet optimaal. 

 

 

http://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
http://www.regelhulp.nl/
http://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
http://www.hoeverandertmijnzorg.nl/
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Proefproject in dorpen  

 

ABN AMRO, Rabobank, ING en SNS hebben hierop positief 

gereageerd, als er tenminste geen bezwaren zijn vanuit de 

toezichthouder en mededingingsautoriteit. Zijn die bezwaren er 

niet, dan starten de banken nog dit jaar met een gezamenlijk 

proefproject. Daarin worden één of meerdere gebieden 

uitgekozen, waaronder kleine dorpskernen. De bereikbaarheid 

van pinautomaten in het buitengebied gaat daardoor hopelijk 

snel toenemen. Goed nieuws voor de ouderen die daar wonen. 

 
Wij willen papieren keuzedagen! 

“Tweede Kamer wil af van OV-chipkaart”, is het nieuws.  

De Unie KBO, heeft ook forse bezwaren tegen de kaart (zie 

onder). Zo is het verplichte 

in- en uitchecken ons een 

doorn in het oog. Maar de 

meeste klachten krijgen we 

van onze leden over de 

keuzedagen: waarom 

alleen nog maar digitaal? 

 

Keuzedagen voor senioren horen bij de NS Voordeelurenkaart. 

Tot voor kort werden deze dagen als papieren kaartjes 

aangeboden. Tegenwoordig zijn ze er alleen nog maar in 

verchipte vorm.  

De Unie KBO adviseerde de NS hierover destijds al negatief; 

minstens 53.000 oudere reizigers zouden immers de dupe 

worden. Het advies leidde niet tot een ander besluit van de 

Spoorwegen. 
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Wel zegde NS ons schriftelijk toe met een nieuw aanbod te 

komen: ‘over de invulling van de alternatieve oplossing voor deze 

kwetsbare klanten hebben wij inmiddels concrete ideeën.’ We 

wachten al een jaar op deze concrete ideeën. Maar een 

oplossing is nog steeds niet voorhanden. Ondertussen blijven de 

klachten van ouderen binnenkomen, ook bij het OV-loket. Het 

heeft ons inmiddels lang genoeg geduurd. We roepen NS én de 

Kamer op: geef de ouderen hun papieren keuzedagen terug! 

 
 
Gezond oud worden en vervoer  
 
Uit een onderzoek van het AD blijkt dat de Westlander weinig 
gebruik maakt van het openbaar vervoer. De eigen auto of de 
fiets, al dan niet met een elektrische ondersteuning, is hét 
vervoermiddel. Maar wanneer je ouder wordt, geen auto hebt en 
het met de fiets ergens naar toe rijden steeds moeilijker, wordt 
wat moet je dan? Welk vervoermiddel is dan voor u de beste?  
De belangenorganisaties voor ouderen en mensen met een 
beperking hebben vorig jaar in samenwerking met de gemeente 
het project Westland op Weg in gang gezet.  
Het zou fijn zijn wanneer de ouderenbonden hun leden blijft 
wijzen op de mogelijkheden van aangepast vervoer. Er zijn tal 
van mogelijkheden om zelfstandig te blijven reizen ook buiten 
Westland.  
De bussen van Veolia zijn heel goed toegankelijk gemaakt en de 
bushaltes zijn verhoogd dus met een rolstoel of  
een rollator is het geen probleem om met het openbaar vervoer 
te reizen en mocht u niet gewend zijn aan de OV-chipkaart dan 
zijn er mensen die als maatje met u mee kunnen reizen  
Om u het reizen met openbaar vervoer te leren.  
Wanneer u niet in staat bent om met het reguliere openbaar 
vervoer te reizen, dan kunt u in aanmerking komen voor een 
Wmo-vervoersindicatie RegioTaxi.  
Hiermee kunt u circa 600 zones per jaar met de RegioTaxi reizen 
binnen Westland, Haaglanden en enkele zones daarbuiten. Dit 



~ 16 ~ 
 

komt neer op ongeveer 1700 kilometer per jaar en u betaalt 
hiervoor het tarief van het openbaar vervoer.  
Dat is in 2014 € 0,65 per zone. U kunt per keer maximaal vijf 
zones à € 0,65 per zone reizen. Ook betaalt u per rit 1 x het 
opstaptarief van € 0,65.   
Voor reizen met de Regiotaxi ontvangt u een gratis Wmo-
Regiotaxipas van de gemeente Westland. De reis betaalt u 
rechtstreeks aan de chauffeur.  
Ook zonder Wmo-vervoersindicatie kunt u gebruik maken van de 
Regiotaxi, de prijs is dan € 2,40 per zone i.p.v. € 0,65.  
Wanneer u een bewijs van de gemeente hebt dat u recht hebt op 
Wmo-vervoer kunt u ook een Valyspas aanvragen en reizen van 
deur tot deur voor 0,20 cent per kilometer.  
Valys Basis is er voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten uw 
regio. U kunt Valys gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones 
vanaf uw woonadres. Valys Basis brengt u waar u met het lokale 
of regionale vervoerssysteem niet kunt komen. Voor een bezoek 
aan familie of vrienden of fijn een dagje op stap met de 
kleinkinderen.  
 
Plusbus  
In Westland hebben we de Plusbus en de Rolbus, onderdeel van 
Vitis Welzijn. Deze bussen vervoeren u van deur tot deur binnen 
de grenzen van Gemeente Westland en Hoek van Holland.  
Voor u gebruik kunt maken van dit vervoer moet u eerst lid 
worden van de PLusbus of de Rolbus. De kosten van het 
lidmaatschap zijn € 5,00 per maand en u kan dan een 18 
rittenkaart kopen voor € 15,00.  
Lukt het u in het geheel niet om zelfstandig met openbaar 
vervoer te reizen dan is het mogelijk de vervoersbegeleiding van 
Vitis Welzijn in te schakelen.  
Laat u goed informeren dan hoeft u geen beroep te doen op 
familie of buren maar kan u zelfstandig uw reis plannen. Blijf niet 
thuis zitten en zorg dat vereenzaming geen vat op u krijgt.  
 
Koos Oostdijk (VAKcollege 
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Uit de WMO Adviesraad  
 
Wij zullen u niet vermoeien met alle ( concept-) nota’s die in de 
WMO-raad zijn behandeld om de zorg voor de burger in 2015 
e.v. jaren zeker te stellen.  
De hoofdlijn waar het om gaat betreft : Op 1 januari 2015 moet 
de Gemeente Westland klaar staan om meer burgers te 
ondersteunen dan nu het geval is!  
Aanleiding hiertoe is :  
Dat met instemming van de gemeentelijke overheden er 3 
decentralisaties ( t.w.: WMO- , Participatiewet en Jeugdzorg ) 
plaatsvinden, waarbij het grootste deel van de taken die tot op 
heden werd uitgevoerd door de overheid, overgaat naar de 
gemeenten. Ook wel genoemd : De veranderingen in het sociale 
domein, waarbij gezocht wordt naar een nieuwe balans in de 
taakverdeling tussen de Gemeente en de burger. Met als 
uitgangspunt: De zorg zo dichtbij als mogelijk is en zo veel 
mogelijk in uw eigen huislijke omgeving. 
 
Hieronder volgen enkele begrippen, die u op het gebied van 
de toekomstige zorg tegen kunt komen :  
- KlantenKontaktCentrum ( KKC ) : De plaats waar de burger met 
al zijn vragen terecht kan via de digitale snelweg.  

- Wijkinformatiepunt: ( voorheen het STIP-loket ) . Bent u niet 
handig met de computer dan kunt u aan dit loket terecht met al 
uw vragen .  

- De aanvraag: Als uw vraag niet af te doen is met een simpel 
antwoord , dan wordt uw vraag /verzoek vastgelegd en krijgt de “ 
aanvraag “ een voortzetting met een gesprek.  

- Het gesprek: Om de aanvraag inhoudelijk goed in beeld te 
brengen en uw eigen  
 
mogelijkheden voor de ondersteuning te bespreken, wordt u 
uitgenodigd voor een gesprek. Met als resultaat een vastlegging 
van de zorgvraag , uw eigen mogelijkheden en de benodigde 
aanvullende ondersteuning vanuit andere deskundigheden .  
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- Cliëntondersteuner: Iedere aanvraag krijgt 1 verantwoordelijke 
toegewezen , die zorg draagt voor het vervolg van de aanvraag 
en daarop aanspreekbaar is .  

- Sociaal wijk of kernteam: bestaande uit wijkverpleegkundigen, 
ouderenbezoeker,  
sociaalmakelaar en zo mogelijk ook huisartsen, die goed op de 
hoogte zijn van  
de bewoners en weten welke hulp dichtbij voorhanden is, en zo 
nodig mensen verwijzen naar het wijk-informatiepunt .  
De weg die de aanvraag vervolgens aflegt zal ik achterwege 
laten, maar de uitkomst is /moet zijn dat de burger ( u dus!) de 
zorg op maat krijgt die nodig is met de  
inspanning / ondersteuning uit eigen kring die voorhanden is .  
 
Andere begrippen die in dit kader van belang zijn en qua 
uitwerking nog de nodige aandacht zullen vergen , zijn:  
- Mantelzorger, mantelzorgsteunpunt, mantelzorgcompliment. 
Zorg die door mensen uit de directe omgeving van de 
zorgverkrijger wordt verleend en veel aandacht moet krijgen om 
overbelasting van deze mensen te voorkomen en waardering 
moet krijgen!  
- Respijtzorg: mantelzorgers moeten de mogelijkheid hebben / 
krijgen om af en toe even op adem te komen, zeker in situaties 
waarbij vervanging niet snel voorhanden is. Dan moet er toch 
een alternatief zijn voor opvang bijv. door een respijthuis waar de 
zorgverkrijger een dag- en nachtopvang kan worden verleend !  
- Overgangsrecht / zachte landing: Voor het jaar 2015 worden er 
maatregelen genomen om de overgang naar de nieuwe situatie 
zo soepel mogelijk te laten verlopen.  
Gezien de enorme omvang van de 3 decentralisaties zullen zich 
ongetwijfeld situaties voordoen die niet voorzien zijn en daarvoor 
wordt een vangnet gecreëerd dat klaar staat om indien nodig 
snel een oplossing aan te dragen.  
En dan moet er iemand (een bevoegde ambtenaar) zijn, die 
direct ingeroepen moet kunnen worden om ter plaatse knopen 
door te hakken!  
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Heeft u naar aanleiding van het voorgaande nog vragen / 
opmerkingen of andersoortig commentaar, wendt u dan tot uw 
ouderenbond , vertegenwoordigers in de SARW of 
ondergetekenden .  
Rieneke Bruin ( 0174 415 656 ) (VAKcollege)  
Aart Boerma ( 0174 418 533 ) (VAKcollege)  

 

Postzegels, 

Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate 

van Missie- en Ontwikkelingswerk. Wilt u meedoen? Knip de 

postzegels royaal uit of lever enveloppen en ansichtkaarten bij 

ons af. Voor dit doel zijn ook brillen,hoorapparaten,rozenkransen, 

kruisjes en zangbundeltjes welkom. 

Kunt u ze niet brengen? Een telefoontje en we halen het bij U op. 

Namens broeder Krummel uit Steyl,dank aan iedereen die 

spaart. 

 
INLEVERADRESSEN voor postzegels,brillen enz. 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. M. Vijverberg       Elisadreef 119                      Tel. 628188 

Mevr. T. Vijverberg        Herenstraat 85 app.211        Tel. 219623 

 

Ook in de decembermaand sparen we postzegels ten bate van 

Missie- en Ontwikkelingswerk voor broeder Krummel  uit Steyl. 
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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  

 

Over SeniorWeb 

SeniorWeb wil alle senioren de vele mogelijkheden van de 

digitale wereld laten ervaren. Sinds 1996 heeft SeniorWeb 

honderdduizenden senioren wegwijs gemaakt in de wereld van 

computers, internet en e-mail.  

 

SeniorWeb is er voor iedereen: van de prille beginner tot de 

gevorderde computergebruiker. 

Lid worden 

Wie gebruik wil maken van de vele voordelen van SeniorWeb 

wordt lid van de vereniging voor slechts 29 euro per kalenderjaar. 

Computercursussen 

Dit doet SeniorWeb onder andere door begrijpelijke en 

betaalbare computer- en internetcursussen op 400 plaatsen in 

het land. Duizenden vrijwilligers delen hun kennis en zijn de 

drijvende krachten achter deze activiteiten. Iedereen kan een 

cursus bij een SeniorWeb Leercentrum volgen. 

Stap-voor-stap uitleg 

Daarnaast biedt SeniorWeb stap voor stap uitleg en handige tips 

die verschijnen in haar kwartaalblad Enter, nieuwsbrief en op de 

website. SeniorWeb biedt een schat aan waardevolle informatie 

over alle leuke en handige computermogelijkheden.  

Computerhulp 

Met de PCHulp-dienst biedt SeniorWeb daarnaast hulp bij 

computerproblemen, want er kan soms iets misgaan. 

Deskundige vrijwilligers helpen via internet, per telefoon en zelfs 

aan huis.  

http://www.seniorweb.nl/lid-worden
http://www.seniorweb.nl/lessen/leercentra
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Bestuur:      

A.E.M. van der Hee-Lammers   voorzitter                0174-295294 
D. Kraaijenbrink          secretaris             0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
Th.M. Bekkers          lid         0174-294899           
E. de Kok-Gertenaar                 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 Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of 
mobiel nr.: 06-24137579,  
of per email: 
janettydekok@gmail.com 
 
 
 
 
 
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 
Jan Lindenburg                  A-B lijn          070-3210010 
Toos van der Helm  C     lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C     lijn 070-3965096  
Leo de Kok    C    lijn          06-38365683 
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