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Jaargang: 62              nr.5                           mei 2015 

 
Beste mensen, 
Het is een goed gebruik bij KBO Wateringen om elk jaar onze 
vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 
Op de fiets of met de auto gingen we op 1 mei naar de 
Beeldenkas van Willem Berkhout in Schipluiden.  
Ik was er nog nooit geweest, maar vond het een hele ervaring. 
In deze kassen staat een groot aantal mozaïek beelden van de 
kunstenaar. En er staan pareltjes tussen. 
Willem Berkhout doet dit puur voor zijn plezier, hij verkoopt geen 
enkel beeld, alleen schilderijen van een bevriende kunstschilder. 
Na de beeldentuin natuurlijk weer het voortreffelijke buffet bij 
Velo.Ook vanaf deze plaats, wil ik alle vrijwilligers nogmaals 
bedanken, samen zijn wij de KBO. 

Over een paar weken gaan mijn man en ik op 
vakantie, daarom zal onze penningmeester, de 
heer Hans Vollering, in het eerstvolgende 
mededeling blad een woordje schrijven. 
 
Ik wens u allen nu een mooie zomer,  
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

http://www.kbowateringen.nl/


~ 2 ~ 
 

 

Overleden: 
Mevr. J.H.M. Willemsen-Lipman,Plein 36  op 30 april 
De heer A.L. v.d.Zande, De Ark, kamer 318,.  op 3 mei 

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

Nieuwe leden:   

De heer W.N.J. (Wim) Vis, Duijvesteijnstraaqt 37, 2291RV  

Mevrouw M.H.M. (Margo) Vis, Duijvesteijnstraat 37, 2291RV 

 

 Wij wensen u allen een fijne tijd bij de KBO. 

 

50 jaar getrouwd 
Riek en Kees Meeuwisse 
Albert van Schoonhovenlaan. 24     op 29 april 

 

Bruidspaar, van harte gefeliciteerd!!  

 

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

 

 

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten: 
 
Di 16 juni Laatste klaverjascompetitie 
Wo 17 juni Bezoek Koninklijke stallen  
Di 23 juni Slotdrive klaverjassen met prijsuitreiking 
27/6 t/m 4/7  Vakantieweek 
Di 30 juni Vrij klaverjassen  
Di 1 september Opening nieuw seizoen 
Do 3 september Start bridge competitie 
Di 8 september Start klaverjascompetitie 
 
Soos dinsdagmiddag start 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.   
 
 
 
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  
 
 

Mailadres!!! 

Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 

een mailtje naar ettydekok@gmailcom 
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Seminar : Fotoboek maken. 
 
 
Ruim 20 personen verzamelden zich woensdag 29 april in een 
zaal bij Velo voor het Seminar Fotoboek maken.. 
Alle aanwezigen werden door de KBO gastvrij ontvangen met 
een kop koffie en een koekje. 
Op een geanimeerde manier liet Theo Mulder zien hoe 
eenvoudig het is om een fotoboek te maken. 
Hij liet voorbeelden zien en gaf voldoende gelegenheid om 
vragen te stellen 
De aanwezigen zaten te popelen om te beginnen Je kunt het zo 
eenvoudig maken als je zelf wilt. 
Na een pauze met nogmaals een kop koffie begon snel de tijd te 
dringen. Theo vertelde nog hoe je je foto’s die je wilt gaan 
gebruiken handig kunt selecteren in een map. 
Kortom de middag leek gewoon te kort. Met een aantal tips op 
papier werd de gezellige leerzame middag iets later dan gepland 
afgesloten. 
 
 

Prijsklaverjassen  12  Mei  2015 

  

1. Thea  Reijgersberg   5996   punten 

  

2.  Jan  v.  Adrichem   5481  punten 

  

3.  Riet  v.d.  Meer   5414  punten 

  

  

De  aanmoedigingsprijs 

  

Wim  Uphus    3277  punten 
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Voorjaarstocht. 
 
Woensdag 20 mei was het dan zover een dagtocht naar het 
Edah museum in Helmond. Er was 1 bus die deelnemers oppikte 
bij de Ark en het parkeerterrein van Velo. 
Het weer was goed, in ieder geval scheen de zon en was het 

gedurende de dag vrijwel helemaal droog.  
Na een ritje over de grote weg stopten we 
in Breda, Het Mastbos bij restaurant de 
Boswachter en genoten daar van een 
heerlijk kopje koffie met gebak en als de 
Brabanders zeggen gebak was het ook 

een stuk gebak en niet een op een uit de kluiten gewassen Petit 
fourtje. 
 Daarna stuurde Arie onze buschauffeur ons veilig en wel naar 
het gat van Brabant zo noemen de eigen dorpsgenoten het 
plaatsje Soerendonk waarbij we bij Antonio in deValkzaal een 
heerlijk Brabantse koffietafel als lunch verorberden, met het 
gebruikelijk kroketje en lekkere broodjes. Na afloop konden we 
nog even buiten van het zonnetje genieten alvorens op weg te 
gaan naar Helmond. Na een leuke rit door de buitenwijken van 
Helmond kwamen we aan bij het Edah museum. Hier werden we 
verwelkomd door drie gidsen en werd de groep in drieën gedeeld 
en kregen we een gedegen maar gezellige rondleiding door het 
Museum. Het was een heel aparte ervaring om allerlei spullen 
die in de vroegere jaren in winkels werden gebruikt en verkocht 
weer te zien  
Het was inderdaad geen museumpje, maar een behoorlijke 
ruimte veelal ingericht als winkel van vroeger zoals een slager, 
groenteboer, en natuurlijk een kruidenier 
 Het hele levensverhaal van de oprichting tot het einde van de 
firma Edah is de revue gepasseerd. Het was voor de groep ook 
erg moeilijk om niet te gaan kletsen, want de oh ja's en ja dat 
hadden we ook waren niet van de lucht, van snijmachines, 
weegschalen, blikken, bakkerskar, chocolade-(Kwatta), 
koekjesvormen, kassa's zelfs een computersysteem met 
ponskaarten, snijbonenmolens, petroleumstellen, melkbussen, 
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toonbanken, complete kruideniers inventaris, begin van d e 
barcodes etc. etc. en dat allemaal prachtig bijelkaar 
gerangschikt. 
Iedereen heeft er van genoten, In totaliteit zijn we er twee uur 
geweest en de chauffeur moest ook nog aandringen dat we weer 
moesten inschepen, want we moesten natuurlijk ook weer naar 
het diner. 
Na toch nog heel even in de file te hebben gestaan kwamen we 
In Gilze in restaurant De hooiakker terecht waar een uitstekend 
diner werd geserveerd, met verse groente soep heerlijke varkens 
fricandeau en een uitermate uitgebreide verse groenteschotel. 
En dat alles vlot en goed geserveerd. 
Ineke deelde mede dat we allemaal 1 drankje van het KBO 
kregen waarbij er een toast werd uitgebracht op onze 
gezondheid en de KBO. 
Uiteindelijk kwam er nog ijs met vruchten als toetje en iedereen 
was voldaan en we konden er weer tegen om de terugreis naar 
ons Wateringen te volbrengen.  
Ook Arie onze chauffeur van Pasteur heeft zijn uiterste best 
gedaan om ons weer veilig thuis te brengen. We kunnen terug 
kijken op een geslaagde en leuke dag die is omgevlogen. 
Complimenten aan een ieder  
 

 

"Er zijn nog enkele plaatsen vrij op onze vakantieweek naar 

Zeddam 

Een prachtige week in een mooie omgeving met vele extra's en 

excursies 

Kijk snel in de folder die u vorige keer heeft gekregen of op onze 

website 

www.kbowateringen.nl voor alle gegevens. 

Opgeven voor deze week kan ook op de website of op de 

bekende adressen  

zoals gewoonlijk. 

Ga mee "uit goed voor u" 

 

http://www.kbowateringen.nl/
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BRIDGE 
EINDSTAND 6E COMPETITIERONDE 

A-LIJN 
 
1e  Jeanne van de Arend en Ria van Kester  55.12 % 
2e  Thecla Kester en Anneke Fromberg   54.69 % 
3e  Lineke en Dick Kraaijenbrink    54.67 % 
4e  Leo en Joke Tousain     53.43 % 
5e Jan en Ton de Kok     53.41 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
 
1e  Ria de Goeij en Wim de Zoete   56.51 % 
2e  Geer en Willy de Haas     54.95 % 
3e  Hannie van Zon en Coby van Paassen  53.46 % 
4e  Lenie en Aad van de Goes       52.82 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
 
1e  Riet en Theo Damen     56.52 % 
2e  Ineke Meijer en Nel van de Wilk   54.97 % 
3e  Cock en Eduard van der Knaap   54.26 % 
4e  Cees van Ruijven en Theo Snoek   53.37 % 
5e  Corrie van de Knaap en Froukje Linning  52.94 % 
 
 

WINNAAR VAN DE SLEMBEKER 
 

1e  Anneke Fromberg en Thecla Kester   29 punten 
2e  Hannie van Zon en Coby van Paassen  25 punten 
3e   Ineke Meijer en Nel van de Wilk   20 punten 
 
Vanaf 28 mei en de hele maand juni op donderdagmiddag vrij 
bridgen. 
De maanden juli en augustus op dinsdagmiddag vrij bridgen. 
Graag om 13.00 uur uiterlijk aanwezig zijn, dit i.v.m. de indeling 
van de lijnen. 
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Droedel van Harry. 

 

Oplossing droedel nr. 3  

 

G  rond  wet   is   Grondwet. 

 

 

    

Uit de goede inzenders is getrokken Vonie van Rijn  

Vonie gefeliciteerd je hebt een fles wijn gewonnen. 

 

 

Droedel nr. 4 

 

 
 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor  15 juni 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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Mobiliteit  
 
Zelfstandig op stap in Westland en daarbuiten  
Vervoer met vrijwilligers‘In Westland kunnen mensen lid worden 
van de Plusbus. Deze bus, speciaal voor zestigplussers, rijdt op 
werkdagen binnen Westland en Hoek van Holland. De Plusbus 
rijdt op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur, maar niet tijdens het 
weekend of op feestdagen. Maken mensen gebruik van een 
rolstoel of scootmobiel dan kan de Rolbus ingeschakeld worden. 
Ook hier moet u eerst lid van worden. Deze bus rijdt op alle 
dagen van 9.00 –17.00 uur in Westland.Beide vervoersdiensten 
maken het mogelijk om bijvoorbeeld op familiebezoek te gaan, 
langs de dokter of naar de kerk.’ 
Het lidmaatschap voor zowel Plusbus als Rolbus kost 15 euro 
per kwartaal en wordt automatisch van uw rekening 
afgeschreven. Om te kunnen reizen kan voor 15 euro een 
ritbonnenkaart gekocht voor 18 ritten. Meer informatie is te 
vinden op: www.vitiswelzijn.nl of telefonisch: voor de Plusbus via 
tel. 0174-444221 en voor de Rolbus via tel. 0174-820255. 
 
Openbaar Vervoer 
Door heel Nederland kunt u reizen met bus, trein, tram en metro. 
Voor de dienstregeling van de vervoersdienst kunt u kijken op: 
www.9292ov.nl, of naar de reistijden op het desbetreffende  
bus/tramhalte of op de stations. Voor al deze vervoersopties kunt 
u reizen met de OV-chipkaart. Deze kunt u aanschaffen bij de 
Primera of op het station. 
In de bussen van Veolia is reizen met een rollator of een rolstoel 
mogelijk, scootmobiel is niet toegestaan.  
Meer informatie ís te vinden op: www.ov-chipkaart.nl of 
telefonisch via tel. 0800 8051 en voor Veolia op www.veolia-
transport.nl/haaglanden/ 
 
RegioTaxi Haaglandenis ook een vorm van openbaarvervoer. 
Een taxi voor een prijs die tussen die van het gewone openbaar 
vervoer en de taxi ligt. RegioTaxi haalt u op bij de voordeur en 
brengt u tot de deur van uw bestemming (binnen regio 

http://www.vitiswelzijn.nl/
http://www.ov-chipkaart.nl/
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haaglanden en tot 4 zones daarbuiten).’De regiotaxi is voor 
iedereen beschikbaar, maar is speciaal ingericht voor mensen 
met een mobiliteitsbeperking. De Metropoolregio Rotterdam Den 
Haag is per 16 maart 2015 verantwoordelijk voor deze wijze van 

vervoer.  
De kosten van de Regio Taxi zijn € 
2,40 per zone. De 1e, 2e en 3e zone 
kosten € 2,40 per zone, daarna betaalt 
u voor elke zone € 4,80. Daarnaast 
betaalt u een opstaptarief. Deze is 
gelijk aan één reiszone. Als u de rit 

bespreekt dan kan de centrale u direct de ritprijs en hoeveel 
zones u reist meedelen. 
Bent u in het bezit van een bewijs van de Gemeente dat u recht 
hebt op WMO-vervoer dan is de prijs per zone aanmerkelijk 
goedkoper. Om deze zgn. WMO-pas te verkrijgen, doe dan een 
WMO melding bij de Gemeente en samen met een consulente 
wordt dan bekeken wat nodig is in uw persoonlijke situatie. 
 
 Papieren kaartjes keuzedagen NS 
 Vanaf begin februari krijgen oudere reizigers van de NS met een 
voordeelurenabonnement hun zeven keuzedagen weer in 
papieren vorm. Dat besloot de NS na een jaar hierover 
gesproken te hebben met de Unie KBO en reizigersvereniging 
Rover. De Unie KBO is opgelucht dat reizigers binnenkort de 
keuze krijgen tussen papier en digitaal. Overigens blijkt de 
communicatie van de NS met oudere reizigers hierover 
gebrekkig. De Unie KBO heeft daarover aan de bel getrokken en 
inmiddels heeft de NS verbeteringen aangebracht in haar 
communicatie. De NS heeft toegezegd reizigers te zullen 
benaderen die hun voordeelurenabonnement sinds juli 2013 
hebben opgezegd uit onvrede met de digitale keuzedagen.  
Wel betreuren we de extra toeslag van € 10,50 die NS vraagt 
voor de zeven keuzedagen op de wegwerpchip. Al krijgt de 
reiziger hier wel meer voor terug: de nieuwe keuzedagen zijn alle 
zeven het hele jaar geldig, in plaats van gedurende een beperkte 
periode. 
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Banken waarschuwen voor IBAN-omrekensites 
 
Oude rekeningnummers omzetten naar IBAN 
kan via diverse sites. Maar de banken zijn er niet gelukkig 
mee omdat foutjes op de loer liggen.  

Tot 1 april 2015 hadden de banken een gezamenlijke website 

(www.ibanbicservice.nl) waar klanten oude rekeningnummers 

konden omzetten. De service is gestopt omdat het volgens de 

banken mooi is geweest. Gijs Boudewijn van Betaalvereniging 

Nederland verklaarde tegenover de NOS: 'Jarenlang is er 

campagne gevoerd, het staat op facturen, rekeningafschriften, op 

sommige bankpassen. Je moet een keer ophouden met dat oude 

rekeningnummer te gebruiken.' De site Ibanbicservice.nl kostte 

de banken volgens Boudewijn jaarlijks een paar miljoen euro. 

Omnummerdiensten  

De gezamenlijke banken vinden het nodig te waarschuwen voor 

alternatieve omnummersites. Een tikfoutje is snel gemaakt, zo 

menen zij. Bovendien schijnen er onbetrouwbare diensten actief 

te zijn die bewust verkeerd omrekenen zodat u geld stort op hun 

rekeningnummer.  

 

Windows 10 krijgt spelletjes terug 

Goed nieuws voor veel mensen: in Windows 10 komen 

vertrouwde spelletjes zoals Solitaire, Mijnenveger en 

Hartenjagen weer terug. 

Dat meldt een Amerikaanse computersite. De site bekeek een 

testversie van de nieuwe Windows-versie en ontdekte de 

spelletjes in het Startmenu. De spelletjes zijn wat opgefrist en 

hebben een modern uiterlijk, maar de speelwijze is hetzelfde 

gebleven. 

In Windows 8.1 moesten de spelletjes los gedownload worden in 

de Store, de digitale winkel voor apps. Dat vonden veel mensen 

onhandig. Windows 10 verschijnt later dit jaar. Iedereen met 

Windows 8.1 en Windows 7 kan een jaar lang gratis overstappen 

naar het nieuwe systeem. 

https://www.ibanbicservice.nl/
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Inzet Unie KBO: ouderen op gezond gewicht 

De Unie KBO wil dat er meer oog 

komt voor gezondheidspreventie 

voor 65-plussers. Neem nu voeding. 

Van alle senioren in Nederland is 10% 

ondervoed en heeft 15% juist ernstig 

overgewicht. Het gaat hierbij in totaal 

om 725.000 personen. Tijd dus voor 

actie!  

De Unie KBO waarschuwt al lange tijd voor een tunnelvisie als 

het om gezondheidspreventie gaat. “Alle ballen op jongeren”, 

aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO, “terwijl er 

juist ook veel gezondheidswinst valt te behalen bij 65-plussers”. 

De Unie KBO vindt het goed dat er ingezet wordt op jongeren, 

maar is van mening dat ook gerichte aandacht voor preventieve 

gezondheid bij ouderen noodzakelijk is. Ouderen vormen nu 

geen aparte doelgroep binnen preventiebeleid. Terwijl er nog 

zoveel gezondheidswinst te behalen valt. We spreken de 

overheid hierop aan, te beginnen het ministerie van 

Volksgezondheid.  

Eigen onderzoek  

Uit eigen onderzoek van de Unie KBO blijkt dat driekwart van alle 

senioren met een ernstig overgewicht nog nooit een vraag 

kregen van de huisarts over eetgewoonten of een advies over 

gezonder eten. Senioren hebben overigens zelf het idee dat ze 

gezond eten. Ze geven zichzelf daarvoor een 7,9. Meer hierover 

staat in het mei-nummer van ledenblad Nestor.  

Vermijdbare klachten  

Gerichte gezondheidsbevordering bij ouderen kan bijdragen aan 

het voorkomen of uitstellen van de zorg- en ondersteuningsvraag 

van ouderen. Er is sprake van veel vermijdbare 

gezondheidsklachten onder ouderen. Er is dan ook meer en 

gerichte aandacht nodig voor leefstijl en leefomgeving van 

ouderen. De Unie KBO gaat zich hier de komende maanden nog 

sterker voor maken.  
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Unie KBO en apothekers slaan handen ineen 

 

 De Unie KBO en de koepel van apothekers starten samen 

een landelijke campagne over veilig medicijngebruik. 

Hoognodig, gezien de 41.000 mensen die jaarlijks met spoed 

in het ziekenhuis belanden door verkeerd medicijngebruik.  

Twee derde van de opgenomen patiënten is 

ouder dan 65 jaar. De helft van deze 

spoedopnames bij ouderen kan voorkomen 

worden.  

De Unie KBO en KNMP organiseren samen 

informatiebijeenkomsten om verkeerd 

medicijngebruik te voorkomen en om 

misverstanden rondom medicatieveiligheid weg 

te nemen 

Meer problemen  

Medicijngebruik kan op oudere leeftijd meer problemen geven. 

Zo reageert het lichaam anders op medicijnen doordat 

bijvoorbeeld de nieren minder goed werken. “Ook weten veel 

mensen niet dat drogisterijmiddelen niet altijd goed combineren 

met recept-geneesmiddelen. Door nu samen te werken met 

apothekers, hopen wij zo veel mogelijk ouderen te bereiken”, 

aldus Unie KBO-directeur Manon Vanderkaa.  

Goede voorlichting helpt Apotheker Bastien Renirie uit Bergen: 

”Het komt helaas maar al te vaak voor dat mensen bijwerkingen 

ervaren, terwijl een kleinere dosering of een ander middel deze 

bijwerkingen voorkomt. Zo meldde een oudere dame ons laatst 

dat ze sinds een tijdje misselijk was. Ik begreep al snel dat dit 

een bijwerking was van het hartmiddel digoxine. Dat slikt ze al 

jaren. We gaven haar een lagere dosering en de klachten 

verdwenen.” De apothekers en de Unie KBO hopen dat ouderen 

zich door de bijeenkomsten bewust worden van veilig 

medicijngebruik.  
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De Unie KBO, de KNMP, de NPCF en het instituut voor 

Verantwoord Medicijngebruik (IVM) schreven er samen een 

handzame en duidelijke brochure over. Deze brochure heet ‘Wijs 

met medicijnen’ en is bij de meeste apothekers te vinden in het 

brochurerek.  

 

Of lees op Google :folder wijs met 

medicijnen 

 

 

Unie KBO breekt lans voor passende dagactiviteiten 
 

Wat ons opvalt binnen de huidige zorghervormingen is de 

geringe focus op begeleiding: dagopvang, respijtzorg en 

zorgboerderijen. Cruciaal voor ouderen én mantelzorgers!  

 

“Zijn er straks passende dagactiviteiten voor mij?” Veel ouderen 

zijn bang dat alle ‘zorgdoelgroepen’ bij elkaar worden gezet en 

dat ze alleen in aanmerking komen voor dagopvang in hun wijk.  

 

Volgens GGZ Nederland wordt er flink gekort en dreigt de 

dagbesteding in 2016 zelfs te verdwijnen. Ook zijn er zorgen over 

het opleidingsniveau van de begeleiders. De Unie KBO deelt die 

zorgen en breekt een lans voor goed gemeentelijk beleid. 

Overgangsrecht  

In 2015 geldt een overgangsrecht voor de voormalige AWBZ-

cliënten. Mensen met een vroegere AWBZ-indicatie behouden 

hun rechten tot 1 januari 2016. Maar worden die rechten ook 

allemaal ingewilligd? De Unie KBO vreest van niet. Er wordt 

momenteel meer bezuinigd dan nodig is. Een achteruitgang in 

voorzieningen mag echter niet gebeuren, want zinvolle 

dagbesteding is te belangrijk voor kwetsbare ouderen en hun 

naasten. 

 

 

http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1778
http://www.uniekbo.nl/include/downloadFile.asp?id=1778
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Verlaging eigen bijdrage huishoudelijke hulp noodzakelijke 

stap 

 

In 2015 kunnen gemeenten met geld van het Rijk de eigen 

bijdrage van cliënten verlagen tot € 5 per uur. Zo wordt het 

financieel aantrekkelijk om gebruik te maken van de toelage 

en huishoudelijke hulp te houden. De Unie KBO is hier blij 

mee; het komt tegemoet aan de vele signalen die we hebben 

gekregen via het Nationaal Meldpunt Ouderzorg dat 

huishoudelijke zorg (te) duur wordt voor 

veel ouderen.  

Het kabinet wil met de verlaging van de 

huishoudelijke hulptoelage werkgelegenheid in 

loondienst behouden. En daarmee voorkomen 

dat mensen uitstromen van loondienst naar 

alfahulpconstructies. In oktober 2014 

investeerde het kabinet al 100 miljoen euro om 

ontslagen te voorkomen. De sector zelf heeft 

ook geïnvesteerd.  

De Unie KBO vindt het goed dat nu ook de cliënt voordeel krijgt. 

Dat is nodig: het merendeel van de meldingen via het Nationaal 

Meldpunt Ouderenzorg heeft betrekking op vermindering van de 

huishoudelijke zorg. Dit heeft grote consequenties voor 

kwetsbare ouderen thuis. Veel melders hebben nauwelijks een 

netwerk van mensen die huishoudelijke taken kunnen 

overnemen. 

Deze melders zijn bovendien financieel niet in gelegenheid om 

de benodigde huishoudelijke hulp - met name het zware 

huishoudelijke werk dat ze niet meer zelf kunnen doen - in te 

kopen.  

Om administratieve lasten weg te nemen, wordt er gewerkt aan 

een landelijk systeem waarvan alle gemeenten en aanbieders 

gebruik kunnen maken bij de uitvoering van de regeling. 
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Dagbesteding en vervoer 

In de vorige KBO Nieuws stonden de zeven voorwaarden om 

gezond thuis te blijven wonen. Eén daarvan is goede 

dagbesteding, inclusief het vervoer uit en thuis. Daar gaat 

het niet goed mee… 

Er is nu minder 

goed nieuws te 

melden over de 

ontwikkeling van de 

wet- en regelgeving 

rond dagbesteding 

en het vervoer 

erheen. Vanaf 2015 

wordt dagbesteding 

verstrekt vanuit de 

Wmo en 

gecoördineerd 

vanuit gemeenten. 

Aanvankelijk leek 

het erop dat de 

voorgenomen bezuiniging op dagbesteding en begeleiding zou 

worden verlaagd. Namelijk van 25% naar 6%. Dit is 

overeengekomen in het begrotingsakkoord van 17 april 

jongstleden. Voor verruiming van toegang in het verzorgingshuis 

en voor dagbesteding voor ouderen en gehandicapten werd in dit 

akkoord liefst 360 miljoen ter beschikking gesteld. Voor de Unie 

KBO was daarmee een belangrijk knelpunt getackeld. 

Nu blijkt echter dat er toch weer een hogere korting op 

dagbesteding & begeleiding wordt overwogen. De Unie KBO wil 

hier uiteraard het fijne van weten en gaat de kwestie precies 

uitzoeken. We houden u op de hoogte. 
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Wetsvoorstel doorwerken slecht voor AOW-gerechtigden  

De Unie KBO vindt het goed dat het kabinet de 

belemmeringen wil wegnemen voor werken na de AOW-

gerechtigde leeftijd. Maar het wetsvoorstel betekent een 

forse verslechtering van de arbeidsrechtelijke bescherming 

van de AOW-gerechtigden. Reparatie is nodig. De Unie KBO 

stuurde de Eerste Kamer een brief.  Voor een deel van de 

AOW-gerechtigden is het verwerven van een aanvullend 

inkomen noodzaak. Denk hierbij aan AOW-gerechtigden met een 

onvolledige AOW die niet in aanmerking komen voor aanvullende 

bijstand (AIO), omdat ze een klein vermogen hebben. De Unie 

KBO is scherp op het wetsvoorstel en gaat in op drie onderdelen 

Ontslag bijpensioengerechtig-de leeftijd: De Unie KBO vindt 

het jammer dat er geen einde komt aan het verplichte ontslag. 

De Unie KBO vindt dat werkgever en werknemer vóór het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd afspraken met 

elkaar moeten maken. Voor de werknemer betekent dit dat hij of 

zij kan afzien van het voortzetten van de werkzaamheden, of juist 

door kan gaan. 
1. Loondoorbetalingsverplichting bij ziekte: Voor een 

deel van de AOW-gerechtigden is doorwerken financieel 
noodzakelijk. Ook voor deze groep is een inkomens 
bescherming van groot belang. Een periode van 13 
weken is te kort om te kunnen anticiperen op een lager 
inkomen. De Unie KBO pleit voor een 
loonbetalingsverplichting van een jaar. 

2. Ontslag bij reorganisaties: Voorgesteld wordt om bij 
reorganisaties de AOW-gerechtigden als eerste te 
ontslaan. Voor de AOW-gerechtigden voor wie 
doorwerken een financiële noodzaak is, is dit erg zuur. 
De Unie KBO is van mening dat AOW-gerechtigden bij 
reorganisaties dezelfde behandeling moeten krijgen als 
andere werknemers.   
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Huurbeleid  
 
De Unie KBO heeft in februari haar achterban opgeroepen om de 
petitie ´Blokkeer de huurverhoging!´ van de Woonbond te 
ondertekenen. De Unie KBO wil net als de Woonbond een halt 
toeroepen aan de sterke huurverhogingen. Ouderen met een 
huurwoning hebben te leiden onder de hoge huurprijzen, terwijl 
de koopkracht van gepensioneerden toch al jaren achteruit holt. 
We hebben verhuurders opgeroepen de huurstijging te matigen 
en hebben de politiek gevraagd het beleid dat forse 
huurstijgingen mogelijk maakt, van tafel te halen. 
 
Veilig buiten  
 
De minister van Veiligheid en de staatssecretaris van 
Volksgezondheid hebben op 12 
januari vragen van twee VVD- 
Kamerleden beantwoord over het 
bericht dat ouderen steeds vaker 
slachtoffer zijn van geweld. In de 
antwoorden noemt de minister de 
samenwerking met de KBO om 
ouderen in hun eigen omgeving voor 
te lichten over de gevaren van een 
babbeltruc, een overval of inbraak 
.De Unie KBO is structureel in gesprek met het ministerie van 
Veiligheid over de veiligheid van ouderen en geeft met 
ondersteuning van het ministerie voorlichting aan ouderen. Op 
basis van de goede samenwerking in 2014 is die samenwerking 
voortgezet. In het eerste kwartaal gaf de Unie KBO een training 
aan ouderenadviseurs over thema´s als straatroof, zakkenrollen 
en veilig pinnen. Met financiele ondersteuning van deze 
activiteiten zou het ministerie een blijk van goede wil geven.  
De recente aandacht voor onveilige sleutelkluisjes heeft geleid 
tot hernieuwde contacten met het bedrijfsleven. Verschillende 
partijen werken aan betere oplossingen. 
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Traplift-tweet zorgt voor landelijke ophef 

In een afwijzingsbrief, die door de Unie KBO via Twitter 

openbaar is gemaakt, wees de gemeente Alphen aan den 

Rijn de aanvraag van een 90-jarige inwoner voor een traplift 

af. De gemeente stelt dat hij 'had kunnen voorzien dat 

traplopen steeds moeilijker zou gaan worden'. De tweet 

leidde tot tal van boze reacties via sociale media en in de 

pers. Én tot een oplossing voor deze Alphenaar.  

De man vroeg de traplift in januari aan. 

In een reactie schreef de gemeente het 

volgende:  

'U bent op hoge leeftijd (90 jaar) en u 

bent al langdurig bekend met problemen 

in de bloeddoorstroming en een 

verminderde spierkracht in de benen. 

Voorts woont u al 20 jaar in de huidige 

woning met trap. U had kunnen voorzien dat het traplopen 

steeds moeilijker zou gaan worden en had hiermee rekening 

kunnen houden. Zo had u in een eerder stadium naar een 

gelijkvloerse woning kunnen verhuizen. In uw situatie stellen wij 

vast dat de noodzaak tot de traplift redelijkerwijs voorkomen had 

kunnen worden.'  

Effect van beleid  

De Unie KBO plaatste de brief op Twitter. Ruim 1000 keer werd 

deze geretweet en vele mensen uitten in een reactie hun 

verontwaardigheid over de gang van zaken.  

Het is niet de eerste keer dat KBO-leden met zo'n brief 

geconfronteerd worden. Manon Vanderkaa, directeur van de 

Unie KBO: "Het is de bedoeling van de overheid dat ouderen 

langer thuis blijven wonen. Daarvoor zijn dan wel de juiste 

voorzieningen nodig. De gemeente Alphen aan den Rijn bereikt 

op deze manier echter een heel ander effect"  
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Verklaring  

De Telegraaf, het AD, de Volkskrant en tal van andere media 

maakten melding van de zaak.  

De gemeente kwam met een korte verklaring. 'Wij kijken in 

gesprekken met onze inwoners samen naar maatwerk en 

oplossingen als ondersteuning nodig is', aldus de officiële 

reactie. 'In het geval van deze meneer is de situatie in zijn 

huidige woning, ook mét traplift en eerdere verstrekkingen die 

zijn gedaan, inmiddels verre van ideaal. Hierover zijn al 

meerdere gesprekken gevoerd. Wij zullen opnieuw met meneer 

hierover in gesprek gaan'. De gemeente gaat niet verder in op de 

inhoud van de afwijzingsbrief.  

Lift aangeboden  

Ondanks de afwijzing door de gemeente, krijgt de gedupeerde 

toch een lift en kan hij dus zelfstandig thuis blijven wonen. 

Trapliftenfabrikant OtoLift uit Bergambacht was gegrepen door 

het nieuws en heeft aangeboden bij de man een gratis traplift te 

installeren. Dit is inmiddels gebeurd. 

 

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 Kw’heul Tel. 296473  
Dhr. K. Vis   Waterlandsnl 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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Over SeniorWeb  

 

SeniorWeb is een landelijke vereniging 

met meer dan 145.000 leden, circa 400 

cursuslocaties en 3.000 vrijwilligers. We zijn sinds 1996 actief met 

als doel de digitale wereld begrijpelijk te maken, zodat iedereen 

het gemak en het plezier van computer en internet kan ervaren.  

Begrijpelijke informatie 

Of u nu uw digitale vaardigheden wilt ontwikkelen, op zoek bent 

naar praktische oplossingen of achtergrondinformatie: SeniorWeb 

helpt u verder. Wij leggen u alles stap voor stap uit. Bijvoorbeeld 

over Windows 8.1, tablets, sociale media, veilig internetten en 

meer. Met onze informatie op de website, in tijdschrift Enter en 

onze Online Cursussen kunt u direct aan de slag. Wilt u op de 

hoogte blijven van ons laatste nieuws en artikelen?Meld u dan 

gratis aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief. 

Persoonlijke computerhulp 

Hebt u een computer- of tabletvraag? Onze geduldige vrijwilligers 

vanPCHulp staan voor u klaar om samen met u een oplossing te 

vinden. U kiest de vorm van PCHulp die bij u past: via internet, 

telefonisch of aan huis. PCHulp is speciaal voor SeniorWeb-leden. 

Interesse? Lees hier meer informatie over ons lidmaatschap.  

Computercursussen bij u in de buurt 

SeniorWeb geeft op zo'n 400 locaties verspreid over Nederland 

computercursussen, workshops en inloopuren. U wordt begeleidt 

door deskundige en geduldige vrijwilligers. De lesonderwerpen zijn 

divers: tablets, Facebook, Windows, veiligheid, fotobewerking, 

orde op uw pc en meer. U vindt de SeniorWeb Leercentra bij u in 

de buurt op onze website, of bel 030-276 99 65.  

Wilt u meer weten over onze vrijwilligers? U leest hier meer over 

de belangrijke rol die vrijwilligers bij SeniorWeb hebben. Lees ook 

onzepraktijkvoorbeelden. 

Online Cursussen 

SeniorWeb-leden kunnen via onze website verschillende Online 

Cursussenvolgen. Elke cursus bestaat uit een aantal lessen. U 

http://www.seniorweb.nl/nieuwsbrief
http://www.seniorweb.nl/nieuwsbrief
http://www.seniorweb.nl/pchulp
http://www.seniorweb.nl/lid-worden
http://www.seniorweb.nl/lessen/leercentra
http://www.seniorweb.nl/over-seniorweb/organisatie/vrijwilligers
http://www.seniorweb.nl/over-seniorweb/organisatie/vrijwilligers/ambassadeurs-in-beeld
http://www.seniorweb.nl/online-cursussen
http://www.seniorweb.nl/online-cursussen
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beslist zelf of u met de eerste les begint, of verderop in de cursus 

start. De stap voor stap uitleg wordt gecombineerd met duidelijke 

instructievideo’s. Aan de hand van tussentijdse toetsen kunt u zien 

of u de lesstof beheerst. 

SeniorWeb-lidmaatschap 

Voor slechts € 29,- per jaar kunnen SeniorWeb-leden onbeperkt 

gebruik maken van alle voordelen die het lidmaatschap biedt. U 

bent verzekerd van persoonlijke computerhulp, hebt onbeperkt 

toegang tot alle informatie en cursussen op onze website. En u 

ontvangt elk kwartaal ons tijdschrift Enter bij u thuis. Meer dan 

145.000 mensen zijn lid en waarderen ons lidmaatschap al jaren 

met een 8! 

Interesse? U kunt zich direct online aanmelden of gratis 

kennismaken met tijdschrift Enter. Of bel 030 - 276 99 65 voor 

meer informatie. 

 

Smartphonegebruik op fiets blijft toegestaan 

Bron Seniorweb woensdag 20 mei 2015 

Bellen, sms'en, whatsappen: het mag allemaal 

terwijl u fietst. Verstandig is het natuurlijk niet. 

Het gebruik van een smartphone op de fiets wordt ontmoedigd, 

maar blijft wel toegestaan. Dit laat minister Schultz van 

Infrastructuur en Milieu weten in een brief aan de Tweede Kamer. 

De minister is van mening dat een verbod geen zin heeft en lastig 

te handhaven is. Wel vindt ze het nuttig om het gedrag van fietsers 

te beïnvloeden. Verder verwacht Schultz een afschrikeffect vanuit 

verzekeraars. Want dat appen op de fiets is toegestaan, wil niet 

zeggen dat fietsers niet aansprakelijk zijn bij een ongeval. 

 

http://www.seniorweb.nl/lid-worden
http://www.seniorweb.nl/lid-worden
http://www.seniorweb.nl/gratisenter
http://www.seniorweb.nl/gratisenter
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Telefoondief gepakt via app 

 
Bron Seniorweb.dinsdag 19 mei 2015 
 

Een 18-jarige Amsterdammer dacht zaterdag slim te zijn door 

een toerist te beroven van zijn smartphone. De dief was 

simpel te vinden. 

 

De toerist werd volgens de politie op zaterdagochtend beroofd. De 

dader sloeg hem met een stok en pakte de telefoon af. Het 

slachtoffer stapte naar de politie. 

Locatie 

De beroofde man had op zijn telefoon een app staan waarmee de 

locatie van het apparaat via internet getoond kan worden. Toen ze 

keken, was precies te zien waar de telefoon zich bevond. De 

agenten gingen de betreffende locatie binnen en vonden daar de 

telefoon en het horloge van de beroofde toerist. De dader kon 

meteen worden gepakt. 

Apps 

De app voor de iPhone die dit mogelijk maakt, heet Zoek mijn 

iPhone. U leest er meer over in onze tip 'Verloren iPad/iPhone 

terugvinden'. Bij Android-telefoons gaat dat via de Android Device 

Manager oftewel het Apparaatbeheer. Daarover leest u meer 

op de site van Google en in komende Enter (juni-nummer).  

 

 

~ Op het pad der vriendschap 
bloeien de mooiste bloemen. Ze heten 
verdraagzaamheid, eerlijkheid, 
hulpvaardigheid en vertrouwen. 

 

http://www.seniorweb.nl/tooltip/27412/app
http://www.seniorweb.nl/tip/48761/tip-verloren-ipad-iphone-terugvinden
http://www.seniorweb.nl/tip/48761/tip-verloren-ipad-iphone-terugvinden
https://support.google.com/accounts/answer/3265955?hl=nl
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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 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
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 
Miep van der Knaap C     lijn 070-3298619 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

