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60 Jaar KBO Wateringen  

Beste mensen, 

Misschien bent u verrast dat ons mededelingenblad dit keer voorzien is 
van een omslag met een feestelijk logo erop en dat verder gevuld is met 
advertenties. Dit komt omdat dit jaar in het teken staat van het 60-jarig 
bestaan van de KBO afdeling Wateringen. 

Een vereniging van ouderen binnen onze kern en enkelen daarbuiten, die 
in de afgelopen jaren bijna 800 leden heeft weten te verwerven. Veel van 
onze leden zijn zowel op als buiten onze soosmiddagen actief en we 
prijzen ons tevens gelukkig met de vele leden die alleen onze 
belangenbehartiging op het gebied van welzijn en zorg ondersteunen.  

Een jubileum vraagt om een feestelijke invulling. Uw bestuur heeft 
besloten hiervoor een feestcommissie aan te stellen bestaande uit de 
dames Toos Groenewegen en Annelies van der Hee en de heren Dick 
Kraaijenbrink, Theo Vis en ondergetekende Nico Meijer. Zij werken eraan 
om u dit jaar een feestelijk programma aan te bieden rond Klaverjassen, 
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Bridgen, Biljarten, Creativiteit en ‘Uit goed voor U’ met als hoogtepunt van 
het jubileum een feestdag op donderdag 17 oktober 2013. 

Deze datum kunt u nu reeds in uw agenda noteren. ‘s-Ochtends wordt 
begonnen met een eucharistieviering, die op een bijzondere wijze zal 
worden opgeluisterd. ’s-Middags wacht u een gevarieerd programma 
zoals velen van u zich misschien nog herinneren van ons 50-jarig 
jubileum. 

U zult begrijpen dat wat wij ons voornemen kosten met zich meebrengt. 
Wij zijn de ondernemers met hun advertentie op de omslag van ons blad 
dan ook zeer dankbaar voor hun medewerking. 

Daarnaast willen wij u vragen om als blijk van waardering - uiteraard 
alleen indien dat voor u mogelijk is en indien u dit wilt – bij te dragen in de 
kosten van de activiteiten gedurende ons jubileumjaar.  

U kunt uw eventuele sponsorbijdrage overmaken op rekeningnummer 
1566.10.132 van de Rabobank t.n.v. KBO afdeling Wateringen, onder 
vermelding van ’60-jarig jubileum’. Onze hartelijke dank voor uw bijdrage. 

Wij gaan ervan uit dat wij dit jubileum met veel van onze leden kunnen 
vieren en wij zullen u van tijd tot tijd op de hoogte houden van onze 
activiteiten.  

 

Namens de feestcommissie, 

Nico Meijer 

februari 2013   
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Beste vrienden van de KBO 

Zoals u heeft kunnen lezen hebben wij ter ere van het 60 jaar bestaan van 
onze afdeling een feestcommissie in het leven geroepen. De eerste 
resultaten heeft u nu al in handen namelijk een feestelijke omslag van ons 
mededelingenblad. Wij als bestuur en hopelijk ook u, zijn zeer verrast door 
de mooie lay-out en opmaak van het eerste nummer van ons 
mededelingenblad in dit jubileumjaar. 

Bij voorbaat willen we onze adverteerders hartelijk bedanken voor hun 
medewerking en steun. En laten we hopen dat er nog velen zijn die ons 
financieel willen steunen,  zodat de feestcommissie er voor ons allen een 
onvergetelijke dag van kunnen maken op 17 oktober. 

60 jaar KBO Wateringen hoe is het eigenlijk begonnen? 

Op 3 mei 1953 is de rooms-katholieke bond van bejaarden en 
gepensioneerden afdeling Wateringen opgericht. 

Het bestuur bestond uit Dhr. R.A.Kramers voorzitter, Dhr. N.B. van der 
Veer penningmeester, Dhr. van der Heuvel secretaris, Dhr. Jac v.d. Loos 
commissaris en mevrouw Hoogendorn- Boom commissaris. Deze mensen 
zijn de grondleggers van onze huidige afdeling waarvoor we ze nog 
steeds dankbaar zijn. De eerste bestuursvergadering was op 10 
september, vrijdagmiddag om 4 uur tijdens deze vergadering werd de 
contributie vastgesteld op 1.75 gulden.  Maar direct kwam er al een 
verzoek binnen om deze te verlagen naar een gulden, omdat het wel eens 
bezwaarlijk kon zijn dat er mensen waren die dat niet konden betalen. 

Of er aan dat verzoek voldaan is laat de historie niet zien. Op deze 
middag werd er ook besloten dat er op iedere dinsdagmiddag een soos 
zou zijn, waar men kon kaarten, domino spelen en dammen, dit alles 
onder het genot van een kopje thee met een koekje, en voor de 
liefhebbers een sigaartje (dat kon toen nog). Op donderdag 28 september 
was de officiële opening van de soos door burgemeester Neissen, aan de 
oproep om allen te komen werd door 40 ouderen gehoor gegeven. 
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Volgens het verslag van de secretaris liep de belangstelling voor de soos 
middag echter snel terug 4 oktober 31 leden, 11 oktober vier dames en 18 
heren. 

De neergang van het aantal bezoekers bleef maar doorgaan zelfs zo erg 
dat er op 23 november nog maar een dame en acht heren aanwezig 
waren. Voor sluiting van de soos werd gevreesd. 

Maar zoals u nu zelf kunt zien "de aanhouder wint" op de dag van 
vandaag  mogen wij ons verblijden in de grote opkomst op twee 
soosmiddagen in de week. En hoe gezellig zijn deze!!! 

Laten we er met z’n allen in dit jubileumjaar voor zorgen dat onze afdeling 
een grote maar vooral warme vereniging mag zijn en blijven. Maar als ik 
het enthousiasme van de leden van de feestcommissie zie, dan hoef ik 
daar niet aan te twijfelen. 

Huub van der Zwaan  

Activiteiten:                               
Zo    3 maart            Matthäus Passion Poeldijk                             
15-16-17 maart        Kaartweekend in Berkel Enschot  
Zo    7 april              Voorstelling Residentie Revue gezelschap 
Wo  15 mei              Jaarlijks uitstapje (inschrijving volgt in volgende                    
mededeling 
13 t/m 20 juli 2013   Vakantieweek in Hotel Gaasterland in Rijs 
 
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. Berendse-Vieveen, Ambachtsweg 14,                  op   6 januari 
Dhr.Theo van der Zande Vliethof 78,                              op   9 januari   
Dhr. J. de Regt, Hofzicht 97,                                           op  27 januari  
Mevr. M.M.A. van Zijl-van der Arend, Achter het Plein 2 op 24 januari 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.  

 
Nieuwe leden:  
 

Mevr. A. Verbeek, Vliethof 45, 2291RZ Wateringen.  
Dhr. J. Hulspas, Lange Spruit 22, 2291LB Wateringen  
Dhr. R. Ripson, Verhoevenstraat 26, 2291RN Wateringen.  
Mevr. C.M. van Mil, Erasmusweg 2012, 2291EK Wateringen. 
Mevr. W. de Boes-van der Schoor, Peterseliestraat 28, 2292CB 
Wateringen. 
  

 

Alle nieuwe leden van harte welkom en wij wensen u een fijne tijd bij de 
KBO. 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 
 
 
 
 

HEEL VEEL DINGEN ZIJN OVERBODIG, 
Maar Vriendschap heb je nodig. 
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                  Kaartweekend 15, 16 en 17 maart 2013 

Nog een paar weken en dan gaan we voor ons jaarlijkse kaartweekend 
naar Hotel De Druiventros in Berkel  Enschot. 

Zoals het er nu uitziet gaan we met 100 deelnemers  56 bridgers en  44 
klaverjassers. 

Ik heb van de penningmeester geen bericht gekregen dat er mensen nog 
niet betaald hebben, dus kijken we uit naar 15 maart om te genieten van 
een heel  leuk weekend. 

De brief  met het volledige programma  voor het weekend  ontvangen de 
deelnemers  begin maart. 

Tiny Eekhout 

Belastingaangifte 2012 

Het is weer zover voor 1 april aanstaande moet 
uw belastingaangifte ingeleverd zijn bij de belastingdienst. 
Wilt u gebruik maken van onze belastingservice 
bij het invullen van de aangifte maak dan een afspraak 
met Huub van der Zwaan telefoon 0174-292380. 
Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, 
maar u heeft veel extra kosten voor gezondheid gehad in 2012, neem dan 
toch contact op want als u niet invult krijgt ook nooit iets terug. 
Wat heeft u nodig voor de aangifte: 

• jaaroverzichten van al uw inkomsten 

• AOW en eventuele pensioenen 

• Burgerservice nummer 

• banksaldo 1jan.2012 en 31 dec.2012 

• met een bezit van een eigen woning dan de WOZ 2012 

• hypotheekrente betaald in 2012 
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Biljart informatie januari 2013. 

 

De competitieronde september-
december zit er weer op. 

In totaal zijn er in deze competitie 
158 partijen gespeeld waarbij in 
totaal 10617 caramboles zijn 
gemaakt. Dit houdt in dat er per 
speler gemiddeld 34 caramboles 
per partij worden gemaakt. 
Weten we dat dus ook weer. 

Piet Duijndam won de meeste 
wedstrijdpunten per partij. 

De speciale hoogste serieprijs 
over november-december werd 
gewonnen door Hans van Gogh 

met als goede 2e Han Distel. 

Inmiddels zijn we weer druk bezig 
met de voorjaarscompetitie. 

 

 
 
 

Moyenne 2013 voorjaar    

KBO Biljart    

    

Akker Joep vd   44  

Distel Han  37  

Duijndam Piet   86  

Fransen Piet   35  

Gogh Hans van   28  

Helderman Cees   29  

Kester Wim   20  

Knaap Piet vd   25  

Leeuwen Herman  34  

Leeuwen Wim  45  

Maat Cas  38  

Meeuwisse Kees  60  

Middelburg Jan  48  

Moers Cris  36  

Rijn Jan van   22  

Smits Jan   77  

Spek Ger. van der   50  

Straathof Hein   30  

Vijverberg Nol   44  
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Mailadres: 

Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
ettydekok@gmail.com                             

 

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.  

 

Prijs klaverjassen 5 februari 

 

eerste prijs   met 5577 punten     Dhr. Kraayeveld 

tweede prijs met 5496 punten     Mvr. Riet van Leeuwen- Hoorenman 

derde prijs   met 5397 .punten     Mvr. Tiny Odems 

troostprijs    met 3681 punten      Dhr. Arnold Vermeulen   

volgende prijs klaverjassen 6 maart 
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Deelnemen aan de 
 
 Rabobank Clubkas Campagne 2013 (20) 
 
In de maand maart 2013 gaat het weer echt gebeuren. De Rabobank  
Clubkas Campagne gaat dan van start. Doet u mee, dan kunt u geld  
verdienen voor onze KBO-afdeling. 
Als u naast het lidmaatschap van onze KBO-afdeling ook lid bent 
van de Rabobank Westland, ontvangt u in de komende tijd een  
brief van de Rabobank waarin u wordt uitgenodigd 5 stemmen uit  
te brengen. Die stemmen zijn geld waard.  
 
Leden van de Rabobank maken door te stemmen uit welke vereni- 
gingen en stichtingen gesponsord worden (als deze verenigingen  
en stichtingen zich tenminste voor 15 februari 2011 hebben laten 

inschrijven) en voor welk bedrag. 
 

De stemmen kunnen worden uitgebracht in de 
periode van 4  t/m 
17 maart 2013 via de website 
www.rabobankwestlandexclusief.nl  
en vervolgens op de favoriete clubs. Op basis van 
de stemmen die 
op de clubs worden uitgebracht wordt een bedrag 

dat de Rabobank  
beschikbaar stelt, verdeeld over de verenigingen en stichtingen. 
 
Met het uitbrengen van uw 5 stemmen (maximaal 2 op een vereni- 
ging of een stichting) kunt u in ieder geval uw KBO met 2 stemmen 
steunen. Dat stemmen moet via internet gebeuren. Heeft u geen  
computer en dus ook geen internetverbinding of wel een computer 
maar geen internetverbinding. Geen nood!  Vraag dan uw zoon/ 
dochter of uw schoonzoon/schoondochter of een bevriende relatie, 
of een van hen de actie voor u wil uitvoeren. De brief die u heeft 
ontvangen, moet u wel aan de persoon die voor u stemt ter hand 
stellen, want in die brief staan gegevens die bij het stemmen nodig  
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zijn. 
U kunt natuurlijk ook mensen die geen lid zijn van onze KBO maar 
wel lid van de Rabobank Westland oproepen om op de KBO afd. 
Wateringen te stemmen. 
 
Doet u allen mee en steunt onze KBO!  

Arie Groenewegen, penningmeester 

Wateringen, 05-02-2013. 

 

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

 
 
Broeder Krummel van missiehuis Steijl ontvangt graag alle postzegels van 
uw kerstpost. Daarmee steunt u het Missie- en ontwikkelingswerk.  
 
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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Bridge: 
 
 
De einduitslag van de derde competitieronde is:  
  
A-lijn  
  
1 Jan en Ton de Kok                                54,56 % 
2 Anneke Fromber en Thecla Kester       52,95 % 
3 Wil en Piet Duijndam                             52,90 % 
  
Van B naar de A-lijn 
  
Corrie en Frans v. Ruivben                     55,65 % 
Paulin en Loek Gardien                          55,01 % 
Elly en Martin Olsthoorn                         54,15 % 
Gerrit Dukker en Theo Zwinkels             53,29 % 
  
Van C naar de B-lijn 
  
Ria en Cees v.d. Geest                           55,99 % 
Ludy en Piet Vis                                      55,20 % 
Joop Gardien en Sicco Laverman           52,72 % 
Nel Dirkzwager en An Hoogendijk           52,68 % 
  
Van D naar de C-lijn 
  
Joke en Riet Strik                                     59,56 % 
Annie en Cas Maat                                   59,40 % 
Coby v. Paassen en Toos v.d. Zalm         55,21 % 
Tiny Persoon en Cees v. Ruiven              55,06 % 
Jeanette Löbker en Toos Vijverberg         52,51 % 
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 1 – 11 januari 2013 

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

-          De belangenbehartiging van de Unie KBO is in het nieuwe jaar 
voortvarend uit de startblokken gekomen. Dat mag alleen al blijken uit 
de hoeveelheid publiciteit die ons de eerste weken ten deel viel: 
Trouw, 14 regionale kranten, Tros Radar, Meldpunt Max, Tijd voor Max 
en talloze websites wisten de Unie KBO en onze standpunten te 
vinden! Een voorteken voor een roerig jaar, met van onze zijde veel 
aandacht voor betaalbare en goede zorg, koopkracht, veiligheid en 
gezondheidspreventie…. 

-          Ons voornaamste wapenfeit in het prille jaar is ongetwijfeld het 
Nyfer-onderzoek “Koopkrachteffecten van Rutte II voor 65plussers”, 
uitgevoerd in opdracht van de Unie KBO, PCOB, NVOG en NOOM. 
Op donderdag 10 januari was het televisieprogramma Meldpunt 
van Omroep Max (Ned.2) in zijn geheel opgebouwd rondom onze 
bevindingen. En die liegen er niet om: onder Rutte II dreigen 
honderdduizenden ouderen door het financiële ijs te zakken. Het 
gaat hierbij vooral om echtparen die rond moeten komen van alleen 
een AOW-uitkering. Een belangrijke conclusie van het onderzoek is 
dat door de combinatie van hogere zorgkosten én hogere kosten 
van levensonderhoud ouderen die niet gezond zijn maandelijks 
veel minder bestedingsruimte hebben dan hun gezonde 
leeftijdsgenoten. We vinden het onbestaanbaar dat zieke en 
kwetsbare ouderen veel harder getroffen worden dan gezonde 
ouderen. Ook tussen de generaties is de balans zoek: 65-plussers 
gaan er significant meer op achteruit dan 65-minners. Het rapport 
gaat maandag naar het kabinet, de Tweede Kamer en een aantal 
landelijke adviesorganen. De SP heeft inmiddels aangekondigd 
volgende week donderdag tijdens een Kamerdebat over de 
koopkrachtontwikkeling in Nederland ‘indringende vragen’ te stellen 
over het rapport.  
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-          Ook in 2013 maakt de Unie KBO zich wederom hard voor een 
jaarlijkse medicatiecheck voor 65-plussers die per dag vijf of meer 
medicijnen gebruiken. Tros Radar gaf ons afgelopen maandag een 
uitstekend platform voor dit pleidooi. Unie KBO woordvoerder 
Heltzel riep apothekers, huisartsen en zorgverzekeraars op om de 
handen in elkaar te slaan. Binnenkort volgen er gesprekken met de 
respectievelijke koepelorganisaties. 

-          De Unie KBO is voorstander van een brede inzet van 
wijkverpleegkundigen, in plaats van enkel in prachtwijken. We zijn 
ook bezorgd over de versoberde vorm waarin de 
wijkverpleegkundige terugkeert. Thuiszorg moet weer terug naar de 
basis: in de wijk bij de wijkverpleegkundige. De Unie KBO wil dan 
ook dat het huidige kabinet de wijkverpleegkundige oude stijl overal 
en ‘in volle glorie’ terug laat keren. Bij deze lobby vinden we Mona 
Keijzer (CDA) aan onze zijde. Binnenkort brengt zij een 
werkbezoek aan de Unie KBO in Den Bosch. 

-          In februari staan twee politieke overleggen gepland: één met 
het CDA (specifiek over de ouderenzorg) en één met de PvdA over 
het (regeringsbeleid algemeen). Daarnaast bezoeken we nog deze 
maand staatsecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken (in CSO 
verband). Verder zijn we met het ministerie van VWS in de slag 
m.b.t. een brede bijeenkomst in Den Haag over 
gezondheidspreventie voor 65-plussers. Een onderwerp dat ons na 
aan het hart ligt.  
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EXTRA Nieuwsflits Unie KBO 1 februari 2013 

De Unie KBO ontvangt dagelijks reacties van ongeruste leden over het 
ouderenbeleid van Kabinet Rutte II. En terecht dat deze mensen zich 
ongerust en boos maken! De Unie KBO zit ondertussen niet stil en laat in 
CSO-verband actief haar stem horen! Een overzicht wat er de afgelopen 
week heeft plaatsgevonden: 

- Op maandag 28 januari zijn de ouderenorganisaties NOOM, 
NVOG, PCOB en Unie KBO (verenigd in de CSO) bijeengekomen 
om gezamenlijk ten strijde te trekken tegen de plannen van Kabinet 
Rutte II.  
   

- Op dinsdag 30 januari vond het Kamerdebat plaats over de 
koopkracht van ouderen. Minister Asscher (Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid) heeft op aandringen van  fractieleider Emile 
Roemer (SP) een brief gestuurd waarin met cijfers wordt 
gesuggereerd dat ouderen er niet (veel) op achteruitgaan. Onder 
de titel ‘Statistieken liegen en Asscher moet dat weten’ heeft de 
Unie KBO in CSO-verband een bericht naar de pers verzonden 
waarin de cijfers van Asscher weerlegd worden. Het vertrouwen dat 
het kabinet ouderen in gelijke mate laat meebetalen aan de crisis is 
inmiddels tot onder het vriespunt gedaald. 
   

- Donderdag heeft er in Den Haag een gesprek plaatsgevonden met 
zowel Roemer als Krol. 
   

- In een reactie op het verlagen van de pensioenen laat de CSO op 
vrijdag de media weten dat gepensioneerden steeds weer in de 
hoek zitten waar de klappen vallen. Zo verlaagt het pensioenfonds 
PME voor 600.000 Nederlanders het pensioen met 5,1% en de 
PMT met 6,3%. De CSO pleit voor een aanpassing van de 
berekeningssystematiek van de dekkingsgraad. 
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- Radio 1 interviewde deze week twee keer de CSO: over de 
vermogenstoets binnen de ouderenzorg én over de 
pensioenkortingen. En Unie KBO woordvoerder Heltzel deed 
vandaag duidelijk zijn zegje op Omroep Brabant TV (18.30 uur).  

 

We verwijzen graag naar de website www.kbo.nl, waar alle recente 
berichten - inclusief audio en beeld - op te lezen zijn. Ook op Twitter zijn 
de ontwikkelingen binnen de Unie KBO nauwlettend te volgen. 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 2 – 25 januari 2013 
 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 

belangenbehartiging 
 

 -De tegenvallers stapelen zich op voor ouderen! Welhaast elke dag 
komen er nieuwe onaangename verrassingen bij, en niet zelden uit Den 
Haag. Belastingverhoging voor gepensioneerde 65-plussers, een 
verhoogde vermogenstoets binnen de AWBZ, een AOW-gat voor nieuw 
gepensioneerden en vutters naast hogere eigen bijdragen voor 
ziektekosten en hogere Btw-tarieven. En tegelijkertijd een dalend netto 
inkomen. Een regelrechte aanslag op ons inkomen, zo oordeelt onze 
achterban. De Unie KBO laat het er niet bij zitten!  
Onder het motto “Stop het onrecht” worden er op dit moment diverse 
acties ondernomen en voorbereid. 

   

- Zo oefenen we druk uit op staatssecretaris Weekers om de 
nadelige effecten voor 65-plussers van de Wet uniformering 
loonbegrip terug te draaien. Deze wet komt voor ouderen neer op 
een belastingverhoging in de eerste schijf van 15,2 % naar 19,1 %. 
Voor 65-minners heeft de wet geen financiële consequenties. De 
Unie KBO schreef hierover onlangs - in CSO-verband - een brief 
aan de Staatssecretaris van Financiën. Zonder resultaat. Daarom 
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starten we in februari een handtekeningenactie en stellen een 
bijbehorende petitie samen. Meer hierover in de eerstvolgende 
Nestor. 
 

- Ook de verhoogde eigen bijdrage voor verpleging in een 
zorginstelling is ons in het verkeerde keelgat geschoten. Door 
toedoen van de vermogenstoets stijgt de eigen bijdrage in veel 
gevallen spectaculair en komen bewoners zelfs in financiële 
problemen. Een oneerlijke maatregel vindt de Unie KBO, die 
bovendien spaarzin bestraft. Maandag 28 januari buigen we ons 
met collega-ouderenbonden - ook weer in het kader van “Stop het 
onrecht”- over nadere stappen. Inmiddels hebben we in een tiental 
dagbladen onze afkeuring over deze maatregel luid en duidelijk 
uitgesproken.  
     

- Maar er valt meer onrecht te bestrijden. De door de Unie KBO 
bevochten overbruggingsregeling voor het AOW-gat is veel te 
karig, de kosten van de (ouderen)zorg rijzen de pan uit en de 
naderende pensioenkortingen zorgen binnen afzienbare tijd voor 
een volgende dreun. Tel daar nog alle onzekerheden bij op over de 
duurder wordende en tegelijkertijd schralere extramurale thuiszorg. 
Het is tijd voor actie, laten veel leden ons weten. De Unie KBO 
neemt deze signalen zeer serieus en overweegt daarom ook een 
manifestatie in Den Haag te organiseren. 
    

Op het terrein van de politieke dialoog zitten we ook niet stil. Afgelopen 
dinsdag nog plaatste Unie KBO bestuurslid Beugelsdijk tijdens een 
rondetafelgesprek met staatsecretaris Klijnsma van Sociale Zaken een 
messcherp statement over het broodnodige herstel van vertrouwen in 
onze oudedagsvoorziening. Hij hekelde hierbij tevens het uitblijven van de 
Wet versterking bestuur pensioenfondsen én de gebrekkige voorlichting 
van pensioenfondsen aan de deelnemers. 
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 3 – 8 februari 2013 

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

Alle hens aan dek nu voor onze belangenbehartiging! De Unie KBO is 
momenteel bijna dagelijks te vinden in Den Haag en in de media. Het 
ouderenbeleid van het kabinet Rutte II staat onder druk. De stapeling van 
maatregelen treft veel  ouderen onevenredig hard. Steeds meer ouderen 
komen in financiële problemen. Het roer moet om, zo vindt ook de CSO, 
de koepel van ouderenorganisaties waarin de Unie KBO, PCOB, NVOG 
en NOOM eensgezind samenwerken.  

-          De druk op staatssecretaris Weekers om de nadelige effecten 
voor 65-plussers van de Wet uniformering loonbegrip terug te 
draaien, neemt toe. De Unie KBO nam van de week het initiatief tot 
een handtekeningenactie. Inmiddels hebben de andere CSO-
partners deze actie overgenomen. Zie  hiervoor onze website 
www.kbo.nl en de komende Nestor. Wordt vervolgd. 

-          Afgelopen week liepen we de deur plat in Den Haag. Zo 
zochten we CDA-leider Haersma Buma en SP-leider Roemer op 
om te praten over de vele maatregelen die momenteel over 
ouderen wordt uitgestort, waaronder de vermogenstoets binnen de 
AWBZ, stijgende eigen bijdragen in de zorg en de verontrustende 
situatie rondom onze pensioenen. Schrijnende voorbeelden - 
aangedragen uit onze achterban - vormden hierbij de leidraad. 
Ideeën en suggesties werden over en weer  uitgewisseld. Volgende 
week zit de Unie KBO wederom bij beide heren aan tafel. 

-          De CSO-partners zijn druk bezig met de invulling van “Ouderen 
in actie”, de verzamelnaam van al onze inspanningen om het 
kabinet op andere gedachten te brengen. Zo komt er een 
verdieping van het Nyfer-rapport, een gezamenlijk manifest voor 
politiek & samenleving, een hoorzitting (“buitenparlementaire 



~ 18 ~ 

 

enquête”) over ouderen en armoede en een eigen website 
“Ouderen in actie”. 

-          Afgelopen donderdag vond er in Den Haag een indringende 
ontmoeting plaats tussen een delegatie van de Unie KBO en twee 
leden van de PvdA Tweede Kamerfractie. Bestuursleden 
Beugelsdijk en Knoop, alsmede woordvoerder Heltzel, hadden 
twee duidelijke boodschappen voor Tweede Kamerleden Roos 
Vermeij (sociale zaken en pensioenen) en Otwin van Dijk 
(volksgezondheid en wonen). “We moeten u van onze achterban 
flink op uw donder geven voor wat betreft het gevoerde 
ouderenbeleid van dit kabinet en de rol die de PvdA hierin speelt” 
en “de Unie KBO reikt u tegelijkertijd de hand om samen met ons 
en met de CSO te bekijken hoe het anders en beter kan”. Er zijn 
twee belangrijke afspraken gemaakt. Een zware delegatie van de 
PvdA reist binnenkort af naar de Unie KBO in Den Bosch om, 
samen met de andere CSO-partners, naar bijstelling van het beleid 
en alternatieven te zoeken. Daarnaast zal de PvdA-fractie er voor 
zorgen dat de Unie KBO, wederom in CSO-verband, snel in 
gesprek komt met enkele PvdA bewindslieden. Want goed 
ouderenbeleid maak je niet over de hoofden van ouderen heen, 
maar dat doe je samen met ouderen! 

-          Op het terrein van de gezondheidszorg vallen er twee zaken te 
melden. Ons project keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis oogst 
steeds meer bijval. Zo bestempelde minister Schippers ons initiatief 
onlangs in een brief aan de Tweede Kamer als een keurmerk dat 
voldoet aan de “behoefte van de burger aan betrouwbare informatie 
over de kwaliteit van ziekenhuiszorg voor (kwetsbare) ouderen”. 
Maar ook ons pleidooi voor een meldpunt verspilling in de zorg 
bleef niet onopgemerkt. De minister van VWS laat weten dat we dit 
voorjaar van haar hand een plan van aanpak kunnen verwachten 
om verspilling in de zorg tegen te gaan. De Unie KBO heeft 
verzocht om bij het maken van dit plan betrokken te worden. 
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Druk 

Ik maak mij druk 

Da’s oliedom 

Ik vraag mij dan ook af 

Waarom? 

Alles wat geschiedt 

Geschiedt  

Of ik mij er druk  

Om maak….. of niet 
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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 
Leny Arkesteijn                  B-C lijn          0174-295507 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Toos van Mil                      C-D lijn          0174-294355 
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
Nico Meyer       D lijn  0174-294435 
          

 

 


