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Beste vrienden van de KBO, 

Op 29 maart hebben we onze jaarvergadering gehouden, maar helaas 
was de opkomst minder groot dan waar we op gehoopt hadden, maar het 
was een goede vergadering. 

Tijdens deze vergadering hebben we afscheid moeten nemen van Mevr. 
Vonie van Rijn-Beukers die zich 9 jaar lang heeft ingezet als lid van het 
bestuur met als portefeuille de leden-administratie, en natuurlijk inzetbaar 
was voor alle voor de hand liggende zaken. 

Als dank voor haar inzet is ze verrast met een persoonlijk cadeau en een 
boeket bloemen. 

Op voorstel van het bestuur is de algemene vergadering akkoord gegaan 
met de benoeming van Mevr. Etty de Kok-Gertenaar. Zij zal de taken van 
Vonie van Rijn overnemen. 

Het bestuur prijst zich gelukkig dat we deze vacature vlot hebben kunnen 
invullen en wenst haar veel succes en rekent op een hele prettige 
samenwerking in het bestuur. 
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Ook waren aftredend Mevr. W.P.M.J. Meijer-de Leeuw en Dhr. H.J.van 
der Zwaan. Deze beiden waren herkiesbaar, ook hier ging de vergadering 
mee akkoord. Dus we zijn weer met een volledig bestuur die zich allen 
weer zullen inzetten voor de goeie zaak. 

Nu heel iets anders, DE BELASTINGDIENST heeft ook dit jaar weer naar 
velen van ons een bericht gestuurd, dat we geen aangifte meer hoefden te 
doen. MAAR als u geen aangifte doet, dan kunt u ook nooit iets terug 
krijgen. Maar stel dat U veel kosten heeft moeten maken voor uw eigen 
gezondheid en deze kosten niet gedekt zijn door uw verzekering, ik denk 
hier aan gehoorapparaten met de bijhorende batterijen, steunzolen, etc. 
bewaar deze rekeningen zodat u het volgende jaar misschien toch nog 
iets terug kunt halen bij de belastingdienst waar u recht op heeft, ook al 
hoeft u geen aangifte meer te doen. Het kan lonend zijn. 

Nu het campingseizoen weer geopend is wens ik alle mensen die daar 
gebruik van maken een hele fijne tijd toe. 

 

 

De voorzitter Huub van der Zwaan 
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 3 – 6 april 2012 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 

belangenbehartiging 

 

-        De Unie KBO is begonnen met een inventarisatie onder zorgverzekeraars 
inzake de vergoeding van een periodieke medicatiecheck door de 
apotheker en huisarts. Uit een overleg met de KNMP is de Unie KBO 
duidelijk geworden dat de medicijnbegeleiding van oudere patiënten én de 
controle op het juiste medicijngebruik ernstig tekortschiet.  

-        Op donderdag 26 april vindt er overleg plaats tussen de Unie KBO en een 
delegatie van de Tweede Kamerfractie van de SP. Er zal ongetwijfeld 
gesproken worden over de bezuinigingsmaatregelen van het kabinet, de 
gevolgen van het scheiden van wonen en zorg, de ontwikkelingen binnen 
de WMO en het feit dat de overheid de gezondheidspreventie van 
ouderen als een ondergeschoven kindje beschouwt. 

-        Ook met een delegatie van de regeringspartij VVD zal spoedig worden 
gesproken. Naar verwachting zullen de bezuinigingsmaatregelen die 
voortkomen uit het Catshuis-overleg ook ouderen niet ongemoeid laten.  

      De voorzitter van de Unie KBO ontving een antwoordbrief van Minister 
Kamp m.b.t. onze kritiek op de gewijzigde ingangsdatum  van het AOW-
ouderdomspensioen.  Per 1 april start de AOW niet meer per 1e van de 
maand waarin iemand 65 wordt, maar pas op de échte verjaardagsdatum. 
Terwijl voor een behoorlijk aantal mensen de uitkering van hun VUT- en 
prepensioen wel stopt per 1e van de (verjaardags)maand. De minister laat 
ons weten dat hij niet in de positie is om pensioenfondsen te dwingen tot 
compensatie. “Uiteindelijk is het aan de sociale partners om een 

belangenafweging te maken of en hoe het missen van gemiddeld € 415 bruto AOW 

gerepareerd moet worden.” 
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-        De Unie KBO is door het ministerie van Volksgezondheid gevraagd om 
deel te nemen aan het actieplan “Ouderen in veilige handen”. Dit actieplan 
is gericht op het met kracht bestrijden van ouderenmishandeling. Hoe? 
Door het geweld zo vroeg mogelijk te stoppen, het risico op geweld te 
verkleinen, de positie van het slachtoffer te versterken en de pleger aan te 
pakken. Uiteraard gaat de Unie KBO haar bijdrage leveren aan het 
uitvoeren van dit actieplan.  

-        Criminelen hebben het steeds vaker gemunt op ouderen. Oplichters 
maken vaak gebruik van zogenaamde babbeltrucs aan de voordeur en 
opereren soms ‘wijkgericht’. Het idee van de Unie KBO, om bij 
stelselmatige oplichting van ouderen een “babbelalert” uit te zenden, is 
inmiddels aangekaart bij het programmabureau Burgernet. Dit bureau is 
verantwoordelijk voor het uitgeven van berichten bij calamiteiten, onder 
andere via sms.  

-        De afgelopen periode zijn er op het bureau van de Unie KBO maar liefst 
1166 telefonische verzoeken om hulp bij belastingaangifte naar 
tevredenheid afgewerkt! 

 

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

 

Verhuizen Wilt u een naam- of 
adreswijziging doorgeven, dan verzoeken 
wij u om dit schriftelijk aan de secretaris 
Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen door 
te geven.  

 

http://www.kbowateringen.nl/
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Kaartweekend  Hotel Druiventros Berkel Enschot 2012 

Ons jaarlijks kaartweekend is weer voorbij en mag heel geslaagd worden 
genoemd. 

Vrijdag 16 maart vertrokken rond 13.00 uur en  48 deelnemers met de bus 
van  het Velo-terrein. Ook 48 personen waren op eigen gelegenheid naar 
Berkel Enschot vertrokken. 

44 Klaverjassers en 52 bridgers hebben vrijdag genoten op een mooi 
zonnig terras, daarna van een heerlijk diner en ’s avonds natuurlijk van het 
kaarten. Na de uitslag konden we ons nog lange tijd uitleven onder het 
genot van  een drankje en een dansje op gezellige muziek. 

Zaterdag na het ontbijt kon ieder de dag zelf invullen.  
Wandelen, fietsen, winkelen, familiebezoek of gezellig 
met elkaar de dag doorbrengen in of bij ’t hotel. 

Moe maar voldaan kregen we een heerlijke maaltijd 
voorgeschoteld. Daarna aan de slag met de kaarten. 
Velen bleven daarna nog genieten van een drankje en de 
gezellige muziek  met uiteraard velen op de dansvloer. 
Zelfs Mw. Vis ver over de tachtig en voor het eerst mee wist van geen 

ophouden. Het  barpersoneel had zoiets nog nooit 
meegemaakt en wilde niet geloven dat het 
merendeel van de deelnemers tussen  75 en 85 jaar 
oud was. Hieronder op ons verzoek een paar 
reacties van het barpersoneel.  

Sylvia: Superleuke groep om voor te werken. Bedankt voor de 
gezelligheid. 

Ferdi:   Geweldige bridgeclub. Supergezellig. 

Rachelle:       Leuke bridgeclub, die lekker los kon gaan. 
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Marcel :                   Ik kom in Noord-Holland (hij bedoelt natuurlijk      
Westland) wonen. 

Annelotte:   We komen wel tomaten plukken. 

Fleur: Ballenrace:   Oh Oh Den Haag! 

Moeilijk was het om Zondag  na een kort nachtje en een heerlijk ontbijt 
ons te concentreren op het  kaarten, maar ook dat is goed  gelukt. 

Daarna was er nog een heerlijke lunch, waar gretig gebruik van werd 
gemaakt zodat men ook verder voor die dag genoeg had gegeten. 

Tijdens deze lunch was het de beurt aan de leiders van het klaverjassen 
en het bridgen om de totaalstand uit te rekenen, zodat de winnaars 
bekend konden worden gemaakt.  

Bij het klaverjassen werd 1e:   Jan Smits, 
                                         2e:   An v.d. Sman  
                                         3e    Riet Duijvestijn 
 
Bij het bridgen werden de winnaars  

         1e   Jeannet Holtkamp               
                en  Lida v.d. Beek, 
         2e    Lenie en Aad v.d. Goes  
         3e   Toos en Theo Zwinkels . 

Maar er was voor allemaal een leuke prijs zodat niemand met lege 
handen  naar huis ging.  

De volledige uitslag en de vele foto´s zijn op de KBO-site te bewonderen. 

Tiny Eekhout 
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Op de vraag wat reacties te geven op het kaartweekend, volgden er vele 
met complimenten voor de organisatie. Hieruit wordt weer kracht geput 
om volgend jaar door te gaan. 

Maar er waren ook de volgende leuke reacties: 

Voor de eerste keer mee was een leuke en fijne ervaring voor herhaling 
vatbaar. 

Het was heel gezellig, een bar goed hotel, we zijn allemaal gegroeid, 
behalve Mies  v. Adrichem, want die was aan de race. 

Jammer dat we drie uur in de file stonden omdat er een ongeluk was 
gebeurd, maar niet getreurd  in de bus was het reuze gezellig en volgend 
jaar weer. 

Een leuk weekend en het was supergezellig en we hebben de accu weer 
opgeladen. 

Nieuw groen. 
Nadat we dit seizoen in een mooie nieuwe groene accommodatie zijn 
gaan spelen zijn de biljarts ook opnieuw groen.  

De oude biljartlakens waren langzamerhand vuil en gevlekt geworden en 
het werd hoog tijd voor frisse nieuwe lakens.  

Tezamen met nieuwe ballen ogen de biljarts weer 
als de frisse nieuwe natuur in het voorjaar. 

Zo’n verjongingsbeurt voor de biljarters zelf gaat 
denk niet lukken, maar het speelplezier gaat er 
zeker op vooruit. De biljarts kunnen er weer jaren tegen, laten wij er lang 
plezier van hebben.                            

PD 
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Klaverjassen 
Uitslag van paasdrive 
1e plaats Fred van Hoorn           5708 punten 
2e plaats Jos v.d.Voorde            5554 punten 
3e plaats Mien Brabander          5498 punten 
 
uitslag prijsklaverjassen 10 april 
 
1e plaats Toos van Paassen       5464 punten 
2e plaats Thea Rrijgersberg        5428 punten 
3e plaats Ton Zuijderwijk            5360 punten 
 
Troostprijs 
Ed van Nieuwkerk                       3156 punten 

Overleden:  

De heer D.G.A.M. Jansen, Albert van Schoonhovenlaan 52. op   1 maart 
De heer A.L.M. Tervooren, van Egmondaan 13                      op 30 maart 
De heer H. Duivenvoorde, Rijenhof 4     april 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

Nieuwe leden:  

Mw. A.W.M. Jansen-van der Voet  Albert van Schoonhovenlaan 52. 
Mw. R. van Leeuwen, De Ark, kamer 310  
Dhr. F. Verkaart, Arkpaviljoen 52 
Mw. M. Nederpelt-van Leersum, Tempelbalk 5    
Mw. H.H. van Steekelenburg,  De Beemd 42      
Mw. H.J.M. van der Hoeven-Remmerswaal, De Beemd 62 
 
Alle nieuwe leden wensen wij van harte welkom en een fijne tijd bij de 
KBO 
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Rabobank Clubkas Capmpagne 2012 
Wij, Dick Kraaijenbrink (secretaris) en Arie 
Groenewegen  (penningmeester) 
zijn maandag 2 april 2012 bij de cheque-
uitreiking geweest van de Rabobank 
Clubkas Campagne op het hoofdkantoor 
van de Rabobank Westland, in De Lier, 
Dat was me wel een happening met een 
geweldige sfeer, niet in het minst 
teweeg gebracht door het koor “De 

Plengers” uit Hoek van Holland. 
 
233 verenigingen en stichtingen hebben aan deze Clubkas Campagne  
meegedaan. Dat waren er ongeveer 60 meer dan bij deze campagne in  
2011. Alleen van de verenigingen en stichtingen, die in aanmerking 
kwamen voor een cheque van € 200,00 of meer waren uitgenodigd om 
met 2 personen aanwezig te zijn om deel te nemen aan de cheque-
uitreiking.  
Per 10 verenigingen/stichtingen werden 10 
mensen tegelijk uitgenodigd om  
naar voren te komen om de cheque in 
ontvangst te nemen. Als u nu weet  
dat onze KBO bij de voorlaatste groep (waarin 
de hoogste cheque viel) behoorde, dan 
begrijpt u dat we het bij deze actie niet slecht 
gedaan hebben.  
 
Wij mochten een cheque incasseren van   €   807,75. 
 
Hulde aan u leden van de KBO afdeling Wateringen die voor dit prachtige 
resultaat gezorgd hebben! 
 
Als de Rabobank Westland in het begin van 2013 weer zo’n campagne 
voert, doet u dan weer mee. U steunt daarmee onze KBO!  
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Bridge . 

Stand slemtrofee na periode 5 
1  Jaenette Holtkamp en Diny v. Santen    28 punten 
2  Lineke en Dick Kraaijenbrink                22 punten 
3  Toos en Theo Zwinkels 
    Mies de Vette en Nico de Bruin              21  punten 
 
Eindstand periode 5 
 
A-lijn 
1  Jan en Ton de Kok                                55,58 % 
2  Lineke en Dick Kraaijenbrink                54,94 % 
3  Anneke Fromberg en Thecla Kester     54,78 % 
  
Promotie 
  
Van B naar A-lijn  
Corry en Joop Helderman                        57,44 % 
Tiny Eekhout en Wilma Groenendijk        56,10 % 
Mies de Vette en Nico de Bruin                54,42 % 
Eduard v.d. Knaap en Cock Moerkerk      52,38 % 
  
Van C naar B-lijn  
Annie v. Dijk en Piet Lemckert                 58,04 % 
Piet Hollaar en Nol Vijverberg                  57,39 % 
Riet en Theo Damen                                53,99 % 
Bep Straathof en Corrie Wigchert            53,69 % 
  
Van D naar C-lijn  
Wally en Koos v.d. Horst                         58,01 % 
Alie Ammerlaan en Ineke Meijer             56,69 % 
Theo Vis en Qrien d. Vette                      56,25 % 
Tonny v. Venrooij en Toos Vollebregt     53,91 % 
Riet en Joke Strik                                    53,04 % 
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Activiteiten:  
 
Woensdag     9 mei jaarlijkse uitgaansdag Rondje IJsselmeer 
7 t/m 14 juli    Vakantieweek Millingen a/d Rijn   
 
 

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. 
 

Voor Broeder Krummel van missiehuis Steijl ontvangen wij graag 
postzegels, brillen, rozenkransen, zangbundeltjes, schilderijtjes enz. om 
projecten te ondersteunen in diverse landen. 

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. 



~ 12 ~ 

 

Bestuur:        
H.J. v.d. Zwaan              voorzitter  0174-292380 
A.J. Groenewegen    penningmeester 0174-293957 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
PJ.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 
Grard Wildenberg  B-C lijn 0174-293404 
Jan Wildenberg  B-C lijn 0174-293404 
Annie van Ruiven  C-D lijn 0174-626707 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
            
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 

Mail adres:Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 

ettydekok@telfort.nl 
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