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 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. 3                                 2014 

 
Beste mensen, 
Toen ik vorig jaar in de feestcommissie 60 jaar KBO kwam, heb 
ik pas gemerkt wat voor levendige vereniging onze KBO is. 
Toen men na afloop mij als nieuwe voorzitter vroeg, heb ik ook 
niet lang hoeven aarzelen om ja te zeggen. 
 
Ik denk dat ouderenbonden in de toekomst een steeds 
belangrijkere functie kunnen gaan vervullen. 
Ik zie onze KBO als tweeledig: voor de ontspanning en voor 
belangenbehartiging. 
Ontspanning in de vorm van bridge, klaverjassen, biljart, crea, 
dagjes uit of wat dan ook. Als wij zorgen dat ook de oude 
ouderen zo lang mogelijk aan deze activiteiten kunnen 
deelnemen, kan dit een stukje eenzaamheid wegnemen. 
Belangenbehartiging wordt in de toekomst steeds belangrijker 
denk ik: de overheveling van vele rijkstaken naar de gemeenten, 
de opheffing van veel verzorgingshuizen, minder zorg in het 
algemeen, het baart mij zorgen. 
 
Des te plezieriger is het dat ik u kan melden, dat ook deze zomer 
er weer soosmiddagen op de dinsdag zullen zijn. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Ik hoop dat ik als uw nieuwe voorzitter een klein steentje kan 
bijdragen aan een goede toekomst van onze KBO afdeling. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 
NICO BEDANKT 

Deze mooie woorden heb ik vele malen in ontvangst mogen 
nemen ter gelegenheid van mijn afscheid uit verschillende  
functies tijdens de algemene leden vergadering van donderdag 
13 maart j.l. 
Als je bedankt wordt heb je ook iets gedaan en dat kun je niet 
alleen. Daarvoor allereerst mijn vrouw  Ineke, de bestuursleden 
en vervolgens aan u de leden, die het voor mij mogelijk hebben 
gemaakt binnen de afdeling K B O Wateringen te kunnen 
meewerken. Dus u allen bedankt. 
Ik blijf bij de K B O en zal zolang het mogelijk is aan activiteiten 
deelnemen. 

 
Even voorstellen: 
 
Graag stel ik me aan u voor. Mijn naam is Kees Rouss, en sinds 
de afgelopen algemene ledenvergadering ben ik benoemd in het 
bestuur als penningmeester. Ik woon sinds 1989 in Wateringen, 
maar kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Ik denk dat de 
Rotterdammers en Westlanders wel wat op elkaar lijken: 
hardwerkende mensen die graag de handen uit de mouwen 
steken! Ik heb altijd al wat met cijfers gehad, en ben onder 
andere vermogensbeheerder bij een pensioenfonds geweest en 
heb als zelfstandig vermogensbeheerder een beleggingsfonds 
geleid. Ook ben ik al enkele jaren penningmeester bij onze 
wijkvereniging.  In de afgelopen tijd heb ik hier en daar ander 
vrijwilligerswerk gedaan, zoals gastheer zijn bij de visiteclub, 
helpen bij belastingaangiftes en chauffeur bij de Rolbus.   
Ik hoop de komende jaren als penningmeester van de KBO 
Wateringen een steentje te kunnen bijdragen voor deze 
enthousiaste club mensen! 
Kees Rouss, penningmeester 
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Activiteiten: 
 
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. 
 
 
 
Nieuwe leden: 

Mevr. M. van den Berg-Biezen, Sonsbeekstraat 6, 2548RV Den 

Haag. 

 Dhr. L. Kleyn, De Meibloem 37, 2291GR Wateringen. 

 Mevr. R. Kleyn-Bierman, De Meibloem 37, 2291GR Wateringen. 

  
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 
Overleden: 
 
Mevr. A.v.d. Scheer, De Ark, kamer 408, , op 14 maart 2014. 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van 
Dit verlies. 
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Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 
 
 
Toen ik een paar maanden geleden de vacature voor 
Ouderenadviseur in het KBO-blad van Wateringen zag staan, 
dacht ik meteen: “daar ga ik op reageren!” Sinds vorig jaar ben ik 
begonnen met diverse vrijwilligerswerkzaamheden, ik ben onder 
andere via Vitis betrokken bij het Informatief Huisbezoek voor 80-
, 85- en 90-jarigen die nog thuiswonend zijn. Misschien hebben 
enkelen onder u in dat kader al een bezoekje van mij (of van een 
andere vrijwilliger) gehad! Tijdens die huisbezoeken is het de 
bedoeling dat de vrijwilliger alleen informatie verstrekt, maar een 
paar keer lag het al op het puntje van mijn tong om te gaan 
adviseren. Ik zie dat er de komende tijd van alles op de schop 
gaat en met name voor de ouderen in onze samenleving veel 
gaat veranderen. Dan is het erg belangrijk te weten dat je er niet 
alleen voor staat. Op dit moment volg ik de cursus die door de 
gezamenlijke ouderenbonden georganiseerd wordt voor de 
vrijwillige ouderenadviseurs, zodat ik goed geïnformeerd ben als 
u mij zou inschakelen. Er komen veel onderwerpen voorbij in de 
cursus; niet alleen wet- en regelgeving maar ook onderwerpen 
als bijvoorbeeld valpreventie. Allemaal erg nuttig! Dus: mocht u in 
de komende tijd de ouderenadviseur om advies willen vragen, 
neem dan contact met mij op en hoop ik u van dienst te kunnen 
zijn. 
 
Petra Rouss 
 
 
 
 
Mailadres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO 
ettydekok@gmail.com 
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Kaartweekend 2014  

 
Nog drie weken en dan is ons kaartweekend in Callantsoog. 
Van de penningmeester kreeg ik te horen dat iedereen betaald 
heeft.  

Nu maar hopen dat het weer redelijk is 
om de zaterdag door te brengen. 
De komende week ontvangt u de brief 
met het volledige adres en het 
programma. 
  
Tiny Eekhout 
 
 

 
 

Wist U: dat Callantsoog de meeste zonuren in 

Nederland heeft. 

 
 

 
Klaverjassen: 
 

 De uitslag van het prijs klaverjassen op 11 maart:  

1ste prijs :   Dhr Ton de Kok         met 5948 punten 

2e prijs  :    Mw. Trees Bouwer    met 5363   “ 

3e prijs  :    Mw. Trees Löbker     met 5207   “ 

De aanmoedigingsprijs ging naar   INEKE MEIJER  MET 3452 
PUNTEN 
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Bridgen:  
 
Beste bridgers, 
Het zal u niet ontgaan zijn dat de scorekastjes, 
welke al weer 6 jaar in gebruik zijn, manco's gaan 
vertonen en aan vervanging toe zijn.  
Een ander punt is dat de belangstelling voor onze 
club groot is getuige de wachtlijst met daarop 17 
mensen die graag bij ons willen komen bridgen. 
Dit in ogenschouw genomen heb ik bij het bestuur een verzoek 
ingediend om enerzijds de kastjes te mogen vervangen en 
tevens de club uit te breiden van 144 naar totaal 160 leden, wat 
betekent uitbreiding van het spelmateriaal. 
Inmiddels heb ik van het bestuur groen licht om dat wat nodig is 
aan te schaffen: 
42 score kastjes met bijbehorende apparatuur 
10 sets biedingboxen voor de C-lijn 
Uitbreiding biedingboxen B-lijn  
 

Het totaal bedraagt ca. 5800,- euro. 
2000,- euro wordt bijgedragen door  
de stichting "Vrienden van Ouderen 
Wateringen Kwintsheul" 
Het geheel zal worden ingevoerd 
met ingang van het nieuwe seizoen 
en de lijn grootte zal dan worden, 
 
A-lijn 16 paren 
B-lijn 20 paren 
C-lijn 22 paren 
D-lijn 22 paren 

 
 
Cas  
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DE BEDEVAART NAAR DEN BOSCH 2014 

 
 
De Bedevaart vindt plaats op Dinsdag 13 Mei 2014 
 
 
De prijs voor deelname aan deze Bedevaart bedraagt  € 45,-- per 
persoon,hierbij is inbegrepen, 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. 
 
 
 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 5 - 7 maart 2014 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 

De afgelopen periode kwam de Unie KBO veel in het nieuws 
met het onderwerp ‘veiligheid’. Een belangrijk issue voor 
alle ouderen in ons land!  
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-          Het aantal slachtoffers van babbeltrucs blijft maar toenemen. 
Volgens de laatste cijfers worden er 125.000 pogingen per jaar 
ondernomen om ouderen op te lichten. Waarvan één op de vijf 
succesvol. Onlangs werd de zogenaamde ‘babbeltruc’ zelfs 
toegepast in diverse verzorgingshuizen! De Unie KBO 
waarschuwde deze week via De Telegraaf voor dit soort 
praktijken en eist nu ook een speciale korpschef ‘ouderen en 
criminaliteit’. Dat het beroven van ouderen een specialisme dreigt 
te worden, bewijst ook het aantal stijgende  inbraken bij ouderen 
thuis door het kraken van sleutelkluisjes. Een verdrievoudiging! 
De Unie KBO luidt hierover vandaag de noodklok en vindt dat 
alleen de sleutelkluisjes waarbij Politiekeurmerk Veilig Wonen 
van toepassing is, moeten worden gebruikt. 
Thuiszorgorganisaties hebben hierin een duidelijke 
verantwoordelijkheid. Zie voor meer informatie uw regionale krant 
van vandaag en www.kbo.nl  

-          De Unie KBO heeft er jarenlang voor gelobbyd: de terugkeer 
van de wijkverpleegkundige. Wie herinnert 
zich niet onze actie in Den Haag, waarbij de 
‘wijkverpleegkundigen’ op een Solex het 
Binnenhof bestormden? En nu is het bijna 
zover! Minister Schippers en 
staatssecretaris Van Rijn hebben 
toegezegd dat de wijkverpleegkundige 
vanaf 2015 in het basispakket van de 
zorgverzekeringswet wordt opgenomen. 
Hiermee is geregeld dat iedereen straks 

recht heeft op wijkverpleegkundige zorg. Dit staat in de nieuwe 
aanspraak Wijkverpleging die woensdag naar de Tweede Kamer 
is gestuurd. De wijkverpleegkundige krijgt net als de huisarts een 
centrale plek in de wijk. De wijkverpleegkundige coördineert alle 
zorg rondom de cliënt en stemt af met andere hulpverleners, 
zoals de huisarts, medisch specialist en de maatschappelijk 
werker. Mensen kunnen vanaf 2015 rechtstreeks of bijvoorbeeld 
via hun huisarts, Wmo-loket of gezondheidscentrum in contact 
komen met een wijkverpleegkundige. Er gaat circa € 3 miljard 

http://www.kbo.nl/
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naar de Zorgverzekeringswet voor wijkverpleging. De Unie KBO 
ziet zijn inspanningen beloont en zal de implementatie van de 
‘wijkverpleegkundige nieuwe stijl’ waar maar mogelijk 
ondersteunen. Wordt vervolgd.  

-          Voor het eerst kunnen gepensioneerden bij het ABP kiezen 
wie hen moet vertegenwoordigen. De verkiezingen voor het 
Verantwoordingsorgaan vinden van 11 t/m 28 maart 2014 plaats. 
De Unie KBO doet mee met een eigen lijst vol enthousiaste en 
capabele kandidaten. De Unie KBO heeft jarenlang gestreden 
voor goede medezeggenschap van gepensioneerden bij de 
pensioenfondsen. Sinds vorig jaar is de Unie KBO met twee 
leden vertegenwoordigd in de deelnemersraad van het ABP. De 
deelnemersraad verdwijnt en in plaats hiervan komt het 
verantwoordingsorgaan. Voor het eerst kunnen de 
gepensioneerden bij het ABP kiezen wie hen moet 
vertegenwoordigen in het Verantwoordingsorgaan. De Unie KBO 
heeft 8 sterke kandidaten voorgedragen. Alle gepensioneerden 
bij het ABP kunnen stemmen op een kandidaat die een pensioen 
ontvangt.  

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, dan verzoeken wij u om dit 
schriftelijk te doen aan de secretaris, 
Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen.  
 
 

 

 

http://www.kbo.nl/
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Ik ben mezelf. 

Ik ben ik. 

Ik ben niet volmaakt. 

Maar zo ben ik. 

Ik weet wie ik ben. 

En weet wat ik wil. 

Ik ben soms een prater, 

En soms ben ik stil. 

Om mij te kennen. 

Moet je dit kunnen leren. 

Ik ben wie ik wil zijn. 

Zo moet je me accepteren. 
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Bestuur:      

A van der Hee-Lammers    voorzitter                0174-295294 
Kees Rouss   penningmeester      0174 298075 
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 
Wil Helderman  A-B lijn  0174-293086 
Leo Helderman  A-B lijn 0174-293086 
Désirée Wijtenburg            B-C 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 
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
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