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 Beste vrienden van de K.B.O, 

Velen van ons zullen met een diepe teleurstelling zitten vanwege het 
voetbal. Ik zal hier verder niet op ingaan, want dan zal ik me moeten 
scharen bij al die mensen die aan de kant staan en het allemaal beter 
weten wat er had moeten gebeuren, dan de mensen die er zeker van zijn 
dat zij het beste gedaan hebben wat ze volgens hen konden doen. 

Maar helaas, het pakte allemaal anders uit. 

Er bestaat geloof ik een spreekwoord "hoogmoed komt voor de val". Iets 
minder zelf overschatting zou wel op z'n plaats geweest zijn. 

Voor velen staat de vakantie voor de deur, de koffers 
zijn alweer uit de berging gehaald en de 
voorbereidingen zijn in volle gang.  Alles klaarleggen, en 
dan maar hopen dat je niets vergeten bent.Maar voor 
velen zal het moeilijk zijn, wat ze allemaal mee moeten 
nemen, want het weer werkt niet erg mee, dus dikke of 
dunne kleding in de koffer wat een probleem toch!! 

Een paar dingen mag U zeker niet vergeten en dat zijn 
een paar goede boeken,  en een hoeveelheid goede zin. 
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Dat zijn de ingrediënten voor een mooie vakantie, en dat wens ik U 
namens het bestuur allen toe. 

Op dinsdag 4 september zullen we het nieuwe seizoen weer openen. We 
beginnen om 12:00 met een eucharistieviering in de St. Joseph kerk met 
als voorganger Pastor M.Straathof met medewerking van zangkoor 
Corbulo. Na deze viering gaan we Velo waar een broodje en koffie voor 
ons klaar zal staan. Wij hopen dat veel van onze leden bij deze opening 
aanwezig zullen zijn.  Maar geniet eerst van een fijne vakantie. 

 

In memoriam Oud voorzitter Piet Samwel  

Op 26 Mei jl. bereikte ons het bericht van overlijden van Dhr. Piet Samwel 
in de gezegende leeftijd van 91 jaar. 

Piet was een bekend en gewaardeerd man in Westland. Na een 
werkzaam leven van ruim 40 jaar in het onderwijs, heeft hij zich ingezet 
voor diverse organisaties in Wateringen en Kwintsheul. Hij was bestuurder 
van o.a de EHBO, en de Bibliotheek. 

Maar hij was ook voorzitter van onze KBO, waar hij zich lange periode , 
van 1990 tot 1998, zeer verdienstelijk heeft gemaakt. Na zijn aftreden is 
hij tot het einde van zijn leven lid geweest van de Bridgeclub van de KBO 
en was een verdienstelijk speler. 

Wij zullen Piet missen, maar we hopen dat hij zijn verdiende rust heeft 
gevonden en daar mag zijn waar hij sterk in geloofde. 

Namens het bestuur wensen we de Familie veel sterkte bij het verwerken 
van dit verlies.  

Huub van der Zwaan 
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De Ooievaart, rondvaart door de grachten van Den Haag 

Op woensdagmiddag 13 juni gingen wij met 24 KBO-leden varen door de 
Haagse grachten. Wij hadden een boot voor onszelf met onze schipper 
Kees en reisleidster Anneke. Het was droog, 
zonnig en winderig, dus prima vaarweer! 

Wij vertrokken vanaf de Bierkade en het werd een 
hele interessante tocht. Een aantal van ons is 
geboren Hagenaar en dan herken je veel 
gebouwen, straten en bruggen, maar vanaf het 
water heb je er een heel ander zicht op.  

De binnenstad van Den Haag is in haar voordeel 
veranderd. Op de Bierkade zijn de panden gerenoveerd wat nu samen 
met de Dunne Bierkade de “Avenue Culinair” oplevert. 

Niet alles is platgegooid, maar er zijn mooie oude gebouwen behouden 
gebleven. De hofjes van het “Om en Bij” zijn aan de huidige eisen 
aangepast (van 2 hofjeswoningen werd steeds  

één nieuwe woning gemaakt) en zijn nu erg in trek. We gaan linksaf langs 
het oude gebouw van Pander en vervolgens onder “de brug der zuchten” 
door bij het inmiddels verdwenen gebouw “De blauwe aanslag”. Daarna 
komen we langs de oude snoepfabriek en iedereen krijgt een zeer zoete 
snoepketting. 

We gaan nu rechtsaf langs de Veenkade en de Noordwal. Hier was het 
vroeger heel druk op het water met de aanvoer van goederen en een 
grote markt. Foto's hiervan worden in de boot doorgegeven. 

Dan gaan we naar de Toussaintkade en komen in het chiquere gedeelte 
van Den Haag. Links was vroeger de Katholieke dansschool “Constance” 
en rechts vinden we nog steeds de paleistuinen met de Koninklijke stallen. 
Vervolgens richting Mauritskade, waar het zwembad nog steeds wordt 
gemist, maar de antieke gietijzeren brug is er nog. Nu is naast “Panorama 
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Mesdag” een groot Hiltonhotel verrezen. We varen door langs mooie grote 
villa's die ons doen denken aan dat “goede oude Indië”. 

Nu gaan we rechtsaf via een heel nauwe doorgang naar het mooiste 
gedeelte van Den Haag: de Hooikade, Hooigracht en Smidswater. Nu 
even niet praten maar kijken naar prachtige gevels, bomen en genieten. 

Als wij langs de Amerikaanse ambassade en de voormalige Franse 
ambassade gevaren zijn komen we langs de plek waar vroeger het 
Bethlehemziekenhuis stond. We gaan onder de Heerengracht door langs 
enkele overheidsgebouwe welke thans de nieuwe skyline van Den Haag 
bepalen (de “tieten van Borst” en de “skipiste”). Oude herinneringen aan 
het gebouw van K en W komen hier boven en we krijgen een foto van dat 
gebouw te zien. Hier komen we nu in een prachtig opgeknapte buurt met 
mooi restauratiewerk maar ook met passende nieuwbouw. 

Na één uur en twintig minuten zijn wij weer bij het havenkantoor aan de 
Bierkade terug. We hebben Den Haag vanaf een andere kant gezien en 
het was de moeite waard. Voor oud-Hagenaars is het een stukje jeugd 
terugzien en voor anderen gewoon een interessante rondvaart. De 
organisatie was prima voor elkaar, onze dank daarvoor! 

Georgette Heijstek 

 

Goed lezen. 
 
Wat is de betekenis van: 
Panama =  Vader laat moeder voorgaan 
Vertrouwen = In het buitenland trouwen 
Minister=  Heel kleine ster 
Kieskeurig=  Tand in goede staat 
Politicus=  zoen van een politieagent 
Theoloog=  Thea vertelde de waarheid niet. 
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Activiteiten:  
 
7 t/m 14 juli      Vakantieweek Millingen a/d Rijn 
Di        4 sept.   Opening KBO seizoen 
Wo    11 sept.   50 Plusbeurs Utrecht 
Wo    19 sept.   Bezoek infocentrum “spoorzone Delft”.  
 
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 
 
 
 
 
Overleden:  
 
De heer J.C.F. Hoogervorst, Het Tolland 18  op 21 mei 
De heer P.        Samwel, Karper 21   op 26 mei 
Mevr. M.J. van Beurden Winterkamp   op   2 juni 
 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
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N I E T S   T E   D O E N   I N   D E   M A A N D E N   J U L I   E N   

 A U G U S T U S?? 

U wilt weleens wat anders dan kaarten of bingo?? 

U krijgt nu de kans! 

U hebt het misschien al gelezen in het Hele Westland? 
Volksuniversiteit (VU) 

 's-Gravenzande en SARW hebben de handen ineengeslagen. In de 
vakantiemaanden worden veel van de activiteiten waar u naar toe 
ging, tijdelijk stopgezet.  

Daarom organiseert de Volksuniversiteit in 's-Gravenzande op 
initiatief  van- en  in samenwerking mét de SARW,  een zomerschool.  
In een periode van drie weken eens iets anders doen dan wat u 
gewend bent. Alle 55-plussers zijn hier van harte welkom. U die niet 
weg gaat in de zomermaanden om welke reden dan ook,  wordt de 
gelegenheid geboden iets leuks en zinvols te doen in die periode.  
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U kunt de volgende cursussen 
gaan volgen en wel:  schilderen, 
of op "Reis door Spanje" houdt 
o.a. in kennismaken met de 
cultuur van Spanje, taal, 
geschiedenis, muziek, wijnen etc. 
of kennis maken met de 

Vaderlandse geschiedenis. 

In de periode van 3 juli t/m 23 augustus kunt u terecht op dinsdag 
(cursus Spanje),  woensdag  (Vaderlandse geschiedenis) en 
donderdag (schildercursus).  

Alle cursussen worden gehouden van 9:30 – 11:30 uur in de 
Volksuniversiteit te 's Gravenzande. De kosten voor de cursus 
schilderen en Spaans bedragen   

€ 35,-- en voor de Vaderlandse geschiedenis € 20,--,  inclusief een 
kopje koffie/thee.  

U kunt zich aanmelden via de site van de Universiteit: 
www.vuwestland.nl,  

Kon. Julianaweg 158  2691 GH 's-Gravenzande. (bij het zwembad) 

per email info@VUwestland.nl   of  telefonisch  0174-418762  

of bij uw eigen afdeling KBO, PCB en ANBO. 

 

mailto:info@VUwestland.nl
http://site.vuwestland.nl/courses/226/Creatief/
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 6 – 25 mei 2012 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 
belangenbehartiging 

-         De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO spitst 

zich steeds meer toe op de komende verkiezingen voor een nieuwe 
Tweede Kamer en op de economisch woelige tijden waarin Nederland 
zich momenteel bevindt. Zo is er vorige week - in samenwerking met alle 
CSO-partners - een lijvig document opgesteld, met daarin tientallen 
punten die de ouderenorganisaties terugzien in de 
verkiezingsprogramma’s die momenteel tot stand komen. Dit document is 
aangeboden aan alle politieke partijen die meedoen aan de komende 
verkiezingen. Hiervan afgeleid heeft de Unie KBO een eigen manifest 
opgesteld met daarin elf stellingen, onder andere op het terrein van 
koopkracht, arbeidsmarktpolitiek, zorgkosten, veiligheid, mobiliteit en 
woonbeleid. Met deze statements zal de Unie KBO zich de komende 
maanden nadrukkelijk gaan mengen in het politieke en maatschappelijke 
debat. Het manifest “de Unie KBO pleit voor een seniorvriendelijke 
samenleving” verschijnt dinsdag 29 mei op onze website www.kbo.nl. 

-         Na het uitkomen van de verkiezingsprogramma’s zal de Unie KBO - in 
CSO-verband - een zogenaamd Kieskompas samenstellen. Dit 
Kieskompas geeft straks een analyse van de inhoudelijke lacunes en 
mate van overeenkomst tussen de programma’s en onze standpunten: 
een beoordeling van alle partijprogramma’s op hun voorgenomen 
ouderbeleid.  

-         Als vervolg op het Kieskompas gaan we als ouderenorganisaties 
proberen om begin september een lijsttrekkersdebat te organiseren, 
specifiek over het te voeren ouderenbeleid van onze overheid. De Unie 
KBO heeft Omroep Max benaderd om dit debat op TV uit te zenden. 

-         De Unie KBO heeft de afgelopen weken fel geprotesteerd tegen een                        
aantal voornemens uit het zogenaamde lenteakkoord. 

http://www.kbo.nl/
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      Met name onze afwijzing van een verplichte receptbijdrage van 9 euro 
kreeg veel aandacht in de media. We zoeken momenteel ook politieke 
steun voor het schrappen van dit onzalige voornemen. 

-         Veel steun krijgt de Unie KBO bij haar niet aflatende strijd voor een 
jaarlijkse medicatiebeoordeling voor 65-plussers, te vergoeden uit het 
basispakket. De koepelorganisaties van apothekers, huisartsen, geriaters, 
medisch specialisten en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik 
(IVM) hebben zich achter ons geschaard. De SP gaat naar alle 
waarschijnlijkheid Kamervragen stellen n.a.v. onze - herhaalde - oproep 
aan de minister om de medicatiecheck bij wet te regelen.  

-         Het kamerlid Klijnsma (PvdA) heeft  n.a.v. ons onderzoek “Is Nederland 

Seniorproof?” minister Schippers om een beter ‘integraal ouderenbeleid’ 
gevraagd. Een delegatie vanuit de Unie KBO voert binnenkort overleg met 
Jette Klijnsma. 

-       De afgelopen twee weken besteedden de media liefst 18 keer aandacht 
aan de Unie KBO. 

 

 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 7 – 12 juni 2012 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 
belangenbehartiging 

-     Afgelopen week bracht een delegatie van de Unie KBO  een bezoek aan 
een vertegenwoordiging van de VVD-fractie in de Tweede Kamer. 
Gewapend met ons eigen manifest “voor een seniorvriendelijke 
samenleving”, ging de Unie KBO in Den Haag het gesprek aan met de 
VVD. Er werd onder meer gesproken over de ontwikkeling van onze 
pensioenen, het huidige governancemodel voor pensioenfondsen en de 
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veiligheidssituatie van de oudere burgers in dit land. Tevens deed de Unie 
KBO uit de doeken hoe waardevol en veelzijdig het vele vrijwilligerswerk is 
dat binnen onze vereniging wordt verzet. Er werd afgesproken dat er 
vanaf nu een structureel en regelmatig overleg zal plaatsvinden tussen de 
Unie KBO en de VVD.  

-     Volgende week brengt de Unie KBO een bezoek aan de PvdA-fractie. 
Ook dan zullen we ruim aandacht vragen voor ons elf punten tellende 
manifest dat valt te lezen op onze website www.kbo.nl in het artikel ’Unie 
KBO mengt zich in politiek debat’. Een afspraak met D66 is in 
voorbereiding.  

-    Het recent overleg met de SP heeft er toe geleid dat hun 
verkiezingsprogramma een Unie KBO-tintje heeft gekregen. Zo is ons 
pleidooi, voor een verplichte jaarlijkse medicatiebeoordeling voor ouderen 
nagenoeg letterlijk overgenomen. En verder heeft de SP onze oproep om 
te komen tot een ‘waakhond in de ouderenzorg’ uitgewerkt in een brede 
‘Ombudsman voor ouderen’. 

-     De ouderenorganisaties zijn niet te spreken over het meest recente 
advies van de Raad voor de Volksgezondheid. Hierin bepleit de Raad dat 
ouderen hun langdurige zorg - zoals verblijf in een verzorgingshuis - 
straks zelf moeten gaan betalen of een beroep moeten doen op hun 
kinderen. Vanaf hun zestigste moeten ouderen maar alvast hard gaan 
sparen voor hun toekomstige zorg. De CSO noemt het rapport in een 
reactie “kort door de bocht” en pleit juist voor het investeren in 
levensloopbestendige woningen met goede voorzieningen in de buurt, om 

daarmee ouderen uit het verzorgingshuis te houden. Een uitgebreide 
reactie van de CSO werd afgelopen zaterdag gepubliceerd in dagblad 
Trouw.  

-    Er komen bij de Unie KBO nog steeds veel klachten binnen van vroeg 
gepensioneerden over de ingevoerde verschuiving van de AOW 
ingangsdatum van de 1e van de maand naar de echte verjaardagsdatum. 
Deze verschuiving vond 1 april plaats. In samenhang met de 
voorgenomen verhoging van de AOW-ingangsdatum met één maand 

http://www.kbo.nl/
http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=779
http://www.uniekbo.nl/nieuws/default.asp?page=detail&id=779
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(vanaf 2013), vrezen heel wat ouderen dat ze het straks nagenoeg twee 
maanden zonder AOW moeten stellen. Voor de Unie KBO reden genoeg 
om nogmaals contact op te nemen met minister Kamp.  

-    De Unie KBO heeft bij minister Schippers protest aangetekend tegen de 
meer dan forse verhoging van het eigen risico in de zorg van 220 naar 
350 euro. 

-    De Unie KBO heeft de artsenvereniging KNMG haar samenwerking 
toegezegd bij het tot stand komen van een brochure “tijdig praten over 
overlijden”. Daarnaast zal de Unie KBO op 14 juni deelnemen aan een 
paneldiscussie over dit onderwerp op het landelijke KNMG-congres 'Geef 
nooit op. Doorbehandelen in de laatste levensfase'.  

-     In CSO-verband heeft de Unie KBO een poging ondernomen om via de 
Tweede Kamer de lijst met ‘controversiële onderwerpen’ te beïnvloeden. 
Onderwerpen op deze lijst worden niet meer behandeld tot na de 
verkiezingen op 12 september. 

-     Deze week vindt er bij de Unie KBO een gesprek plaats met Vision 2020, 
een organisatie die wereldwijd strijdt tegen vermijdbare oogaandoeningen.  

-     Volgende week maandag 18 juni gaat de eerste voorlichtingsbijeenkomst 
‘Integrale veiligheid in en om huis’ van start, en wel bij de KBO-afdeling 
Leidse Rijn. Deze bijeenkomst vormt de start van een landelijke 
campagne gericht op criminaliteitspreventie, inbraakpreventie, 
brandpreventie en valpreventie samen. Een integrale aanpak als deze is 
uniek in Nederland. 
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Spreuk: 
 

Een tak die meebuigt in de 
wind zal niet snel breken .  

 
 

Let op: 
 
We gaan weer meedoen met de AH Koornneef Sponsoractie 2012. 
 

 Op een vrij eenvoudige manier krijgen wij de kans om de KBO kas 
te spekken . 

 

 De AH Koornneef Sponsoractie vindt plaats van maandag 17 
september tot en met zondag 25 november. 

 

 Bij iedere besteding van € 10.= aan boodschappen ontvangt de 
klant één sponsorpunt ter waarde van € 0,10. 

 

 De gespaarde sponsorpunten levert de klant wekelijks in op de 
soosmiddag of bij een van de bestuursleden. 

 

 De KBO levert de sponsorpunten weer in bij AH Koornneef. 
 

 Alle sponsorpunten worden wekelijks opgeteld en gecommuniceerd 
via de TV-schermen in de winkels.  
 

 De opbrengst wordt bekend gemaakt in het mededelingenblad. 
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Uislag van de Klaverjascompetitie 2011-2012 

 

1 Chris de Gier                 153316 

2 Gerard Bellekom           151127 

3 Ben Krijger                    149215       

4Jan Empel                      148744 

5 Sjef van Veen               148566 

6 Ton Tanke                    148276 

7Toos van der Goes        147779 

8 Wil fransen               147425 

9Ria Zandvliet                 147366 

10 Aad kouwenhoven     146992 

 

Het is een mooie competitie geweest,en we gaan de vakantie er weer 
lekker tegen aan. 

4 september opening van het nieuwe seizoen ,de competitie begint op 25 
september 
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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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De verliefde Aardbei 

’t was op een mooie dag in mei 
De lucht was hemelsblauw. 
Dat jij heel zacht tegen me zei: 
“M’n schat, ik hou van jou”. 
 
Ik wist echt niet hoe ik ’t had, 
Was danig uit m’n doen. 
Nooit eerder noemde jij mij “schat”  
Ik was nog veel te groen. 
 
Toen kuste jij mij op m’n mond, 
Ik moest er flink van blozen.  
Jouw rode wangen, zo mooi rond 
Waren zachter dan frambozen. 
 
Ik had het heel erg naar m’n zin 
Met jou als Zomerkoning. 
Jij vroeg mij al jouw Koningin. 
We vierden onze kroning. 
 
Het liefst was ik met jou alleen 
Om lekker lang te vrijen. 
Met al die pottenkijkers om ons heen 
lukt dat niet goed daar bij je. 
 
Maar opeens gebeurde er wat. 
Ik hoorde jou hard wenen 
én voor ik ’t in de gaten had 
Was jij ineens verdwenen. 
 
Toch begrijp ik ’t niet goed, 
Dat dat plukken zomaar mag. 
Waarom nou, want we zijn toch zoet. 
PLUK GEWOON DE DAG! 
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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

