
~ 1 ~ 
 

 
 
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: 62              nr.3                            maart 2015 

 
Beste mensen, 
 
Deze maand zijn wij begonnen met een lezing door mevrouw 
Betsy de Keizer ‘De Charme van het ouder worden’. 
Op een zeer levendige en boeiende manier heeft mevrouw De 
Keizer ons laten zien, wat wij zelf kunnen doen om  zo leuk 
mogelijk en zo zelfstandig mogelijk ouder te worden. 
Ook heeft zij veel mogelijkheden aangegeven om ons eigen huis 
geschikt te maken  voor de oudere senior, hulpmiddelen voor bij 
het aankleden, alarm voor je veiligheid, beeldbellen (zorg op 
afstand van b.v. de huisarts of de thuiszorg) etc. En verder is zij 
een groot voorstander van de Tablet. Voorgeprogrammeerde 
tablets zijn o.a. te koop bij de Unie KBO. Als u zelf geen geld 
hebt, vraag dan eens advies bij de gemeente. Misschien kunnen 
zij u verder helpen. Als u dit wilt, maar niet weet hoe te handelen, 
kunt u ook onze VOA (ouderenadviseur), mevrouw Petra Rouss, 
inschakelen. 
 
Helaas was tot hun spijt op het laatste moment Wonen 
Wateringen verhinderd om op deze middag aanwezig te zijn. 

http://www.kbowateringen.nl/
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De directeur, de heer André van den Berg, heeft mij toegezegd, 
dat als leden er behoefte aan hebben, hij graag bereid is een 
ochtend/middag bij Wonen Wateringen te beleggen. Of een 
individueel gesprek met een lid aan te gaan. 
Leden die hiervoor belangstelling hebben, kunnen zich bij mij 
aanmelden, bij voorkeur per e-mail: annelies@vanderhee.net, 
maar telefonisch is natuurlijk ook mogelijk. 
 
Graag nodig ik u namens het Bestuur uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op dinsdag 7 april om half twee. Ik hoop velen 
van u te zien. 
 
Ik wens u prettige Paasdagen, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

overleden: 
De heer H. van Leeuwen, Alb. van Schoonhovenlaan 40,  

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

Nieuwe leden: 

Dhr. L. (Leo) Coers, Wolweversgaarde 64, 2542AV  

Mevr. M.J.A.( Miriam) Coers-Dullemans, Wolweversgaarde 64,   

Mevr. E.A.M. van Paassen, Alb.van Schoonhovenlaan 44,  

De heer Th.A. (Theo) de Reuver, Poortweide 49, 2291EJ  

  

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

 

 
Website: www.kbowateringen.nl  

 
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 

Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, 
Creatief,Nieuwsblad en Uit goed voor U. 

Ook de nieuwsbrief van de SARW kunt u lezen op onze site. 

http://www.kbowateringen.nl/
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ALGEMENE VERGADERING DD. 7 APRIL 2015 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van KBO 
afdeling Wateringen die gehouden wordt op dinsdagmiddag 7 
april 2015 in de kantine van VELO, Noordweg 26 te Wateringen. 
De vergadering start om 13:30 uur en is gepland te duren tot 
ongeveer 14:30 uur.  
Daarna is de reguliere soosmiddag gepland met klaverjassen en 
andere reguliere activiteiten. 
De agenda van de vergadering ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

1. Opening door de voorzitter en mededelingen 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen van de Algemene Vergadering dd. 13 maart 2014 
4. Jaarverslag 2014 (seizoen 2014-2015) van de secretaris 
5. Financiën 

Financieel jaaroverzicht 2014 van de penningmeester 
(balans en exploitatie). 
Verslag van de kascontrolecommissie. 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en 
benoeming nieuw lid en nieuw reservelid. 
Vaststellen van de contributie 2016. 

6. Bestuursverkiezing 
Dit jaar zijn twee bestuursleden volgens rooster aftredend, 
beiden stellen zich herkiesbaar. 
Het bestuur heeft zeer goede kandidaten aangezocht voor 
het vervullen van de vacatures die zijn ontstaan na het 
tussentijds aftreden van twee bestuursleden. 

7. Afscheid van drie vrijwilligers 
8. Nieuwe leden in de commissie Uit Goed Voor U en 

aanstelling webmaster  
9. Nieuwe Huba’s 
10. Rondvraag 
11. Sluiting door de voorzitter 

 
Voor de vacatures in het bestuur kunt u zich kandidaat stellen bij 
het secretariaat tot uiterlijk vrijdag 3 april 12:00 uur. 
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De volledige stukken van de vergadering zijn voor aanvang van 
de vergadering ter plaatse beschikbaar en vanaf 17 maart op de 
soosmiddagen dinsdag en donderdag. 
 
Wateringen, 15 maart 2015 
Dick Kraaijenbrink, secretaris. 
 
 
Activiteiten: 
27-28-29 maart    Kaartweekend Odoorn 
Di       7 april         Algemene ledenvergadering 13.30 uur 
Wo   29 april         Seminar:Fotoboek maken  (zie inlegvel) 
Di     19 mei          Bedevaart naar Den Bosch 
Wo   20 mei          Voorjaarsdagtocht (zie inlegvel) 
27/6 t/m 4/7          Vakantieweek 
 
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.   
 
 
Wijkverpleegkundige ontmoeten bij Careyn 
 
De wijkverpleging van Careyn houdt op woensdag 1 april van 
14.00 tot 15.00 uur een inloopspreekuur voor senioren uit 
Wateringen en Kwintsheul in de Ark aan de Herenstraat 85 in 
Wateringen. De bezoekers kunnen bij de verpleegkundige 
terecht met vragen over gezondheid en hulpmiddelen. Ook 
kunnen zij hun bloeddruk en bloedsuiker laten meten. 
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Klaverjassen  
 
Uitslag prijsklaverjassen 3 Maart 2015 
  
1 Piet Eijgermans    5809  punten 
2 Ria Zandvliet        5686  punten 
3Tiny  Odems          5401  punten 
  
De aanmoedigingsprijs 
  
Trudy  v.d.Hengel     3355  punten 
 
 

 
BRIDGE  

EINDSTAND 4E COMPETITIERONDE 
A-LIJN 
 
1e Lineke en Dick Kraaijenbrink   61.98 % 
2e Koos en Nel Duivenvoorde   53.65 % 
3e Wilma en André Saanen    53.15 % 
4e Jan en Ton de Kok     52.56 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
 
1e Wilma Groenendijk en Gerard de Kievit  59.95 % 
2e Piet v.d. Hoeven en Jan v.d. Knaap  55.86 % 
3e Ria Snoek en Mieke van Wingerden  52.01 % 
4e Annie van Dijk en Miep v.d. Knaap  51.99 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
 
1e Riet en Theo Damen    57.09 % 
2e Hennie Wagtenveld en Tonny van Venrooij 55.54 % 
3e Riet Zwinkels en Koos van Paassen  55.33 % 
4e Ria v.d. Knaap en Wil van Veen   54.26 % 
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Nieuws over de website 
 
Zoals jullie ongetwijfeld weten  heeft KBO Wateringen ook een 
prachtige website  die  al een aardig aantal bezoekers heeft. 
Maar het blijkt dat het bezoek van deze website nog beter kan, 
en dat heeft alles te maken met de artikelen die op de site 
worden vermeld. 
De nieuwe webmaster zal in ieder geval proberen de website  
nog  interessanter te maken dan hij nu al is. Zeker zal de 
komende tijd de website een update( facelift)  krijgen, en zult u 
merken dat  er ook meer via de website kan. We streven ernaar 

om ook de 
aanmeldingen,  voor de 
uitjes en vakantieweek 
via de website te laten 
lopen, dan is voor 
diegene die willen 
boeken en dat via de 
website doen een hoop 
gemak  binnengekomen. 
De formulieren hoeven 

dan niet meer  meegenomen te worden  naar  de 
inleveradressen. Natuurlijk kan (nog) niet iedereen overweg met 
digitale formulieren dus blijft de oude manier ook nog gewoon 
bestaan. Ook  piekeren we hoe we onze leden nog sneller van 
iets op de hoogte kunnen brengen en wordt gedacht aan een 
soort digitale nieuwsbrief. En als u vragen heeft kunt u dat via de 
website doen en komt uw vraag vanzelf bij het juiste adres.  
Willen we dat? Dan hebben we wel uw e-mail adres nodig, dus 
hierbij roepen wij u op om uw e-mailadres even door te geven bij 
de administratie of, en dat is ook nieuw,  dat te doen via de 
website. Wij weten dat best wel veel mensen  een e-mailadres  
hebben  maar dat vergeten zijn door te geven, doet u dat s.v.p. 
zo snel mogelijk. Zo kunnen we  een steeds betere en snellere 
service verlenen.  
 
Theo Mulder 
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Belastingaangifte 2014  
 
Het is weer zover vóór 1 mei 
aanstaande moet uw 
belastingaangifte ingeleverd zijn bij 
de belastingdienst. Wilt u gebruik 
maken van onze belastingservice bij 
het invullen van de aangifte, maak 
dan een afspraak met Cees van Rijn 
telefoon 0174-293694 of Henk 
Berendse telefoon 0174-297235.  
Ook al heeft u geen oproep gehad 
van de belastingdienst, maar u heeft 
veel extra kosten voor gezondheid 
gehad in 2014, neem dan toch contact op want als u niets invult 
krijgt u ook nooit iets terug.  
 
Wat heeft u nodig voor de aangifte:  

 Jaaroverzichten van al uw inkomsten van u en eventueel uw 

partner  

 Jaaroverzichten AOW en eventuele pensioenen van u en 

eventueel uw partner  

 Burgerservice nummer van u en eventueel uw partner  

 Banksaldo 1 jan. 2014 van alle betaal-, spaar- en 

beleggingsrekeningen.  

 Bezit u een eigen woning, dan de WOZ waarde hiervan. Voor 

het jaar 2014 geldt de WOZ waarde met waarde peildatum 1 

januari 2013. Die staat op de WOZ beschikking die u begin 

2014 van uw gemeente hebt gekregen.  

 Hypotheekrente betaald in 2014  

 Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2014  

 Zelf betaalde kosten voor tandarts,medicijnen, hulpmiddelen 

etc. 
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Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 
belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, 
krijgen begin 2015 een brief met een machtigingscode. U hebt 
deze machtigingscode nodig als iemand u helpt bij het invullen 
van uw aangifte inkomstenbelasting 2014. Met deze code kan 
diegene die u helpt uw gegevens opvragen in het 
aangifteprogramma. Bewaar deze brief goed en geef hem aan 
de invuller! Voorheen was het geen ramp als iemand de brief niet 
meer had, maar vanaf dit jaar kunnen invullers u anders niet 
helpen. Partners krijgen allebei een eigen code.  
Heeft u voor 1 maart geen code ontvangen, bel dan voor het 
aanvragen 088-1236555 of de belastingtelefoon 0800-
0543(gratis) 
 

 
 
Wie heeft een plekje over in de auto? 

 
 
Zijn er misschien mensen die op de 
dinsdagmiddag met de auto naar de kantine 
van Velo rijden en bereid zijn iemand mee 
te nemen? Een aantal van de regelmatige 
bezoekers van de soosmiddag kan door 
diverse redenen niet meer op eigen 
gelegenheid komen. Meld u zich bij de 

ouderenadviseur tel. 0174-298075  of bij iemand van het bestuur 
als u incidenteel of structureel deze kleine moeite wilt nemen. 
 

 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 

 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Op woensdag 4 maart hield mevrouw Betsy de Keizer een 
interessante lezing over de charme van het ouder worden. 

 
 

Het Thema was: Regie in eigen hand. 
Onafhankelijkheid en zelfstandigheid. 

 
 

Zij behandelde de volgende onderwerpen 
 Wat is leeftijd? 
 Is oud worden leuk?  
 Vrijheid:  
 Vrijwilligerswerk:  
 Is uw huis ‘seniorproof’? 
 Woonhuisaanpassingen:  
 Veiligheid: 
 Comfort:  
 Communicatie:  
 Tablet:  
 Wat kunt u doen om het valrisico te beperken? 
 Persoonlijke verzorging 
 Aankleden: 
 Gezondheid:  
 Auto rijden: 
.  
Samenvatting: 
Veel onderwerpen zijn aan de orde geweest. Over het huis  
opruimen, woonhuisaanpassingen, persoonlijke verzorging,  
beeldbellen, allerlei hulpmiddelen etc.  
Maar wat doen we nu? Doen we niets???? Uw keuze. 
Of nemen we verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van ons  
verdere leven? Dan is het zinvol om wel wat te doen.  
“ De charme van het ouder worden”  betekent onafhankelijkheid,   
comfort en zelf de regie houden.  

Om u hierbij te helpen kunt u een beroep doen op Senioren 
Society 
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De veranderingen in de zorg, in de techniek en 
hulpmiddelen gaan heel snel.  Ik  wil u graag wekelijks op de 
hoogte houden van deze ontwikkelingen zodat u tot op hoge 
leeftijd zelfstandig kunt wonen.  
Daarom nodig ik u uit om lid te worden van Senioren Society. Dit 
lidmaatschap is gratis. Ook uw mantelzorger, kinderen, vrienden 
enzovoort kunnen gratis lid worden van Senioren Society. Stel 
uw vraag en wij geven u antwoord.  
Bovendien kunt u via ons bestellingen doen. Wij geven die dan 
door aan het betreffende bedrijf en proberen voor u zo mogelijk 
een korting te bedingen. 
Ook krijgen de leden elke week één email van ons met twee 
‘Weetjes’: twee korte artikeltjes met steeds informatie over 
nieuwe ontwikkelingen. Kost u weinig tijd ze te lezen en  u weet 
dan van de hoed en de rand.  

 
Ons advies: word gratis lid van Senioren Society. Wij houden u via  
de  ‘WEETJES’ op de hoogte van allerlei nieuwe ontwikkelingen etc. 
Het kost u niets en wilt u het stoppen, dan is een klik voldoende. 
Kijk voor meer informatie naar: www.SeniorenSociety.nl en 
www.DeKeizerSeniorWonen.nl . 

 
Heeft u een vraag over datgene dat ik heb verteld tijdens de lezing   
of over iets anders? Mail uw vraag  naar info@seniorensociety.nl 
via de website.  
 

Senioren Society 
Vinkenstraat 3, 1013 JL Amsterdam 
Telefoon 020- 77 404 13   Mobiel Betsy de Keizer 06 55 75 32 50 

 
 

Meer informatie over deze lezing vind u op de website 
www.kbowateringen.nl 

 
 
8 daagse vakantiereis 27 juni t/m 4 juli 2015 

http://www.seniorensociety.nl/
http://www.dekeizerseniorwonen.nl/
mailto:info@seniorensociety.nl
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De commissie Uit goed voor U beveelt u nogmaals van harte aan 
om mee te gaan met deze 8 daagse vakantiereis. 
8 dagen onbezorgd genieten van een leuke vakantie, wie wil dat 
nu niet? 
Het gehele programma is te lezen op de website 
www.KBOWateringen.nl onder het hoofdstuk "Uit". 
In ieder geval is de prijs inclusief: 

 Vervoer van en naar het Hotel en 2 excursies 

 Boottocht inclusief lunch over de Oude IJssel 

 Gezellige avonden zoals in het programma is vermeld 

 Verzorging op basis van volpension ( ontbijt, lunch, diner). 

 Iedere ochtend en avond een kopje koffie ( wanneer in het 

hotel aanwezig). 

Advies: sluit zelf een eventuele annulering en reisverzekering af. 
Eventuele inlichtingen bij Ineke Meijer of kijk op de website voor 
het gehele programma, u kunt zich ook via de website 
aanmelden.  
Het is een fantastisch hotel aan de Rand van het Montfoortse 
bos, met veel excursies en mogelijkheden voor een mooie 
wandeling. 

 
Om de dag 
gaan we met 
onze bus 
uitstapjes 
maken zelfs 
een dagje naar 
Xanten in 
Duitsland 
Mocht u dat 
nog niet 
gedaan 
hebben meldt 
u snel aan, U 

kunt zich aanmelden tot 30 april a.s.  
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Prijs:485 euro per persoon (op basis 2 persoonskamer), 534 euro 
per 1 persoonskamer  
Bij inschrijving dient u een bedrag van 150 euro over te maken 
op bankrekening NL33RABO 0156610132 tnv. KBO Wateringen 
o.v.v. Vakantieweek 27/6 
Commissie Uit goed voor U. 
 
 

Droedel van Harry. 

 Oplossing No 1 

 

Pindakaas  (P in D a  k’s) 

De winnaar die getrokken is uit de 

inzenders met de goede oplossing is 

Anneke Thoen 

 

No 2 

 

Wat staat hier?? 

 

 
Weet u de 
oplossing dan kunt 
u die inleveren 
voor  15 april op 
de van de 
Kerckhovestraat 3 
of mail naar 

thea1944@caiway.net Onder de goede inzenders verloten we 
weer een fles wijn. 
 
 
 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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DE BEDEVAART NAAR DEN BOSCH 2015 
 
Dit jaar wordt voor de 25 ste keer de jaarlijkse Bedevaart naar de 
Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch gehouden. In de plechtige 
vieringen zal de Bisschop van Rotterdam  
 
                     Mgr.dr.J.van den Hende voorgaan. 
 
Voor de 25ste. 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 19 Mei 2015. 
De prijs voor deelname aan deze Bedevaart bedraagt  € 48,-- per 
persoon, hierbij is in begrepen, busvervoer, koffie met kleine 
Bossche bol en na afloop een diner. 
 
Dagindeling: 
 
10.15 uur Aankomst restaurant te Vught (voor koffie met kleine      
Bossche Bol) 
 
12.00 uur Aanvang plechtige Eucharistie viering in de St. Jan 
 
13.30 uur Einde Eucharistieviering 
 
15.30 uur Plechtig Lof in de St. Jan 
 
16.30 uur Vertrek vanaf de Parade naar 
v.d. Valk restaurant te Vught voor diner 
 
18.15  uur Vertrek bij Valk naar huis. 
 
Voor informatie en opgeven voor deelname kunt u contact 
opnemen met  Thea Bekkers Tel 0174-294899, 06-54948214  
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN DELFT 
 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 
worden gekeurd, kunnen eens per maand terecht bij de 
RijbewijskeuringsArts in het Wijkcentrum Delft Noord, 
Brasserskade 77. Voor informatie en een afspraak belt u naar het 
landelijke afsprakenbureau: 085 - 48 83 616. Zelf een datum 
reserveren kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.  

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 35,00, C/D/E 
(ook voor code 95) en Taxipas € 55,00. 

Leden van ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties 
krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen. 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een 
afspraak te maken.De verwerking en beoordeling van de Eigen 
Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. 
Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen 
van de geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor 
een keuring. Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van 
harte welkom. 

Meebrengen: 
Flesje ochtendurine 
Eigen verklaring (te verkrijgen op het Gemeentehuis) 
KBO-pas of maatpas  
Meer informatie op www.kbowateringen.nl  
   

 
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://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html
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Meldingen baren de Unie KBO zorgen 

 

De meldingen die tot nu toe 

zijn binnengekomen bij ons 

Nationaal Meldpunt 

Ouderenzorg stemmen ons 

zorgelijk. Sinds 1 januari 

stijgen de meldingen en 

ook de aard van de meldingen liegt er niet om!  

Enkele feiten op een rij:  

 Er zijn tot nu toe 1787 meldingen binnen gekomen. 

 Ruim de helft van de meldingen gaat over zorg thuis. 

 75% van deze meldingen gaat over de huishoudelijke 

hulp. 

 67% hiervan gaat over het wegvallen van huishoudelijke 

hulp. 

 85% vindt de voorlichting over de veranderingen niet 

goed. 

 Bijna 93% vindt dat de kwaliteit van leven niet beter 

wordt door de veranderingen.  

Vertrouwen en duidelijkheid gewenst  

Uit heel wat meldingen blijkt dat de oudere burger en de overheid 

elkaar niet meer begrijpen en vertrouwen. Dat is een zorgelijke 

ontwikkeling. De Unie KBO, die samen met de PCOB en Omroep 

MAX het meldpunt heeft opgezet, vindt het nog te vroeg voor 

algemene conclusies. Maar dat de beloofde ‘zorg op maat thuis’ 

voor veel ouderen (nog) een illusie is, mag duidelijk zijn.  

Het wordt tijd voor een Kamerdebat over de stand van zaken 

rondom de hervormingen van de ouderenzorg. Inzet van dit 

debat: wie controleert de kwaliteit van de zorg? Hoe komen we er 

achter wat zich daadwerkelijk afspeelt, nu de zorg verdeeld is 

over zoveel verschillende partijen? Zorgbehoevende ouderen 

snakken naar duidelijkheid en vertrouwen in hun zorg.  
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   BERICHT VAN BEL CANTO 
 
Gemengd koor “Bel Canto” bestaat 45 jaar en viert dit feit 
met een concert, en wel op : 

zondagmiddag 19 april 2015, 
aanvang 14.30 uur, in : 
de kerk van St.Jan de Doper, 
Herenstraat 164, Wateringen. 
Het koor staat onder leiding van 
José la Haye, en wordt 
begeleid door Nicolette Heerema 

aan de vleugel. 
Entree : euro 10,- p.p., inclusief drankje in de pauze. 
45 jaar muziek, en natuurlijk ook nieuwe stukken in- 
gestudeerd. Laat u verrassen ! 
Kaarten op die middag aan de kerk, of bel 0174 295372/secr. 
of 0174 293982/vz. 

 
 

Postzegels,      

 

Nog steeds worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate 

van Missie- en Ontwikkelingswerk. 

.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 
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Unie KBO spant zich in voor passende zorg 

Hoe bereiken we 

in Nederland dat 

mensen in de 

laatste periode 

van hun leven 

passende zorg 

krijgen, die past 

bij hun wensen? 

Vorige week 

verscheen het KNMG-rapport Niet alles wat kan, hoeft.  

De Unie KBO werkte intensief mee aan het tot stand komen 

van dit belangrijke rapport.  

 

Wanneer houdt medisch ingrijpen op zinvol te zijn? Staan arts en 

patiënt voldoende stil bij de kwaliteit die het leven voor de patiënt 

heeft na een voorgenomen behandeling? 

Gaat hun gesprek ook over de beperkingen die de behandeling 

kan opleveren voor het functioneren en de kwaliteit van leven? 

En over de vraag of zo’n behandeling nog realistisch is?  

 

Overbehandelen 

Vaak worden deze vragen onvoldoende besproken en kiezen 

hulpverlener en patiënt voor de weg van verder behandelen, 

constateert een stuurgroep met vertegenwoordigers van 

patiënten, artsen, verpleegkundigen, ouderen en oudere 

migranten in het rapport Niet alles wat kan, hoeft. Zij 

beschrijven in het rapport de mechanismen die deze 

overbehandeling veroorzaken, met als gevolg een tekort aan 

aandacht voor de kwaliteit van leven en voor andere keuzes dan 

doorbehandelen.  

 

Nog een wereld te winnen  

Unie KBO directeur Manon Vanderkaa vindt passende zorg in de 

http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1828
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laatste levensfase van heel groot belang. “Hoe kunnen we in 

Nederland bereiken dat mensen in de laatste periode van hun 

leven geen behandelingen meer krijgen die hen eerder schaden 

dan baten? Vooral een te eenzijdige medische blik, 

bezuinigingen en onvoldoende betrokkenheid op de waarden en 

wensen van ouderen, bedreigen de kwaliteit van de laatste 

levensfase. Er is namelijk nog een wereld te winnen op het 

gebied van kwaliteit van sterven van ouderen.”  

Ergotherapie voor mensen met dementie geeft resultaat 

Ergotherapie bij mensen met dementie thuis heeft positieve 

effecten. Unie KBO kreeg een onderzoek uitgereikt. Uit dit 

onderzoek blijkt dat bij mensen met dementie 3 tot 4 

maanden na start van de behandeling de kwaliteit van leven 

en mentale gezondheid toeneemt. Dit geldt voor zowel de 

dementerende oudere als voor de mantelzorger(s). 

De zelfredzaamheid van dementiepatiënten neemt toe door 

ergotherapie. Ze hebben minder hulp nodig bij hun dagelijkse 

activiteiten. Een logisch gevolg daarvan is dat de mantelzorger 

van de patiënt wordt ontlast. Mantelzorgers houden meer tijd 

over voor zichzelf en kunnen na de tips van de ergotherapeut 

beter omgaan met hun dementerende partners. 

Niet alleen de mantelzorger wordt ontlast, de patiënt heeft na 

interventie door de ergotherapeut ook minder professionele zorg 

nodig. 

Daling  

Ouderen die worden behandeld door de ergotherapeut maken 

naderhand minder gebruik van ziekenhuiszorg, verpleeghuiszorg 

en van andere specialisten zoals fysiotherapie en huisartsen. De 

dalingen zijn het grootst bij verpleeghuiszorg. Het gebruik van 

thuiszorg neemt wel toe, omdat opname in het verpleeghuis 

wordt uitgesteld. 
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Easyphone: eenvoudige smartphone voor senioren 

Een volwaardig Android-toestel, maar met duidelijke 

knoppen. De Easyphone mikt op de senior die een makkelijk 

te bedienen smartphone wil.  

Het Nederlandse 

bedrijf Icarus komt 

met een 

smartphone 

gericht op 

senioren. Het is in 

principe een 

normaal Android-

apparaat maar 

dan voorzien van een eenvoudig scherm met grote, duidelijke 

knoppen. En het toestel heeft een aantrekkelijke prijs: 130 euro. 

De telefoon is simlockvrij dus hij kan met elke simkaart overweg. 

Bijzonder aan de Easyphone is dat hij een echte zaklamp heeft: 

gewoon te bedienen met een schuifknop aan de buitenkant. En 

de telefoon kent een SOS-functie. De gebruiker stelt een of 

meerdere noodcontacten in. Is er sprake van een noodsituatie 

dan volstaat het verschuiven van de SOS-knop om een hard 

alarm af te laten gaan en wordt er automatisch contact gelegd 

met de noodcontacten. 

De Easyphone is onder meer verkrijgbaar via Bol.com. 

 

    

Namens 
bestuur 

KBO 
Wateringen 

Vrolijk 

Pasen 

http://www.bol.com/nl/p/icarus-easyphone-p400bk-zwart/9200000039871305/?suggestionType=featured_product&suggestedFor=easyphone&originalSearchContext=media_all&originalSection=main
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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: 
ettyjandekok@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  B-C lijn 0174-292195 
 
Grard Kester-Vijverberg     C    lijn         0174-625736 
Leo de Kok   C     lijn         0638365683 
Miep van der Knaap          C     lijn         070-3298619 

 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

