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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.: NL33RABO 01566.10.132 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
www.kbowateringen.nl 
 

Jaargang: 61                     nr. 2                                 2014 

 
Beste mede leden, 
 
Bij het schrijven van dit bericht als ik een blik naar buiten werp 
dan heb ik zo langzamerhand het gevoel dat wij in het voorjaar in 
de Lente zijn aangeland. Knoppen in de bomen zijn duidelijk 

zichtbaar en de krokussen  beginnen te kleuren. 
We zullen verrast zijn wanneer er nu nog vorst 
optreedt en sneeuw valt. Maar de verrassingen 
zijn de wereld nog niet uit. 
Zo hebben wij de afdeling Wateringen een 
mooie schenking  gekregen van ”De Stichting  
Vrienden voor Ouderen”. Zij willen ons steunen 
voor ‘n bepaald project. Het project diende zich 

aan in verband met de aanschaf van bridgemates. Dit zijn voor 
degene, die niet bekend zijn met bridgen, kastjes waarmee 
digitaal de einduitslag snel bekend is.    
Het bestuur van de Stichting bood ons bestuur een bedrag van 
€ 2000,-- aan. Geweldig. 
Vervolgens wil ik  bijgaand overzicht  van de K B O – Poeldijk 
onder uw aandacht brengen over de vervoersorganisatie 
Westland en Omstreken o.a. de doelgroep, manier van reizen en 
de kosten.  

http://www.kbowateringen.nl/
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De regelingen gelden vanaf januari 2014. 
Tot slot nodigt  het bestuur de leden uit voor de Algemene Leden 
Vergadering  op donderdag 13 maart a.s. om 13.00 uur in de 
kantine van Velo.  
 
Alle goeds, 
 
Nico Meijer Wnd voorzitter 

 
 

Maart roert zijn staart 

           Maar 

    Maartse buien, 

    die beduien, 

Dat de lente aan komt kruien  
 

 
Activiteiten: 
 
Do 13 maart        Alg. vergadering 13.00 uur in Velo 
11-12-13 april                Kaartweekend Callantsoog 
Di 13 Mei                       Bedevaart naar Den Bosch 
Wo 21 Mei         Voorjaarstocht 
12-19  juli              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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MEER LEDEN VOOR DE KBO 
 

Begin 2013 het jubileumjaar is de actie gestart nieuwe leden te 
werven. Inderdaad hebben een groot aantal nieuwe leden zich  
gemeld. Toch willen wij als bestuur de actie dit jaar voortzetten. 
In dit geval willen wij u als  lid vragen aan deze actie mee te 
doen. Ongetwijfeld kent u buren, kerngenoten van Wateringen, 
familie, vrienden, kennissen of wel goede bekende, die nog geen 
lid zijn van de KBO. Aan u de vraag probeer deze mensen te 
benaderen en maak ze de zin van het lidmaatschap duidelijk. 
Hierbij noemen wij enkele voorbeelden: 

 10 keer per jaar het gratis magazine Nestor en het 

ledenblad van de afdeling Wateringen. 

 Gratis gebruik van de ouderenadvisering. 

 Deelname aan de activiteiten van onze afdeling o.a. de 

soosmiddagen, uitstapjes en vakantie, dat betekent 

ontmoeten van nieuwe en bekende mensen. 

 Belangenbehartiging op gemeentelijk en landelijk niveau. 

 Kortingen bij deelname aan collectieve zorgverzekering. 

 Korting op de rijbewijskeuring. 

Door de vele wijzigingen op het terrein van langdurige zorg  en 
de hoge kosten waarvoor de ouderen komen te staan bij opname 
in de verzorging- en/of verpleegtehuizen heeft de KBO de steun 
van nieuwe leden hard nodig. Ook voor het welzijn in de vorm 
van hulp in huis in het geval van geestelijk en/of lichamelijke 
beperkingen vraagt de KBO nieuwe leden. 

 

Dit alles vraagt om meer invloed en meer kracht. 
 

Zomaar wat voorbeelden, die u in het gesprek met mensen kunt 
gebruiken.De jaarlijkse bijdrage bedraagt slechts € 24,-- 
Graag uw medewerking. 
Bij de bestuursleden kunt u terecht  voor aanmeldingsformulieren  
Namens het bestuur 
Nico Meijer, wnd voorzitter 
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 ALGEMENE VERGADERING DD. 13 MAART 2014 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van KBO 
afdeling Wateringen die gehouden wordt op donderdag 13 maart 
2014 in de kantine van VELO, Noordweg 26 te Wateringen. 
De vergadering start om 13:00 uur en is gepland te duren tot 
14:00 uur.  
Daarna is de reguliere bridgemiddag gepland. 
 
Overleden:  
 

Dhr. L.A. Stijger, De Meibloem 53, 2291GS Wateringen. 

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

Mevr. M. van Holstein, Irenestraat 15, 2291TG Wateringen.  
Mevr. H. Wagterveld, Laan van Wateringseveld 1415, 2548BZ 
Den Haag. 

Dhr. P. Onings, Grutto 114, 2295PW Kwintsheul 

Dhr. B. Zwirs, Amaliaplein 30, 2291SW Wateringen. 

Dhr. G.J.A. de Haas, Erasmusweg 257, 2532CJ Den Haag. 

Mevr. W.A.G. de Haas-Oudijk, Erasmusweg 257, 2532CJ Den 

Haag. 

Dhr. P.M. van der Valk, Laurierpad 1, 2292CK Wateringen. 

Dhr. J.W.M. Hilgerson, De Ark, kamer 300, 2291BD Wateringen. 

Mevr. A.A. Hilgerson-Schild, De Ark, kamer 300, 2291BD 

Wateringen. 

 
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
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Deelnemen aan de 
Rabobank Clubkas Campagne 2014  
 
In de maand maart 2014 gaat het weer echt gebeuren. De 
Rabobank Clubkas Campagne gaat dan van start. Doet u mee, 
dan kunt u geld verdienen voor onze KBO-afdeling. 

 
Als u naast het lidmaatschap van onze KBO-afdeling ook lid bent 
van de Rabobank Westland, ontvangt u in de komende tijd een  
brief van de Rabobank waarin u wordt uitgenodigd 5 stemmen uit  
te brengen. Die stemmen zijn geld waard.  
 
Leden van de Rabobank maken door te stemmen uit welke 
verenigingen en stichtingen gesponsord worden en voor welk 
bedrag. Deze verenigingen of stichtingen moeten wel een 
bankrekening hebben bij de Rabobank Westland en zich op tijd 
hebben laten inschrijven voor deze campagne.  
 
De stemmen kunnen worden uitgebracht in de periode van 3  t/m 
16 maart 2014 via de website www.rabobankwestlandexclusief.nl  
en vervolgens op de favoriete clubs. Op basis van de stemmen 
die op de clubs worden uitgebracht wordt een bedrag dat de 
Rabobank beschikbaar stelt, verdeeld over de verenigingen en 
stichtingen .Met het uitbrengen van uw 5 stemmen (maximaal 2 
op een vereniging of een stichting) kunt u in ieder geval uw KBO 
met 2 stemmensteunen. Dat stemmen moet via internet 
gebeuren. Heeft u geen computer en dus ook geen 

http://www.rabobankwestlandexclusief.nl/
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internetverbinding of wel een computermaar geen 
internetverbinding. Geen nood!  Vraag dan uw zoon/dochter of 
uw schoonzoon/schoondochter of een bevriende relatie,of een 
van hen de actie voor u wil uitvoeren. De brief die u heeft 
ontvangen, moet u wel aan de persoon die voor u stemt ter 
handstellen, want in die brief staan gegevens die bij het stemmen 
nodig zijn. U kunt natuurlijk ook mensen die geen lid zijn van 
onze KBO maar wel lid van de Rabobank Westland oproepen om 
op de KBO afd.Wateringen te stemmen. 
 
Doet u allen mee en steunt onze KBO!  
 
Arie Groenewegen, penningmeester   
 

Kaartweekend 2014 
 
Heeft U nog niet betaald voor het  kaartweekend  (11 t/m 13 april 
a.s.) in Badhotel Callantsoog in Noord  Holland. 
Doe dit dan zo spoedig mogelijk.  
Betaling kan plaatsvinden door storting op: 
Bankrekening NL 33 RABO 0156.610132, t.n.v. K.B.O. te 
Wateringen onder vermelding van: “Kaartweekend 2014”. 

 
De prijs voor onze leden is €  135,--    (niet leden van KBO 
Wateringen betalen  € 10,--  extra). 
Voor een één persoonskamer wordt  Є 30,-- pp. extra gerekend. 
Gaat U met de bus mee dan zijn de kosten € 16,--.  
 
Begin april ontvangen de deelnemers nog een brief met het 
volledige programma 
 
Tiny Eekhout 
 
 
Mailadres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO 
ettydekok@gmail.com 
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Bridgen:  

 

 

 

 

Uitslag derde competitie 

ronde 

  

A-Lijn 

1          Anneke Fromberg en Thecla Kester     60,25 % 

2         Lineke en Dick Kraaijenbrink                 56,29 

3         Janet Holtkamp en Dini v. Santen         55,29 

  

Promotie van B naar A-lijn 

1         Wil en Piet Duijndam                              54,73 % 

2         Coby en Jan d. Bakker                           54,70 

3         Pauline en Loek Gardien                        53,11 

4         Riet en Theo Damen                              52,18 

  

Promotie van C naar B-lijn 

1         Piet Hollaar en Nol Vijverberg                54,93 % 

2         Tiny v. Bergen en Truus Krijger              53,91 

3         Ria en Cees v.d. Geest                          53,08 

4         Jan v. Kester en Chris Moers                 52,36 

  

Promotie van D naar C-lijn 

1         Bea en Cees v.d. Akker                          55,75 % 

2         Bep Straathof en Corrie Wigchert           55,03 

3         Qrien d. Vette en Theo Vis                     54,20 

4         Corrie v.d. Knaap en Froukje Linning    54,03 

5         Ludie en Piet Vis                                    53,82  
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Klaverjassen: 
 

De uitslagen van het prijsklaverjassen op dinsdag 4 februari 

  

1ste plaats          Mevr. Riet Verbeek   met 5754 punten 

2de    "                Mevr. Bea Hakkaart   "    5703   " 

3de    "                Mevr. Riet Alleblas     "    5677   " 

  

De aanmoedigingsprijs ging naar:    Dhr. Arnold Vermeulen met 

2954 punten 

  

De eerstvolgende prijsklaverjasmiddag op 11 maart is.  
 
 
 

WAT TE DOEN MET ONZE POEN 
 

Voor 26 februari j.l. hadden we mevrouw Jennifer Fluitman van 
Westland Partners uitgenodigd om ons te informeren over de 
mogelijkheden om de nadelige gevolgen van de wijzigingen van 
de AWBZ per 1 januari 2013 zoveel mogelijk te beperken. Het 
werd een zeer succesvolle themabijeenkomst omdat de notaris 
de materie op een zeer heldere wijze uitlegde en omdat de 
opkomst voor de presentatie groot was. Naast de AWBZ-materie 
kwam ook het Levenstestament aan de orde. 
Jennifer heeft ons toegezegd een hand-out van de presentatie 
aan Nico Meijer ter hand te stellen. U kunt bij hem een 
exemplaar bestellen. Wilt u contact nemen met mevrouw 
Fluitman, haar contactgegevens zijn: 
j.fluitman@westlandpartners.nl  Galgepad 21, 2671HS 
Naaldwijk, 0174-637500. 

            
 
 
 

mailto:j.fluitman@westlandpartners.nl
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DE BEDEVAART NAAR DEN BOSCH 2014 

 
Geachte dames en heren, 
  
Op dinsdag 13 Mei 2014, willen wij voor de 24ste keer onze 
jaarlijkse Bedevaart naar de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch 
gaan houden, samen met vele leden van de KBO in Zuid-
Holland. 
Ieder jaar willen wij ons op deze Bedevaartsdag extra laten 
inspireren door Maria, de moeder van onze lieve Heer, op die 
bijzondere plaats, bij haar bijzondere beeltenis. 
Voor de 24ste. keer trekken wij naar de prachtige, sinds 2012 
geheel gerestaureerde Sint Jan’s Kathedraal van Den Bosch om 
Haar te eren en haar voorspraak in te roepen voor al onze 
zorgen en noden. 
 
 De Bedevaart vindt plaats op Dinsdag 13 Mei 2014 
 
Gezien de vele positieve reacties op de Bedevaart van 2013 
houden wij ook in dit jaar dezelfde locaties en dagindeling aan. 
 
De prijs voor deelname aan deze Bedevaart bedraagt  € 45,-- per 
persoon,hierbij is in begrepen, busvervoer, koffie met kleine 
Bossche bol en na afloop een diner. 

 
Als u vragen heeft kunt u deze stellen aan Dhr.C. Zuidgeest.  Lid 
van de werkgroep KBO Bedevaarten.  
Wateringseweg 15, 
2685 SR Poeldijk 
E-mail : ceeszuidgeest@hetnet.nl 
 
                     Tel.; 0174-24 50 69;  06-22 11 91 44. 
 
  Met vriendelijke groet en hoogachting, 

 
Pastoor A.A. van Well, voorz. Werkgroep Bedevaarten  
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Postzegels: 

 
 Voor broeder 
Krummel van 
missiehuis Steijl 
verzamelen we 
postzegels maar ook 
brillen, zangbundeltjes, rozenkransen en schilderijtjes zijn 
welkom. 
Hiermee worden projecten in diverse landen ondersteund   
 
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. 
 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer,  
Komkommerstraat 8, 2292 AB Wateringen, Tel. 0174-294435 
' 



~ 11 ~ 
 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 3 – 7 februari 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging  

-          Allereerst kunnen we een tweetal successen melden inzake 
onze lobby bij de Nederlandse Spoorwegen. Het papieren 
treinkaartje blijft, ook nadat de NS medio dit jaar geheel overstapt 
op de ov-chipkaart. En het weghalen van de gele NS borden met 
daarop de vertrektijden van treinen wordt vooralsnog uitgesteld. 
De NS wilde vanaf april 80 procent van de gele borden op 
stations weghalen. De borden zijn volgens de vervoerder 'niet 
meer van deze tijd'. De Unie KBO heeft echter bedongen dat de 
NS eerst goed nadenkt over een alternatief alvorens de borden 
te verwijderen.  

-          Het ministerie van VWS lijdt volgens de Unie KBO aan 
tunnelvisie als het om algehele gezondheidspreventie gaat: ‘alle 
ballen op jongeren en werkenden, maar de ouderen blijven in het 
deze week gelanceerde Nationaal Preventie Programma buiten 
spel’. En dat is tegen het zere been van de Unie KBO, met name 
omdat wij zulke goede ervaringen hebben met 
gezondheidsvoorlichting aan ouderen! Onze kritiek drong via een 
Tweede Kamerdebat door tot de minister Schippers. Zij stuurt 
haar staatsecretaris voor nader overleg. Wordt vervolgd.  

 -          De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM, 
verenigd in de CSO, hebben in een gezamenlijke verklaring laten 
weten zich zorgen te maken over de ontstane situatie rondom het 
wetsvoorstel WMO 2015. De ingrijpende maatregelen uit het 
voorstel treffen duizenden mensen, waaronder een heel groot 
deel (kwetsbare) ouderen. De omwenteling die de wet vraagt is 
gigantisch. Goede samenwerking tussen de belangrijkste 
partners is een vereiste. Ons pleidooi: kies bij implementatie voor 
zorgvuldigheid, haalbare stappen, goede overgangsregelingen 
en laat geen impasse ontstaan tussen staatssecretaris Van Rijn 
en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).    
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-          De Unie KBO bepleitte op 28 januari - via een ingezonden 
artikel in het dagblad Trouw - een creatieve aanpak voor de 
leegstand in verzorgingshuizen. Bijvoorbeeld door het geclusterd 
wonen voor ouderen mogelijk te maken. Het hele artikel uit 
Trouw is te lezen op onze website.  

-          De controle op medicijngebruik voor 65-plussers faalt nog 
steeds. Ouderen maken zelden gebruik van de jaarlijkse 
medicatiebeoordeling. De Unie KBO wil hieraan een einde 
maken en zal dit onderwerp weer hoog op de agenda zetten, te 
beginnen in het Tv-programma ‘Meldpunt’ van Omroep Max. 
Stem daarom volgende week donderdag 13 februari om 19.20 
uur af op Nederland 2.  

-          De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, 
NVOG en NOOM, verenigd in de CSO, riepen vorige week de 
Tweede Kamer op de kwetsbare oudere niet uit het oog te 
verliezen bij de steeds verdergaande digitalisering van het 
betaalverkeer. Samen met het Maatschappelijk Overleg 
Betaalverkeer (MOB) constateert de CSO dat er onvoldoende 
aanvaardbare alternatieven beschikbaar zijn voor deze groep. 
Onze oproep: handhaaf fysieke betalingsdiensten - zoals de 
acceptgiro - totdat aanvaardbare alternatieven beschikbaar zijn. 

-          De kostendelersnorm houdt onze gemoederen en onze lobby 
bezig! Een kostendelersnorm houdt in dat in huishoudens waarin 
meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun uitkering 
gekort wordt omdat zij de kosten van het levensonderhoud met 
elkaar kunnen delen. De Unie KBO verwacht dat de invoering 
van de kostendelersnorm tot gevolg zal hebben dat AOW- 
gerechtigden niet meer bij hun kinderen gaan inwonen. Dit staat 
haaks op het kabinetsbeleid over mantelzorg. Wij vinden dat, als 
er sprake is van mantelzorg, de huidige regeling moet blijven 
gelden. In een Kamerdebat dat gisteren plaatsvond, is een 
amendement van deze strekking ingediend door CDA, 50Plus en 
de SP. De regeringspartijen kregen echter - hetzij schoorvoetend 
- de steun van D66, ChristenUnie en SGP waardoor het 
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amendement werd verworpen en de ‘mantelzorgboete’ nu helaas 
een feit is.  

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze 
website www.kbo.nl en volg ons ook op Twitter via 
@Unie_KBO 

  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 4 – 21 februari 2014 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 
  

De afgelopen twee weken kwam de Unie KBO veel in het nieuws 
en werden een aantal uiteenlopende zaken ‘op de kaart gezet’.  

-         De Unie KBO blijft kritisch op de NS. Het weghalen van de 
gele informatieborden lijkt voorlopig van de baan, maar de prijs 
van de ‘vrije reisdagen’ voor senioren  gaat binnenkort omhoog. 
Daar komt dan een ruimer gebruik tegenover te staan, aldus de 
NS. De informatie van NS aan haar klanten hierover is slecht, 
hebben wij gemerkt. De Unie KBO dringt er bij de NS op aan snel 
met heldere en duidelijke informatie te komen. 

-          Volgende week komt een hoge ambtenaar van VWS op 
bezoek bij de Unie KBO. Dit naar aanleiding van onze 
opmerkingen ten aanzien van het Nationaal Preventie 
Programma. Ouderen komen in dit programma namelijk 
nauwelijks voor. Op aandringen van de Unie KBO heeft het CDA 
hierover in de Tweede Kamer een motie ingediend. Het 
oriënterend gesprek met VWS is hiervan een rechtstreeks 
gevolg. De Unie KBO zal tijdens het bezoek haar ervaringen 
delen met betrekking tot gezondheidspreventie voor ouderen, 
maar ook de rol van gemeenten op dit vlak (Wet Publieke 
Gezondheid, artikel 5) naar voren brengen.   

http://www.kbo.nl/
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-          De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo 2015) blijft 
ons bezig houden! Vorige week kreeg de CSO tijdens een 
hoorzitting de gelegenheid om de Tweede Kamer toe te spreken. 
De samenwerkende ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, 
NVOG en NOOM hielden een pleidooi voor een samenhangend 
geheel van de Wmo, Zorgverzekeringswet - waaruit de 
wijkverpleegkundige straks wordt betaald - en langdurige zorg 
(WLZ), waar ook de lokale beleidsagenda op wordt afgestemd. 
Dat vraagt gezamenlijke garanties van gemeenten, 
zorgverzekeraars en zorgaanbieders! De CSO vindt dat zij snel 
duidelijkheid moeten geven hoe zij e.e.a. gaan inrichten. Meer 
hierover op onze website www.kbo.nl   

-          Het aantal gewelddadige woningovervallen van ouderen blijft 
schrikbarende hoog. In 2013 waren 176 ouderen het slachtoffer 
van een woningoverval waarbij geweld werd gebruikt. De Unie 
KBO pleit voor meer actie van de politie. Zo  lieten we in een 
aantal regionale kranten optekenen dat wijkagenten ouderen 
actief moeten benaderen als er sprake is van een inbraakgolf. En 
bij het ministerie van Veiligheid en Justitie ligt een verzoek om 
een nationale korpschef ‘ouderen en criminaliteit’ in het leven te 
roepen. En natuurlijk blijft de Unie KBO onvermoeid voorlichting 
geven over preventiemaatregelen die ouderen zelf kunnen 
nemen.  

-          Onze strijd voor een adequate, jaarlijkse 
medicatiebeoordeling voor 65-plussers gaat voort. Ondanks het 
feit dat een dergelijke medicatiebeoordeling in het basispakket 
zit, wordt in nog geen 10% van de gevallen deze beoordeling 
toegepast. De controle op juist medicijngebruik faalt dus nog 
steeds. Naar aanleiding van onze kritiek heeft de SP inmiddels 
Kamervragen gesteld aan minister Schippers. Wordt vervolgd.  

-          De kostendelersnorm is door de Tweede Kamer 
aangenomen. Een kostendelersnorm houdt in dat in huishoudens 
waarin meerdere mensen met een uitkering wonen, op hun 
uitkering gekort wordt omdat zij de kosten van het 

http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=1048


~ 15 ~ 
 

levensonderhoud met elkaar kunnen delen. De Unie KBO 
verwacht dat de invoering van deze kostendelersnorm tot gevolg 
zal hebben dat AOW- gerechtigden niet meer bij hun kinderen 
gaan inwonen. Wij vinden nog steeds dat de huidige regeling 
moet blijven gelden indien er sprake is van mantelzorg. We 
richten nu onze pijlen op de Eerste Kamer die de nieuwe wet nog 
moet goedkeuren.  

-          Alle 65-plussers in Nederland moeten aan de tabletcomputer. 
Dat vindt de Unie KBO. Samen met de grootste zorgverzekeraar 
van Nederland,  Zilveren Kruis Achmea en ondersteund door 
zorginnovator Focus Cura biedt de Unie KBO sinds enkele 
maanden haar leden een iPad aan, waarmee zij langer 
zelfstandig kunnen blijven. En dat is hard nodig  nu de overheid 
flink gaat snijden in de ouderenzorg aan huis. Het voordelige 
aanbod van onze KBO iPad is nu ook uitgebreid met de 
mogelijkheid van een internetaansluiting. En de oorspronkelijke 
prijs van 45 euro voor een bijbehorend abonnement is komen te 
vervallen. Hiermee wordt het geheel nog aantrekkelijker. Voor 
meer informatie zie www.kbo.nl   

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze 
website www.kbo.nl en volg ons ook op Twitter via 
@Unie_KBO 

 

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

 

 

http://www.kbotablet.nl/
http://www.kbo.nl/
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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 
P.J.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 
Henny Wagterveld             B-C lijn          070-3977068 
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 
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

