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Beste vrienden van de KBO, 

Dit is het laatste mededelingenblad van dit seizoen en we mogen van een 
welverdiende vakantie gaan genieten, en nu maar hopen dat het weer ook 
mee wil werken. We hebben een prachtig seizoen achter ons liggen met 
mooie uitstapjes en excursies die georganiseerd waren door de 
commissie  "Uit goed voor U". Vers in ons geheugen ligt natuurlijk de 
jaarlijkse uitgaansdag, en wat hebben toen toch geboft met het weer de 
dagen voordat we gingen regen en de dagen nadat we terug waren regen 
en wind, en de dag zelf prachtig weer zodat we zelfs op een terras  
konden gaan zitten en genieten van een lekkere ijscup of een pilsje. De 
competities bridge en klaverjassen zijn nu ook afgelopen, maar u kunt 
natuurlijk onze soosmiddagen gewoon blijven bezoeken zodat u kunt 
blijven bridge en klaverjassen en wel tot en met dinsdag 26 juni. Daarna 
kunnen we niet meer terecht in de Velo. 

Op 4 september start ons nieuw seizoen weer 
maar dan met een eucharistieviering, daar 
hoort u nader over. 

Het bestuur wenst u allen een heel prettige 
vakantie toe met hopelijk veel mooi weer. En 
laat het niet zo zijn als het hierna afgedrukte gedicht van "Marcha" 
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Eenzame vakantie 
Zo de weken vakantie zijn morgen weer voorbij. 

Als ze me morgen vragen hoe het was, 
Reageer ik opgewekt en blij 

Door te zeggen dat ik heerlijk de weken niets heb gedaan. 
Lekker uitrusten tv kijken en van het niets doen genieten. 

Maar achter mijn masker schuilt een traan. 
Een druppel net zo eenzaam als ik zelf. 

Want de enige die ik heb gezien was mezelf. 
Zoals ik altijd de enige ben die ergens staat. 

Soms weet ik me door alle eenzame momenten geen raad. 
Maar toegeven dat ik mezelf een zielig, eenzaam triest mens vind 

Zelfs al komt dat gevoel elke nacht weer bij me naar boven en vervult het 
me met verdriet 

Het aan niemand anders dan mezelf toegeven, dat kan ik niet. 
Het is al sneu genoeg dat ik weet wat een vruchteloos bestaan ik leid. 
En hoezeer ik mensen met veel vrienden, uitjes en gezelligheid benijd. 
Als vrienden niet kunnen omdat ze moe zijn, moeten werken of gewoon 

niets laten horen. 
Dan wil ik zeker niet dat ze zien hoe ik me voel, compleet verloren. 

Ik wil toch zeker niet dat ze uit puur medelijden 
een paar uurtjes per maand komen 

Om mij zogenaamd te verblijden 
En met al dit zelfmedelijden kom ik ook niets vooruit 

Maar ook mijn emoties, al zijn ze nog zo negatief 
Moeten er soms......heel even uit 

Ik wilde helemaal niet uitrusten en bijkomen 
maar alles wat ik plan met "vrienden" lijkt me steeds te worden afgenomen 

zodoende zat ik wederom een zogenaamde heerlijke rustige vakantie 
moederziel alleen thuis uit, met als enige garantie  

dat het maar een paar weken zou duren.  

 

Ik hoop echt dat u allen dat gevoel niet overhoudt aan de vakantie en dat 
u lekker kan genieten van mooi weer en gezelligheid. 
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 Nieuwsflits Unie KBO - nummer 4 – 20 april 2012 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 

belangenbehartiging 

 

-         Binnenkort komt er een einde aan het Catshuisberaad en weten we hoe 
de miljardenbezuinigingen worden ingevuld. De Unie KBO oriënteert zich 
nu alvast op de mogelijke gevolgen voor ouderen. Wordt de AOW 
gefiscaliseerd? De datum voor langer doorwerken vervroegd? De zorg 
duurder voor (met name) ouderen? Een aantal deskundigen bezint zich 
momenteel op onze in te nemen standpunten en eventuele acties. De 
koopkrachtgevolgen voor ouderen staan bij dit alles centraal. Het wachten 
is nu op witte rook uit het Catshuis! 

-        De Unie KBO gaat de komende zes weken in overleg met de Tweede 
Kamerfracties van het CDA, de VVD, de PvdA en de SP. Ongetwijfeld 
wordt er dan - onder meer - gesproken over de bezuinigingen, de 
zorgelijke positie van onze pensioenfondsen, de gevolgen van het 
pensioenakkoord en de regels over het toezicht en solvabiliteit. 
   

-        De perikelen met betrekking tot de AWBZ, de WMO en het PGB blijven 
de gemoederen bezig houden. Het regent amendementen in de Tweede 
Kamer. De Unie KBO heeft haar standpunten inmiddels bepaald en op 16 
april - in CSO verband - aan de Tweede Kamer kenbaar gemaakt.  
   

-        Minister Schippers ziet, zoals blijkt uit de nieuwe preventienota, niets in 
gezondheidspreventie voor 65-plussers. De Unie KBO gaat proberen haar 
op andere gedachten te brengen. Gerichte voorlichting aan 65-plussers 
werkt wel degelijk, zo is onze ervaring. En vroegtijdige signalering van 
mogelijke gezondheidsklachten bij ouderen loont in alle opzichten, zeker 
ook financieel!  
   

-        Op 16 mei aanstaande gaat in Maarssen ons landelijk project ‘integrale 
veiligheid van start’. De eerste groepsvoorlichting over zowel 
inbraakpreventie, brandveiligheid als valpreventie, is dan een feit. Een 
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integrale aanpak dus, de eerste in zijn soort. 
   

-        Binnenkort worden de resultaten over het jaar 2012 van ons landelijk 
belastingproject ‘hulp bij aangifte’ bekend. Naar verwachting hebben onze 
vrijwilligers ook dit jaar weer vele tienduizenden ouderen geholpen met 
hun aangifte! 
   

-        De afgelopen periode besteedden de media diverse malen aandacht aan 
de Unie KBO. Vooral onze standpunten en voorstellen m.b.t. ouderen en 
veiligheid vonden gretig aftrek. Volgende week is er zowel overleg met de 
KRO als met Omroep Max om waar mogelijk tot een intensievere 
samenwerking te komen. 
 
 
  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 5 – 8 mei 2012 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 

belangenbehartiging 

- Het zorgvuldig bestuderen en het beoordelen van het 
“Stabiliteitsprogramma Nederland” dat VVD, CDA, CU, D66 en GL 
onlangs overeenkwamen  - ook wel het wandelgangenakkoord genoemd - 
heeft bij de Unie KBO momenteel de hoogste prioriteit! In een eerste 
reactie liet de Unie KBO weten  “nauwkeurig te bezien of het akkoord 
seniorproof is, of het ‘zoet en zuur’ over alle groepen in de samenleving 
evenredig verdeeld is. De koopkrachtpositie van senioren met alleen AOW 
en/of een klein aanvullend pensioen, houden we hierbij goed op ons 
netvlies….” 

-Een eerste inhoudelijke reactie op de recente voorstellen m.b.t. het 
sociaal economisch terrein en de zorg, is inmiddels samengesteld en op 
onze website geplaatst; zie hiervoor www.kbo.nl onder het kopje ‘meer 
nieuws’.  

 

http://www.kbo.nl/
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-De Unie KBO voert de komende tijd in sneltreinvaart overleg met CDA, 
VVD, PvdA, SP en D66. Inzet: ontzie kwetsbare ouderen bij de komende 
bezuinigingen en repareer koopkracht van ouderen die al in de knel 
zitten.  

-Nog deze week tekent de Unie KBO protest aan tegen de voorgenomen 
verhoging van het verplicht eigen risico in de zorg van 220 naar liefst 400 
euro! Het cumulatieve effect van het totaal aan eigen bijdragen in de 
gezondheidszorg treft hiermee een grote groep ouderen onevenredig 
hard, zo zal de Unie KBO demissionair minister Schippers laten weten.   

-Vandaag wordt in CSO-verband bekeken hoe we onze gezamenlijke 
lobby tijdens de verkiezingsperiode gaan inrichten, zoals het vergelijken 
van verkiezingsprogramma’s en het geven van input vanuit de 
ouderenorganisaties.   

-In deze politiek en economisch woelige tijden leeft er veel onder de 
oudere bevolking. Bij provinciale bonden en bij de Unie KBO komen 
momenteel veel signalen binnen van leden die verontrust zijn. Maar ook 
ideeën worden aangedragen om de bezuinigingen eerlijk en evenredig te 
verdelen. De Unie KBO zal binnenkort een oproep op haar website 
plaatsen, zodat individuele KBO-leden bruikbare suggesties kunnen 
aandragen voor onze politieke lobby. 

 

Lezerswaardigheden.  

Vlgones een oznrdeeok op een uvinretsiet mkaat het 
niet uit in wlkee vloogdre de ltteers in een wrood 
saatn, het enige wat blegnarijrk is is dat de eretse en 
de ltaatse ltteer op de jiutse patals saatn. De rset van 
de ltteers mgoen wllikueir g gkletaast wdoren en je 
knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit kmot 

odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als gheeel.                                  
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Bridge: 
 
Uitslag zesde en laatste competitie-periode: 
  
A-Lijn 

  
1 Lineke en Dick Kraaijenbrink                 57,80 % 

2 Jan en Ton de Kok                                54,47 % 

3 Jan Lindenburg en Piet Zonneveld        54,19 % 

  
Van B naar A-lijn 

  
1 Elly en Martin Olsthoorn                        56,69 % 

2 Jeanet Holtkamp en Diny v. Santen      52,47 % 

3 Toos en Theo Zwinkels                         51,39 % 

4 Jan van Kester en Chris Moers             51,06 % 

  
Van C naar B-lijn 

  
1 Etty de Kok en Cock Vis                        57,09 % 

2 Cock en Piet van der Haak                    54,29 % 

3 Piet v.d. Hoeven en Jan v.d. Knaap      54,24 % 

4 Ria Snoek en Mieke v. Wingerden        54,20 % 

  
  
Van D naar C-lijn 

  
1 Bea en Kees v.d. Akker                         56,70 % 

2 Ans en Jan Duijnisveld                          56,02 % 

3 Riet Zwinkels en Koos v. Paassen        55,24 % 

4 Coby v. Paassen en Toos v.d. Zalm     54,99 % 

5 Jeanet Löbker en Toos Vijverberg        54,62 % 
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Uitgaansdag woensdag 9 mei 2012 

Rondje IJsselmeer 

Vroeg in de ochtend kwam de regen met bakken uit de hemel, maar  om 
8.00 uur was het droog en kwam er een zonnetje door. Om 8.30 uur 
vertrokken we vanaf het Veloterrein richting De Ark waar ook ingestapt 
kon worden, Om 8.45 uur vertrokken we met 2 volle bussen en het 
zonnetje richting Volendam. Om 10.00 uur kwamen we aan in Volendam, 
de bus kon ons niet voor de deur afzetten, dus moest er een stukje 
gelopen worden over de beroemde dijk in Volendam richting Hotel 
Spaander, waar de koffie met gebak voor ons klaar stond. In het jaar 1881 
opende Leendert Spaander  het “Hotel Spaander”  voornamelijk voor 
kunstenaars die Volendam en de Volendammers wilde vereeuwigen. Het 
hotel werd een levendig centrum en een bijzondere ontmoetingsplaats 
voor schilders uit heel Europa. Een groot aantal kunstschilders liet als 
dank voor de geboden gastvrijheid of als vergoeding voor kost en 
inwoning een of meerdere schilderijen achter. Vandaar dat Hotel 
Spaander beschikt over een unieke collectie van meer dan 1400 werken 
die stil getuigen van deze boeiende en bloeiende 
periode uit de geschiedenis van Volendam. Rond 
11.00 uur verlieten we het hotel om weer terug te 
lopen naar de bus. Vandaar ging het door het 
mooie Gaasterland richting Hindeloopen. 
Gaasterland is een uniek stukje Friesland 
(Fryslân), samen met de Friese Meren en de 
Hemmen vormt Gaasterland het Nationaal Landschap Zuidwest Friesland. 
Een gaast is een hoger gelegen gedeelte in het landschap. Hieraan heeft 
Gaasterland zijn naam te danken. We kwamen om 12.45 uur aan in het 
pittoreske Hindeloopen waar de chauffeur zijn bus over een smal 
bruggetje moest manoeuvreren om ons bij restaurant Het Kalkoentje voor 
de deur af te zetten, waar een heerlijke lunch voor ons klaar stond. 
Hindeloopen is een oud stadje met smalle straatjes en typische houten 
bruggetjes en karakteristieke geveltjes. Het is een stadje met een eigen 
karakter. Dit komt tot uitdrukking in de eigen woonstijl, de Hindelooper 
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kunst, de kleurrijke klederdracht en de eigen taal. In het jaar 1225 werd 
Hindeloopen tot stad verheven en vanaf 1368 maakte het deel uit van het  
Hanzeverbond. Al sinds de 12e en 13e eeuw ondernamen Hindelooper 
schippers zeereizen naar de Noordzee en Oostzeekusten. Waarschijnlijk 
is door het weinige contact met het achterland en veel contact met het 
buitenland de Hindelooper taal geboren; een mengeling van Fries, Engels, 
Deens en Noors. Na de lunch konden we nog even rondwandelen en wat 
inkopen doen in een winkeltje waar we de Hindelooper schilderkunst 
konden zien en even verderop werd paling gerookt en menigeen kon de 
verleiding niet weerstaan om de heerlijke vers gerookte paling te kopen. 
Om 14.00 uur vertrokken de bussen richting Workum een van de oudste 
stadjes van Friesland  waar we het  Jopie Huisman museum (van 

lompenboer tot kunstschilder) konden bezichtigen. 
Er was nog even tijd om op een terrasje te zitten 
met een wijntje,  of een ijsje te eten tegenover het 
museum in restaurant-ijssalon Jopies Hûskeamer 
een prachtig verlengstuk van het museum. De 
bezoeker waant zich in de hûskeamer van de 
schilder. Om 16.00 uur vertrokken de bussen 
richting het vestingstadje Elburg. 

Ergens in de 11e eeuw bouwde men genoodzaakt door de verwoestende 
werking van het water en de aanvallen van vijanden een eerste vesting. 
Een hoger gelegen stuk land werd als woonplaats in gebruik genomen. In 
een van de mooie straatjes met aan het eind de imposante Visscherstoren 
werden we om 17.45 uur voor de deur van restaurant De Haas afgezet 
voor het diner. Het diner werd geserveerd in de mooiste zaal van het 
restaurant, n.l. de Sterrenzaal met een prachtig plafond met sterretjes 
natuurlijk. We kregen een heerlijk 3 gangen menu voorgeschoteld en om 
ongeveer 20.00 uur stapte iedereen met een volle buik weer in de bus 
richting Het Westland.  Een compliment voor de commissie “Uit Goed 
Voor U” die dit georganiseerd heeft, het was een gezellige dag. 
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Wist u dat………. 
 

 De KBO 7 juli met een bus vol leden vertrekt vanaf Velo voor 
een week vakantie in Millingen aan de Rijn. 

 De Sponsoractie voor Alp d’Huzes met de pasta maaltijd op 26 
april j.l. in de Velo ongeveer € 2000,= heeft opgebracht. 

 Op onze website www.kbowateringen.nl leuke foto’s staan van 
de maaltijd. 

 Op 13 juni een bezoek wordt gebracht aan Den Haag met de 
”Ooievaart”. 

 Op dinsdag en donderdag in de zomermaanden gewoon soos 
is en u tot en met 26 juni ook vrij kunt klaverjassen en bridgen. 

 Op 4 september de opening is van het nieuwe KBO seizoen. 

 De uitgaansdag op 9 mei met 2 bussen vol zeer geslaagd was. 

 Cas elke week een nieuwe mop vertelt. 

 We weer 4 mooie biljarttafels hebben met 
nieuwe ballen. 

 Huub niet één maar zeker twee gebakjes lust.  
 
Activiteiten:  
Wo    13 juni      Bezoek aan Den Haag met de Ooievaart 
7  t/m 14 juli      Vakantieweek Millingen a/d Rijn   
Di        4 sept.   Opening KBO seizoen 
Wo    19 sept.   Bezoek infocentrum “spoorzone Delft”. Inschrijving volgt                                                          
nog                   
 
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 

http://www.kbowateringen.nl/
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Opening KBO seizoen:  
 
Op 4 september zal de opening plaatsvinden van het  KBO seizoen. 
We starten om 12.00 uur  met een eucharistieviering in de Josephkerk  
Daarna wordt U in de Velo  een broodje met koffie of thee aangeboden. 
Om 14.00 Presentatie  Zorgvoorelkaar. 
Daarna is er een gezellig samenzijn en kan er een kaartje worden gelegd. 
 
 
Overleden:  
Mevr. J.P.M. van der Knaap, Heulweg 30   op17 april 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
50 jaar getrouwd:  
De heer en mevr. A.C.M. van Marrewijk, Komkommerstr 37  op  2 mei 
De heer en mevr. J. v.d. Knaan, Kruidenlaan 15                    op 15 mei 
De heer en mevr. N.P. van der Meer, Bakkershof 27   op 20 juli 
 
60 jaar getrouwd:  
De heer en mevr. F.J. Berendse-Noorderneer,  
                             Gele Violetten 12                                       op 29 mei 
De heer en mevr. C. Willemsen, Marijkestraat 7                    op 19 juni 
 
Bruidsparen van harte gefeliciteerd. 
 
 
Nieuwe leden:  
Mevr. W. J. Arkesteijn, Poortweide 43,  
Mevr. P.C.M. de Koning,  Guldeland 38 
 
 
Alle nieuwe leden wensen wij van harte welkom en een fijne tijd bij de 
KBO. 
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Voor Broeder Krummel van missiehuis Steijl ontvangen wij graag 
postzegels, brillen, rozenkransen, zangbundeltjes, schilderijtjes enz. 
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.  

 

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.  

 

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

 

Mailadres: Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
ettydekok@telfort.nl. 

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:ettydekok@telfort.nl
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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: 
Guusta Nijssen                     A lijn          0174/293547 
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 
Wil Wiekamp       D lijn          070/3598022 
             
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 

mailto:cmaat@kabelfoon.nl
mailto:kbomaat@kabelfoon.net
mailto:T.Eekhout@kabelfoon.nl

