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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
 
Secretariaat: Gaelstraat 17 
                     2291 SG  WATERINGEN 
 e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: 1566.10.132 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
www.kbowateringen.nl 

Jaargang: 59                     nr. 8                            2012 

 Beste Mensen, 

De kop is weer van het nieuwe seizoen af. De bridge draait weer op volle 
toeren, en ook de dinsdagmiddag wordt weer druk bezocht door 
klaverjassers en biljarters, en de crea is ook weer in trek. Dat doet ons 
deugd . Op dinsdag is er altijd nog plaats voor mensen die zin hebben in 
en potje  rummi-cup of jokeren. Nu de donkere dagen weer in aankomst 
zijn is dat een welkomende afwisseling. U ontmoet dan weer eens andere 
mensen. Kom gerust eens vrijblijvend op dinsdagmiddag langs en proef 
de sfeer. 

De opening op 4 sept. was een groot succes, wij als bestuur hadden 
gerekend op een opkomst van ongeveer 80 personen, er waren voor de 
kerkdienst dan ook 85 misboekjes gemaakt door de familie Meijer, maar 
dat waren er te weinig dus moesten er mensen met een boekje samen 
doen. 

Na de eucharistie viering stond er bij Velo een broodje  
met koffie klaar, ook daar was gerekend op ongeveer 80 
personen, maar dat werden er 
135. Door de inzet van het 
personeel van Velo  waren er 

toch voldoende broodjes (behalve krentenbollen) 
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voor iedereen zonder dat er iemand iets van gemerkt heeft dat we er met 
de schatting zover naast zaten. Complimenten voor Velo.  

Op deze middag was er een uitleg over een nieuwe organisatie met de 
naam "Zorg voor Elkaar." verder in dit mededelingenblad leest U er meer 
over. De middag werd vol gemaakt door met elkaar een kaartje leggen 
en/of gezellig samen te zijn.  

De verkiezingen zijn weer achter ons, 
en nu maar hopen dat er uit de 
formatie iets goeds komt waar het 
land, maar ook wij als ouderen mee 
gediend zijn. Velen onder ons zullen 
blij zijn dat ze niet meer de hele dag 
alleen maar politiek horen op radio en 

T.V. met alle mooie beloftes en dreigementen. Laten we hopen dat er 
gauw een stabiele regering komt dan weten we waar we aan toe zijn. 

 
 
Activiteiten:  
 
Wo    17 okt.     Najaarstrip naar Ravenstein 
 
17 september tot en met 25 november AH Koornneef Sponsoractie 
 
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 
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Overleden:  
Mevr. A. van Vliet-Kocks, De Bangert 1  29 augustus 
Mevr. Verroen-Koestal, Het Tolland 43,            29 augustus 
de heer G.R. von Faber, De Meibloem 55        29 augustus 

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

 

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. 

 

Gezocht: vrijwilligers voor woon- en zorgcentrum De Ark 

Woon- en zorgcentrum De Ark is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers 
die op wat voor manier dan ook wat kunnen en willen betekenen voor de 
cliënten van De Ark. Het kan zijn voor het inschenken van een kopje koffie 
of thee, het ronddelen van de maaltijden of het maken van een wandeling. 
De mogelijkheden met betrekking tot de tijdstippen en/of dagen zijn 
uiteraard bespreekbaar. Bent u geïnteresseerd of zou u meer willen weten 
dan kunt u contact opnemen met Maria Andringa (vrijwilligerscoördinator), 
telefoonnummer 0174-293647 of e-mail: m.andringa@careyn.nl 

 

 

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:ettydekok@telfort.nl
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Zorgvoorelkaar. 

Bij gelegenheid van de opening van ons KBO clubjaar hebben 2 dames 
uitleg gegeven over Zorgvoorelkaar.  

De dames waren enthousiast genoeg en deden erg hun best, maar het 
verhaal kwam bij veel mensen niet helemaal aan. Het valt ook niet mee 
om zoiets te vertellen aan mensen die weinig van computers en internet 
weten.  

Zorgvoorelkaar is een soort marktplaats op internet waar vrijwilligers 
aanbieden om mensen thuis te helpen met (kleine) problemen en 
omgekeerd mensen hulp kunnen zoeken om hun problemen opgelost te 
krijgen.  

Zorgvoorelkaar en de vrijwilligers zijn gratis. 

Uw KBO bestuur denkt dat Zorgvoorelkaar 
ook locaal voor onze leden een functie kan 
hebben en wil het daarom graag een kans 
geven. 

Om de potentiële vrijwilligers en hulpvragers 
op weg te helpen is Piet Duijndam bereid U 

hierbij te helpen. 

Als U informatie wilt, U wilt zich opgeven als vrijwilliger of U heeft een 
hulpvraag, neem contact op. 

Piet Duijndam 

pjjduynd@kabelfoon.nl 

0174294167 

0651577487 
 

mailto:pjjduynd@kabelfoon.nl
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 “ UIT GOED VOOR U” 

Excursie Spoorzone Delft  

Woensdag 19 september zijn 12 KBO leden 
te gast geweest in het Informatiecentrum 
“Delft Bouwt`. 

We werden met koffie-thee ontvangen door 
student Rik, die ons aan de hand van een 
enorme maquette  uileg gaf over het bouwproject  `Spoorzone Delft` 

Het eerste gedeelte waarin twee treinen naast elkaar kunnen rijden wordt 
momenteel gebouwd en zal in 2015 gereed zijn. In deze fase zal ook het 
nieuwe stationsgebouw gebouwd worden. Het monumentale oude 
gebouw zal mogelijk als nieuwe functie  gebruikt worden voor de horeca. 

In 2017 moet het 2e gedeelte van de tunnel  waarin ook twee treinen naast 
elkaar kunnen rijden gereed zijn.  De autoweg en een singel volgen tot 

slot.  

Aan de hand van wandplaten was te zien hoe de tunnelwanden gebouwd 
worden en hoe en wat voor  materiaal hiervoor gebruikt wordt. 

Daarna kregen we een rondleiding over het bouwterrein met hier en daar 
uitleg wat er te zien was. 

Goed was te zien hoe de monumentale molen omhoog gekrikt is en nu op 
een aantal palen rust. 

Ook vertelde Rik, dat  van te voren elke woning  en  gebouw van binnen is 
gefotografeerd   om eventuele schadeclaims te voorkomen.  Aan de 
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buitenkant van de gebouwen zijn spiegels bevestigd,  waardoor trillingen 
en eventuele andere afwijkingen centraal geregistreerd   kunnen worden. 

Na afloop dankte Nico Meijer Rik voor zijn duidelijke en prettige wijze 
waarop hij dit bijzondere bouwproject voor ons duidelijk heeft gemaakt. 

 

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 of bij een van de 
bestuursleden. 

Kunt u uw spullen niet brengen? Een 
telefoontje en we halen ze op.  
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 Kaartweekend  15, 16 en 17 maart 2013 

Aangezien  ons kaartweekend in de Druiventros in Berkel  Enschot dit jaar 
zo’n enorm succes is geweest,  heeft de KBO besloten volgend jaar 
opnieuw naar de Druiventros te gaan. 

Het weekend zal op 15, 16 en 17 maart 2013 worden gehouden. 

 De prijs is € 135,-- pp ( ex. Toeristenbelasting) voor onze leden,  niet 
leden betalen € 10,--  extra en onze leden gaan voor. 

Voor  een  één persoonskamer  wordt  € 32,50 ( ex toeristenbelasting)  in 
rekening gebracht. 

Tevens bestaat de mogelijkheid om  met de bus te reizen. De kosten 
hiervoor bedragen € 15,-- pp. 

Het inschrijfformulier treft U bij de volgende Nestor aan. 

Tiny Eekhout 

 

 

Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 
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- Nieuwsflits Unie KBO - nummer 10 
– 20 augustus 2012 

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

-  
 

- -          Nu de verkiezingen er aan komen, richten we als Unie KBO 
onze pijlen voortdurend op politiek Den Haag! Ons eigen 
verkiezingsmanifest “voor een seniorvriendelijke samenleving” is in 
het bezit van alle politieke partijen die meedoen aan de Tweede 
Kamerverkiezingen. En op onze website www.kbo.nl is onder de 
button “uitgelicht” een permanent verkiezingsdossier ingericht met 
alle actuele informatie over onze inspanningen. 

- -          De afgelopen weken hebben we diverse politieke 
kopstukken aan de tand gevoeld over het te voeren ouderenbeleid 
in dit land. Onder andere Haersma Buma (CDA), Rutte (VVD), 
Leijten (SP), Klijnsma (PvdA) en Fleur Agema (PVV) werden door 
de Unie KBO ondervraagd over zaken als AOW-leeftijd, 
ouderenzorg, pensioenen, openbaar vervoer, etc. Een uitvoerig 
verslag komt in het septembernummer van Nestornummer 
(verschijningsdatum 28 augustus). 

- -          De Unie KBO heeft deze zomer - in CSO-verband - intensief 
meegewerkt aan het tot stand komen van een zogenaamde 
programmavergelijker. Aan de hand van 40 ouderenissues werd in 
kaart gebracht hoe dichtbij of veraf de politieke partijen staan van 
onze eigen standpunten met betrekking tot deze 40 issues. De 
programmavergelijker is op de website www.kbo.nl te raadplegen. 

- -          De Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM organiseren op 
donderdag 6 september in Nieuwegein een verkiezingsdebat 
tussen tien kandidaat Kamerleden over het ouderenbeleid. De 
inhoudelijke en organisatorische voorbereiding zijn nog in volle 
gang. Uit dit debat moet blijken hoe seniorvriendelijk onze politieke 
partijen eigenlijk zijn. 

- -          Ook blikken we al voorzichtig vooruit op Prinsjesdag en de 
daaropvolgende begrotingsbehandelingen in de Tweede Kamer. 

http://www.kbo.nl/
http://www.kbo.nl/
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Het eerste overleg hierover - en dus na de verkiezingen - zit al in 
de pijplijn: het CDA is hiervoor alvast benaderd.  

- -          De Unie KBO heeft, samen met een aantal andere 
organisaties, het Nibud opdracht gegeven om dit najaar de 
koopkrachtsituatie van een veelvoud van verschillende 65-plus 
huishoudens te berekenen en overzichtelijk in kaart te brengen. De 
Unie KBO wil hiermee onderzoeken of de koopkrachtontwikkeling 
van ouderen al of niet in de pas loopt met andere huishoudens. 

- -          De minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Spies, 
reageerde vorige week in een brief aan de Unie KBO op ons 
verzoek om de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 75 
jaar en ouder onbeperkt geldig te laten zijn. De minister wijst dit af, 
maar verlengt de geldigheidsduur wel van 5 naar 10 jaar. De 
minister is het voorts met ons eens dat de gemeenten meer werk 
moeten maken van het voorlichten van de eigen bevolking omtrent 
de “service aan huis” bij het aanvragen van een identiteitsbewijs. 
De minister gaat de gemeenten hiertoe aansporen. 

- -          De Unie KBO reageerde onlangs - bij monde van onze 
penningmeester Joop Beugelsdijk - in het landelijk dagblad Trouw 
afwijzend op het voorstel van econoom Lans Bovenberg om 
ouderen hun ‘eigen huis te laten opeten’ in ruil voor zorg op je oude 
dag. “Die nieuwe geldbron verandert niets aan de oplopende 
zorgkosten zelf”, aldus Beugelsdijk, die het plan verder eenzijdig, 
niet wenselijk en onuitvoerbaar noemt.  

- -          De suggestie van de Unie KBO om dit najaar een 
rondetafelconferentie over ‘ouderen en criminaliteitspreventie’ te 
organiseren, werd tijdens een overleg op maandag 13 augustus op 
het ministerie van Veiligheid en Justitie ter plekke overgenomen. 
Dit onderwerp wordt vervolgd… 

 

- Nieuwsflits Unie KBO - nummer 11 – 7 september 2012 
- Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 

belangenbehartiging 

-  
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- -          Onze belangenbehartiging staat op dit moment grotendeels 
in het teken van de verkiezingen! Zo deed onze bijdrage aan het 
televisieprogramma ‘Debat op 2’ van zaterdag 1 september 
jongstleden, al heel wat stof opwaaien. Mede naar aanleiding van 
een enquête onder KBO-leden werd duidelijk dat de meerderheid 
van de werkende ouderen zich ongewenst en afgedankt voelt op de 
arbeidsmarkt. Mede gezien het feit dat momenteel 100.000 
ouderen zonder werk zitten, vindt de Unie KBO de tijd rijp voor een 
Taskforce Ouderenwerkeloosheid. 

- -          Afgelopen donderdag organiseerde de CSO een levendig 
verkiezingsdebat in Nieuwegein met 9 politici, waaronder Mona 
Keijzer (CDA), Jetta Klijnsma (PvdA), Renske Leijten (SP) en Pia 
Dijkstra. De Unie KBO had een zware vinger in de pap bij de 
voorbereiding van dit debat. De 9 partijen werden stevig aan de 
tand gevoeld over zorg, AOW, pensioenen en de rol van 
ouderenorganisaties in onze samenleving. De ouderenorganisaties 
grepen deze gelegenheid aan om het afschaffen van de 
erfenisbelasting op de agenda te zetten. Het debat was live te 
volgen via onze website www.kbo.nl  

- -          De Unie KBO richt haar volgende pijlen op Prinsjesdag, 
nieuwe koopkrachtcijfers uit eigen koker en de 
begrotingsbehandeling van diverse ministeries.  

- -          De Unie KBO heeft vorige week op niet mis te verstane 
wijze bezwaar gemaakt tegen de plannen van minster Schippers 
om de huishoudelijke zorg in de toekomst niet meer te vergoeden. 
Een tegenstrijdige maatregel, gezien de wens van diezelfde 
minister dat ouderen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis blijven 
wonen. 

- -          Het grote gezondheidsenquête van de Unie KBO onder 65-
plussers - zie de laatstverschenen Nestor - blijft niet zonder 
gevolgen. Dit najaar wordt er met de politiek gesproken over de 
aanpak van gezondheidspreventie voor ouderen en met de 
voedingsmiddelenindustrie over betere informatie in relatie tot 
gezond eten. 

- -          De Unie KBO gaat op bescheiden wijze toezien op 
verspilling in de zorg. Onderzoek van de thuiszorg heeft 

http://www.kbo.nl/
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uitgewezen dat cliënten gemiddeld voor 100 euro aan 
overgebleven medicijnen, verbandmiddelen en andere materialen 
thuis hebben liggen. Dat kan anders indien farmaceuten en 
producenten van verbandmiddelen kleinere hoeveelheden 
verpakken. De Unie KBO heeft minister Schippers om een lijst 
gevraagd van deze  fabrikanten, zodat we ze kunnen benaderen en 
oproepen om verspilling tegen te gaan. 

- -          Er bestaan grote zorgen over de pensioenen in Nederland. 
Steeds meer fondsen komen in de problemen en worden 
gedwongen om te korten. Een zorgelijke ontwikkeling vindt de Unie 
KBO. Dit onderwerp wordt inmiddels in CSO verband opgepakt. 
Hiervoor bestaat een aparte werkgroep, waaraan de Unie KBO 
uiteraard haar bijdrage levert.  

AH Koornneef 
Sponsoractie  

AH Koornneef voert van maandag 17 
september tot maandag 26 november 2012 
een sponsoractie waarmee verenigingen 
geld kunnen verdienen. KBO Wateringen 
doet hieraan mee. De actie werkt als volgt: - 
bij iedere besteding van 10 euro aan 
boodschappen ontvangt de klant een sponsorpunt ter waarde van 10 
eurocent; - de gespaarde bonuspunten kunnen iedere soosmiddag of bij 
een van de bestuursleden worden ingeleverd - wij leveren elke maandag 
voor 10.00 uur de door ons ontvangen bonuspunten in bij Albert Heijn 
Koornneef ; - de scores zijn op TV- beelden te volgen in de winkels van 
AH KOORNNEEF; DUS DOE UW BOODSCHAPPEN BIJ ALBERT HEIJN 
KOORNNEEF EN LAAT OOK de KBO HIERVAN PROFITEREN.  

Let op: Dit is een actie van AH Koornneef dus de winkels in Wateringen 
Honselersdijk en Naaldwijk NIET in hoge veld de Bogaard of het 
Patrijsplein. 
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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-B lijn         0174-293547 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Désirée Wijtenburg            A-B lijn          0174-297024 
Annie van Ruiven  C-D lijn 0174-626707 
Gerda v.d. Voort                C-D lijn          0174-292080 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Corrie Endhoven                C-D lijn         0174-245994 
Aad van Winden                 C-D lijn         0174-293468 
Piet Vijverberg                        D lijn  06-53912826 
Wil Wiekamp        D lijn         070-3598022 
             

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

