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Van de vicevoorzitter. 

Of het in de lange koude periode zit of dat het een late griepepidemie is, 
een feit is dat er nogal wat mensen zich een periode niet lekker voelen.  

Ook zijn er nogal gevallen bekend van longontsteking. Vroeger 
levensgevaarlijk, tegenwoordig goed te behandelen, afhankelijk van de 
conditie van de zieke. 

Ook onze voorzitter is nu geveld, vandaar dat ik voor hem waarneem. 

Dat heb ik ook gedaan tijdens de Algemene Vergadering, gehouden op 2 
april. 

Voor degenen die niet aanwezig waren is het volgende te vermelden; 

-Financieel zijn we nog steeds gezond. 

-De meningsverschillen tussen de Unie KBO en het gewest Brabant      
worden kleiner en er is hoop op hereniging. 

-De soosmiddagen zijn goed bezocht en het bestuur stelt voor om ook 
tijdens de zomer elke dinsdagmiddag open te zijn. 

http://www.kbowateringen.nl/


-Uit Goed Voor U is zeer succesvol. Veel leden stellen de reizen en 
excursies zeer op prijs.  

-Dit jaar in oktober bestaat onze afdeling 60 jaar. Een commissie is een 
groot feest aan het voorbereiden. 

-De ledenwerf actie heeft 77 nieuwe leden opgeleverd. 

-Mien van Meurs en Jan van 
Rijn hebben een speldje van 
verdienste gekregen. Mien 
stopt na 45 jaar koffiedame 
te zijn geweest en Jan voor 
het vele werk dat hij doet als 
Nestorverdeler. 

Voor alle vrijwilligers zal er in 
mei weer een gezellige 
middag georganiseerd 
worden. Het bestuur is er 
trots op dat er zo veel 
mensen zijn die bereid zijn om wat van hun tijd te geven, en vooral de 
positieve instelling waarmee het gebeurt is geweldig! 

Omdat ik het nu toch over onze werkzaamheden heb kan ik wijzen op 
onze ouderenadviseur Nico Meijer, belastinginvullers, vertegenwoordiging 
in de Senioren Adviesraad Westland etc. 

Op veel niveaus wordt voor Uw belangen opgekomen.  

Oprichter Richard Kramers heeft 60 jaar geleden een zeer goede daad 
verricht met het starten van de Wateringse KBO en we kunnen er met zijn 
allen trots op zijn dat onze afdeling in zo’n goede conditie verkeert. 

Piet  Duijndam 

 



Activiteiten:  
 
Di    30 april             geen soosactiviteiten 
Di      7 mei              kettingen maken  
Di    14 mei              De Bossche Bedevaart  
Wo  15 mei              Voorjaarstocht  

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. 
 

Overleden 

Mevr. M.Th.W. van Loon-Knipping, WillemIIIstraat 108,         2 maart 

  

Beste KBO leden. 

Waarom ik dit schrijf ? Ik werd opgebeld of ik wel naar de jaarvergadering 
kwam. Nou dat was ik wel van plan want de KBO ligt mij na aan het hart. 
Nu de jaarvergadering liep met Piet zijn babbel heel vlotjes. Maar toen 
kwam het. Er is hier een mevrouw die al zo’n 45 jaar koffie schenkt. Ik 
dacht daar heb je het. Ik werd naar voren geroepen en met de lovende 
woorden van Piet kreeg ik de mooie speld van KBO Wateringen uitgereikt. 
Daarom wil ik het bestuur bedanken ook namens Jan van Rijn die hem 
ook verdiende. We zijn er allebei erg blij mee. Nogmaals hartelijk dank. 

Mien van Meurs  



Nieuwe leden: 

Mevr. J. van Zundert-Verbaan      Peterseliestraat 22                     
Dhr. P.Pool                                              Van Doornicksingel  46                
Mevr. J.G.M. van Rijn-Kok                      Woudveen 21                                
Dhr. v.d. Hoeven                                     v.d. Kerckhovenstraat 43              
Mevr. W.H. v.d. Hoeven-Heijne              v.d. Kerckhovenstraat 43              
Dhr. A. van Steekelenburg                     v.d. Does de Willeboisstraat 19  
Mevr. G. van Steekelenburg                   v.d. Does de Willeboisstraat 19     
Dhr. F.J. Havinga                                   De Frankenthaler 36                   
Mevr. W.H. Havinga-Gerritse                 De Frankenthaler 36                    
Dhr. L.L. Hendriks                                  A.v. Schoonhovenlaan 64            
Mevr. Hendriks                                       A.v. Schoonhovenlaan 64  
Dhr. A. van Holsteijn                              Kwaklaan 61                                 
Mevr.M.J.M. van Holsteijn-Pardoel        Kwaklaan 61                                 
Mevr. F.M.H. Vogels-Enthoven             Spantring 9 
Mevr. C.E.M. de Kok                             Heerenvliet 31 
Dhr. G.J.P. Kouwenhoven                     De Maroc 11 
Mevr. J.M.P. Simons                             De Maroc 11  
Mevr. R. Zwirs                                       Dr. Poelsstraat 5  
Dhr. P. Zuurmond                                  Guldeland 29 
Mevr. J.M. Zuurmond-Murok                 Guldeland 29  
Dhr. W. v.d. Valk                                   Perenpad 4 
Mevr. A. v.d. Valk                                  Perenpad 4 
Mevr. H.J.A. Meupelenberg                  Liesveld 21 
Mevr. V.M. de Bakker                            Verhoevenstraat 12   
Dhr. R.J.G.M. Van der Horst                 Markuslaan 6  

Dhr. J.C. van Zundert                            Poortweide 13 

Mevr. P.A. van Zundert                         Poortweide 13 

Dhr. J.I.L.M. Löbker            Kantstijl10 

Dhr. F. Duijvestijn                                  De Beemd 68  

Mevr. C. Duijvestijn                               De Beemd 68 

Dhr. J. v.d. Voort                                   Zwethkade Zuid 30A 

Mevr. A.G. Pfeijffer                               Arkpaviljoen 64 

Alle nieuwe leden van harte welkom en wij wensen u een fijne tijd bij de 

KBO 



Kaartweekend 15, 16 en 17 maart 2013 

Voor de tweede keer gingen we voor ons 
kaartweekend naar De Druiventros in Berkel Enschot, 
maar wat een verschil met vorig jaar. Om één uur 
vertrok de bus met 49 personen vanaf het Velo-terrein 
in een soort sneeuwstorm. Gelukkig werd het richting Berkel Enschot 
steeds beter maar daar aangekomen was het geen weer om op het terras 
te zitten zoals vorig jaar. Ook de mensen met eigen vervoer arriveerden. 
Toen eenieder de kamers had gevonden en er bij gekletst was, kregen we 
een drankje en was het daarna  genieten van een heerlijk diner. 

Vervolgens  gingen we onder het genot van een kopje koffie/thee aan de 
slag met de kaarten in een zaal die al helemaal daarvoor was ingericht. 
Jammer was het dat niet iedereen bij het bridgen het dupliceren van de 
kaarten door had, waardoor er de nodige fouten zijn gemaakt. Helaas 
moesten er na afloop dan ook een aantal spellen uit de wedstrijd gehaald 
worden. Na een korte pauze waarin Anjo v.d.Hoeven zorgde voor een 
komische act, wat er allemaal met ons lichaam kan gebeuren als je er wat 
jonger en aantrekkelijker uit wil gaan zien. Maar helaas blijkt het resultaat 
toch niet altijd zo positief te zijn, maar gelachen hebben we echter wel. 
Tijdens het kaarten werden we nog verwend met een hartig hapje. De 
drankjes erbij waren uiteraard voor eigen rekening. Na afloop van het 
kaarten werd de uitslag voor de klaverjassers en de bridgers 
bekendgemaakt, waarna het tot in de kleine uurtjes nog gezellig bleef en 
met gezellige muziek de voetjes van de vloer gingen. 

Zaterdagmorgen kon een ieder genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet. 
Daarna was men vrij de dag zelf in te vullen. Het was gelukkig droog maar 
velen vonden het toch te koud om te gaan fietsen, dan maar winkelen, of 
een heerlijke wandeling, of gezellig in het hotel een kaartje leggen. Na 
opnieuw een heerlijk diner, wat hadden de koks toch weer hun best 
gedaan, gingen we voor de 2e keer kaarten. De kaarten waren voor het 
bridgen vooraf door enkelen gedupliceerd. Dit keer liep de avond heel  
vlot, met een pauze act, ditmaal door Bep Strik. Heel  leuk dat er  
deelnemers zijn om zo’n weekend extra gezellig te maken. Na het bekend 



maken van de uitslag werd er nog gezellig gekletst, gedronken en gedanst 
rond de bar. 

Zondagmorgen was het weer vroeg ontbijt want om 10.00 uur werden we 
weer voor het kaarten verwacht. Na een lekker bakkie koffie moesten we 
snel door bridgen, want de zaal moest voor 
een andere activiteit klaargemaakt worden. 
Ook was er in weer een andere zaal  
gelegenheid  om aan countrydansen te 
doen. Kortom het was een drukte van 
belang.  Maar wij kregen in het restaurant 
een heerlijk lunchbuffet voorgeschoteld. 
Tijdens deze lunch kregen Huub en Cas de gelegenheid om de 
einduitslag  klaar te maken. 

Ja en toen kwam de prijsuitreiking. Onze voorzitter Huub v.d. Zwaan 
bedankte allereerst eenieder voor het fantastische weekend dat we er met 
elkaar van gemaakt hadden. Uiteraard ging er ook een woord van dank 
naar het hotel met het uitstekende  personeel. Onze bijzondere sponsor 
Gerard  de Kievit kreeg ook een warm applaus voor zijn heerlijke geurtjes, 

welke hij  weer beschikbaar had gesteld. 

Tenslotte werden de winnaars van de wisselbekers 
bekend gemaakt. Bij de klaverjassers was dit Rita 
Hendriks, die met 15.123 punten de beker voor een jaar in 
ontvangst mocht nemen. Bij de bridgers waren eerste 
Gerard de Kievit en Cock Moerkerk met een totaal 
percentage van 60.76%. De totale uitslag  met de vele 
foto’s gemaakt door Theo Verbraeken, waarvoor uiteraard 
ook onze dank, kunt U op de site van de KBO  vinden.  

Na iedereen een goede  terugreis gewenst  te hebben, ging men hetzij 
met de bus met chauffeur Martin van Van Meteren Vervoer of met eigen 
vervoer weer richting het Westland. Er wordt met heel veel belangstelling 
al weer uitgekeken naar het weekend van volgend jaar.                                                                                  

Tiny Eekhout 



Uit Goed voor U 

Op de veel gestelde vraag is er nog plaats in de bus voor het uitstapje van 

woensdag 15 mei 2013 dan is het antwoord nu JA. 

Mochten er nog belangstelling zijn dan kunt u zich nog opgeven aan het 

adres van Nico Meijer, Komkommerstraat 8 of telefonisch 0174-294435. 

Echter op = op. 

De commissie UGVU. 
 

 
Paas toernooi  klaverjassen 

 
26 maart is er geklaverjast voor prijzen. 
 
1e prijs  De heer  B Krijger    5856 punten 
2e prijs  Mevr.      An Sman  5554 punten 
3e prijs         De heer   A.P. van Meurs  5550 punten 
Aanmoedigingsprijs  Lenie Uphus          3358 punten 
 
Daarna werden er nog vele prijzen verloot onder de aanwezigen. 
 

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.  

 

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

    

http://www.kbowateringen.nl/


 
 
 
 
 
 

Proefpersonen gevraagd voor een Nederlandse 
geheugentest 

Achtergrond 

Nederland vergrijst en dit brengt allerlei klachten met zich mee. Eén van 
de belangrijkste klachten, is een probleem met het geheugen. Om het 
geheugen goed te kunnen onderzoeken wordt gebruik gemaakt van 
psychologische tests. De Wechsler Memory Scale-IV is zo’n test, maar 
deze is er alleen nog maar in het Engels. Wij hebben deze test vertaald en 
zijn nu op zoek naar gezonde mannen van 85 t/m 90 jaar, om te bepalen 
hoe goed de geheugenprestaties van Nederlanders zijn.  
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Epilepsie Centrum 
Kempenhaeghe, de Radboud Universiteit Nijmegen en Pearson.  

Waarom hebben we gezonde controles nodig?  

Voordat we met een test kunnen concluderen dat iemand 
geheugenproblemen heeft, moeten we eerst weten hoe goed het 
geheugen is van gezonde mensen. Hoe goed mensen zonder 
geheugenstoornis dingen kunnen onthouden, gaan we onderzoeken met 
een normeringstudie. Met deze studie wordt bepaald wat de gemiddelde 
prestaties zijn van mensen op een bepaalde leeftijd, zodat mensen met 
geheugenproblemen vergeleken kunnen worden met deze prestatie.   

Wij zoeken 

Voor dit onderzoek zijn vrijwillige mannen van 85-90 jaar nodig die bereid 
zijn om deze test te maken.  



Wat houdt het in?  

Het onderzoek duurt 1 uur. Dit onderzoek bestaat uit een pen- en 
papiertaak in de vorm van een quiz en is zonder risico, pijnloos en 
deelname is geheel anoniem.   

Voor uw deelname ontvangt u als vergoeding een VVV-bon van 15 euro.  

Locatie  
Het onderzoek kan op verschillende locaties afgenomen worden 
(Epilepsie Centrum Kempenhaeghe te Heeze, Radboud Universiteit 
Nijmegen of bij u thuis).  

Meer weten?  

Kortom, bent u bereid om mee te werken aan geheugenonderzoek?  

Voor inschrijving of aanvullende informatie kun contact opnemen met Zita 
Bouman, Msc. en dr. M.P.H. Hendriks:  

 
E: WMS4onderzoek@gmail.com   
T: 024-3611541 

 

 
 
 
 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen. Tel: 0174-294435. 
 
 
 

mailto:WMS4onderzoek@gmail.com


 
 
ACHTERBLIJVERS 
 
Ik fiets maar door het Westland, 
Ik maal de trappers rond. 
Ik ben altijd zo treurig, 
Maar fietsen is gezond. 
 
Van koeien en van eendjes 
Zie ik nog niet de helft. 
Maar ik zie elk dood vogeltje  
Van Vlaardingen tot Delft. 
 
Achter mij in zijn mandje 
Jankt zacht mijn kleine hond. 
Die loopt, in plaats van fietsen 
Veel liever op de grond. 
 
Die wil veel liever rennen 
Achter een leuke meid. 
Daar ben ik best jaloers op. 
Ik ben de mijne kwijt. 
 
Dat gaat zo in het leven, 
Dat is gerust normaal. 
En fietsen, zegt de dokter 
Is goed voor elke kwaal. 
 
Dus fiets ik door het Westland, 
Ik maal mijn trappers rond. 
Ik ben nog steeds zo treurig, 
Maar fietsen is gezond. 
 
 
Vrij naar Levi Weemoedt 
 
 



Broeder Krummel van missiehuis Steijl vraagt nog steeds of u postzegels 
wilt sparen ook de meest voorkomende zegels zijn welkom. Ook brillen, 
hoorapperaten enz. kunnen zij gebruiken voor het goede doel van 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 Poeldijk          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.  

 

R a b o b a n k   C l u b k a s   C a m p a g n e   2013 

 
Deze keer zijn de penningmeester Arie Groenewegen en zijn vrouw   
bij de cheque-uitreiking geweest van de Rabobank Clubkas Campagne  
in Westland Theater “De Naald” in Naaldwijk. De uitreiking was op  
dinsdag 2 april 2013. 
De sfeer was weer uitstekend. En dat werd mede in de hand gewerkt  
door het optreden voor de pauze van cabaretier André van Meurs. 
 
240 verenigingen en stichtingen hebben aan deze Clubkas Campagne  
meegedaan. Dat waren er ongeveer evenveel als bij deze campagne in  
2012. Alleen de verenigingen en stichtingen, die in aanmerking kwamen 
voor een cheque van € 250,00 of meer waren uitgenodigd om met 2 
personen aanwezig te zijn om deel te nemen aan de cheque-uitreiking.  
De 20 verenigingen/stichtingen, die het hoogst geëindigd zijn wat betreft 
de verworven stemmen, werden in twee groepen van 10 personen op het 



podium geroepen. Onze KBO behoorde bij de tweede groep en mochten 
dus als eerste de cheque in ontvangst nemen. U begrijpt dat we het ook 
bij deze actie niet slecht gedaan hebben. 
 
Wij mochten een cheque incasseren van   €   792,00 
 
Hulde aan u leden van de KBO afdeling Wateringen die voor dit prachtige 
resultaat gezorgd hebben en hartelijk dank! 
 
Als de Rabobank Westland in het begin van 2014 weer zo’n campagne 
voert, doet u dan weer mee. U steunt daarmee onze KBO!  
  
Arie Groenewegen, penningmeester 
 
Wateringen, 10-04-2013. 

 

Sieraden maken 

Enkele weken geleden kwam ik bij de creatafel langs om te kijken wat ze 
allemaal aan het doen waren. 

Het enthousiasme van de dames met kaarten 
maken stak me aan. Ik kan niet elke dinsdag 
aanwezig zijn, daarom leek het me leuk om weer 
eens iets aparts te doen zo vlak voor de 
moederdag.  

Op 7 mei gaan we sieraden maken van kralen. Dat 
kan een ketting, een armband of oorbellen zijn.  

Het is niet moeilijk en met elkaar komen we vaak tot de mooiste creaties. 
Laat u aansteken door het enthousiasme van de dames van de creatafel. 
Hebt u zin om hieraan deel te nemen, dan kunt u zich opgeven bij Tiny 
Eekhout aan de creatafel  of tel: 293837. 



Geen verplichting, wie mee wil doen doet mee tegen betaling van 
materiaalkosten.! Kaarten maken kan ook gewoon doorgaan.  

Ik zie u graag op dinsdag 7 mei aan de creatafel. 

Birgitte Eekhout 

Bezoek aan de Demokwekerij Westland. 

De Commissie “Uit goed voor U”, had op 10 april jl. een bezoek verzorgd 
bij de Demokwekerij Westland , langs de veilingroute. Je rijdt er vaak 
langs maar weet niet wat daarbinnen allemaal plaats vindt. 

Met 45 deelnemers, waarvan er velen waren, die zelf een tuin hebben 
gehad of nu kinderen hebben, die  in de tuinbouw, of in de bloemen zitten, 
wilden wel eens weten hoe het er tegenwoordig  aan toe gaat.  

Om 10.00 uur werden 
we heel gastvrij met 
koffie en gebak 
ontvangen. Nico Meijer 
hield een 
welkomstwoordje en gaf 
daarna het stokje over 
aan Peter van Adrichem  en Alex voor een rondleiding zorgden. In twee 
groepen werden we rondgeleid. We kregen een indruk hoe in 
samenwerking met  vele bedrijven, machines worden  ontwikkeld, zodat 
zaadjes en stekjes tot volwaardige planten uitgroeien. Via 
computerprogramma’s worden ze voorzien van de nodige voedingsstoffen 
en water. De tomatenplantjes, die in lange bakken in uitsparingen 
gestoken worden  omhoog getakeld kunnen worden, zodat ze voldoende 
licht krijgen. Een tweede lichting bakken kan dan weer gevuld worden. 
Ook worden er proeven gedaan met Delfts blauw water (het gefilterde 
water van de Harnaschpolder). Misschien een raar idee maar de smaak 
van de tomaten wordt  natuurlijk getest .Zo waren er nog vele interessante 
proeven, welke hier uitgeprobeerd worden, en dan de hele wereld over 
gaan.  



Na twee uur waren we wel weer toe aan een “bakkie koffie” en Kon Nico 
afsluiten met onze twee rondleiders te bedanken  voor de leerzame 
uiteenzettingen van onze vernieuwde  mogelijkheden in de kassenteelt in 
het Westland.  

Tiny Eekhout 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 6 – 22  maart 2013 

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

-          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO maakt overuren. Alle 
zeilen worden bijgezet. Er wordt intensief samengewerkt met de 
PCOB, NVOG en NOOM, verenigd binnen de CSO. Kijk ook 
regelmatig op onze website www.kbo.nl en de speciale 
actiewebsite www.oudereninactie.nl 

-          De handtekeningenactie “ouderen knokken terug” werd op 14 
maart afgerond. Een delegatie van merendeels KBO-ouderen 
bracht de meer dan 20.000 handreikingen persoonlijk naar het 
Ministerie van Financiën. Gewapend met bokshandschoenen en 
met een overduidelijke petitie brachten zij een duidelijke boodschap 
over aan staatssecretaris Weekers: “draai de onrechtvaardige 
maartregel terug”. De volgende dag was de vaste Kamercommissie 
Financiën aan de beurt. Zij kregen de petitie opgestuurd, met 
daarbij enkele concrete voorstellen om de onbedoelde 
belastingverhoging voor 65-plussers te repareren. Het woord is nu 
aan kabinet en Tweede Kamer. Wordt zeker vervolgd…. 

-          Een week later zaten we met vicepremier Asscher en 
staatssecretaris Klijnsma om tafel. Ook hier ging het om de 
vermaledijde belastingmaatregel, maar ook over de pensioenen, de 
arbeidsmarkt voor oudere werknemers, de opeenstapeling van 
maatregelingen die veel ouderen treft. Maar het ging ook over 
solidariteit tussen generaties, tussen arm en rijk, ziek en gezond. 
De CSO had hiervoor een Manifest opgesteld, dat tijdens het 

http://www.kbo.nl/
http://www.oudereninactie.nl/


overleg door ons bestuurslid Beugelsdijk met verve werd toegelicht. 
De uitkomsten van het gesprek stemmen hoopvol en onze positie 
als gesprekspartner van het kabinet is duidelijk verstevigd. 
Vervolgafspraken zijn - met beide bewindslieden - gemaakt. Een 
uitvoerig verslag van het twee uur durende overleg treft u bijgaand 
aan. 

-          Het vervolg overleg met de PvdA-Tweede Kamerfractie krijgt 
gestalte. Op 3 april duiken we het diepe in op de onderwerpen 
pensioenen en andere sociaal economische thema’s. Het thema 
ouderenzorg is ruim een week later aan de beurt. 

-          Echter nog voor die data zitten we met Henk Krol van de 50PLUS 
partij om tafel: over de rekenrente, over de koopkrachtreparatie, 
over de ouderenzorg en natuurlijk over solidariteit en bruggen 
bouwen tussen generaties.  

-          Vorige week heeft het bureau van de Unie KBO de laatste hand 
gelegd aan een gedegen commentaar op het onlangs verschenen 
Nationale Preventie Programma van minister Schippers. De 
overheid laat namelijk heel wat kansen liggen als het gaat om 
gezondheidspreventie voor 65-plussers. En de Unie KBO houdt 
zich - mits goed gefaciliteerd - aanbevolen!  

-          Verder kreeg de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) 
via een ingezonden artikel in Trouw een welverdiende tik op de 
vingers. “Wie oud is en zorg krijgt, mag best iets terugdoen”, aldus 
de RVZ. Wat een flauwekul, zo liet de Unie KBO in Trouw 
optekenen. Kijk alleen maar eens naar ons vrijwilligerswerk binnen 
de KBO!  

-          De Unie KBO, in de persoon van voorzitter Hans Muis, nam op 21 
maart deel aan een ronde tafelconferentie over medicijngebruik. 
Ten overstaan van apothekers, artsen, zorgverzekeraars en VWS, 
hield de Unie KBO een krachtig pleidooi voor een jaarlijkse 
medicatiebeoordeling voor 65-plussers. Hans Muis kreeg hierbij 
bijval van zorgverzekeraar Zilveren Kruis Achmea. 



-          Het thema valpreventie is vorige week door ons weer hoger op de 
agenda gezet. Het aantal dodelijke ongevallen onder 65-plussers is 
in vijf jaar tijd gestegen met 18 %. De Unie KBO verhevigt de strijd 
om deze “sluipmoordenaar” een halt toe te roepen. Onder andere 
via het goed lopende project ‘integrale veiligheid’. 

-          Ook de komende weken staat er veel te gebeuren. We doen 
telkens tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl en op 
www.oudereninactie.nl  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 7 – 5 april 2013 

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

-          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO werpt langzaam 
maar zeker vruchten af. Onze positie in Den Haag wordt sterker, 
onze invloed groter en de eerste resultaten worden geboekt! En bij 
nagenoeg alles wordt intensief samengewerkt met de PCOB, 
NVOG en NOOM, verenigd binnen de CSO. Kijk ook regelmatig op 
onze website www.kbo.nl en de speciale actiewebsite 
www.oudereninactie.nl 

-          De handtekeningenactie ‘ouderen knokken terug’ heeft zaken in 
beweging gezet! Een delegatie van merendeels KBO-ouderen 
bracht medio maart de meer dan 20.000 handtekeningen 
persoonlijk naar het Ministerie van Financiën. Onze boodschap 
“ouderen worden onrechtmatig getroffen door de nieuwe 
belastingwet”, leidde tot een versnelde analyse van de bedoelde 
wet. En het lek is nu boven! Staatsecretaris Weekers erkent dat we 
gelijk hebben: miljoenen senioren worden sinds januari onbedoeld 
getroffen door een belastingwijziging (Wet uniformering 
Loonbegrip). De Unie KBO maakt momenteel, samen met de 
andere CSO-partners, een rondgang langs diverse politieke 
partijen. Inzet: een snelle reparatie van de gevolgen van deze wet. 
Voorts hebben we staatsecretaris Weekers alvast laten weten dat 
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we er nu vanuit gaan dat deze reparatie voor 1 juni 2013 is 
gerealiseerd.  

-          Vorige week vond er in de Tweede Kamer een debat plaats 
over de besteding van Wmo-gelden. Dit naar aanleiding van een 
bericht dat Wmo-geld wordt ingezet om groen te herstellen. Voor 
de Unie KBO reden genoeg om aan de vooravond van dit debat de 
Kamerleden nogmaals te wijzen op ons standpunt inzake 
extramurale ouderenzorg. Namelijk geen overheveling van Wmo-
gelden naar gemeenten zonder duidelijke en bindende garanties! 

-          Op 3 woensdag april was er wederom een overleg met enkele 
PvdA Kamerleden. Vanuit de Unie KBO was ons bestuurslid 
Beugelsdijk hier bij aanwezig. Er werd vooral ingezoomd op het 
toekomstige pensioenstelsel. Voor welk regime kiest de PvdA? 
Gaat per 1 juli de zeggenschap van gepensioneerden nu eindelijk 
in? Hoe houden we het systeem ook op de lange duur 
generatieproof? Het werd een boeiende discussie die binnenkort 
een vervolg krijgt tijdens een speciaal overleg met staatsecretaris 
Klijnsma. In de tweede helft van mei verwachten we over de 
pensioenen enig vuurwerk in de Tweede Kamer. Voor die tijd gaan 
we als Unie KBO onze standpunten bij zoveel mogelijk beslissers 
kenbaar maken, te beginnen bij de CU. 

-          Aanstaande zaterdag voeren thuiszorgmedewerkers uit het hele 
land actie op het Malieveld in Den Haag. Deze grootschalige 
manifestatie wordt georganiseerd door AbvaKabo en FNV. Per 
2014 mogen gemeenten geen nieuwe mensen huishoudelijke meer 
hulp geven. Per 2015 vervalt deze zorg helemaal. Een aderlating 
voor hulpbehoevende ouderen. Unie KBO directeur Manon 
Vanderkaa zal ’s-middags het podium beklimmen en onze adhesie 
met de thuiszorg uitspreken. “Poets de thuiszorg niet weg” is hierbij 
haar motto. 

-          Ook de komende weken staat er veel te gebeuren. We doen 
telkens tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl en op 
www.oudereninactie.nl     
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Voor ijsheilige de bloemen buiten,  
 
 
      Veelal kan je daar naar fluiten, 
 
 
Wacht af tot ze zijn voorbij, 
 
 
      De bloemen zijn dan blij. 
 
 
 
 

    
 
 



IJsheiligen 
 
 
 
IJsheiligen is één van de oudste en wellicht het bekendste begrip uit de 
volksweerkunde. De eerste berichten over deze "strenge heren" dateren 
van rond het jaar 1000. De IJsheiligen zijn St. Mamertus, St. Pankratius, 
St. Servatius en St. Bonifatius. Zij vieren hun naamdagen op 
achtereenvolgens 11, 12, 13 en 14 mei. 
 
 
De IJsheiligen ontlenen hun benaming aan het gevaar van koud 
voorjaarsweer voor het gewas, dat in deze tijd in volle bloei staat. Een late 
vorstnacht kan nu veel schade aanrichten. Het is echter niet zo dat tijdens 
de IJsheiligen de kans op een overgang naar koud weer groter is dan op 
andere dagen in het voorjaar. 
 
 
Abrupte temperatuurveranderingen, die onder andere het gevolg zijn van 
het nog relatief koude zeewater, zijn kenmerkend voor dit hele jaargetijde 
en kunnen ook in juni nog voorkomen. Wel neemt na half mei de kans op 
vorst sterk af en aan het eind van deze maand zijn temperaturen onder 
nul heel uitzonderlijk. In dat opzicht markeren de IJsheiligen meestal de 
overgang naar een periode met een meer zomers karakter. 
 
 
Het is een algemeen bekend gegeven dat je pas na IJsheiligen kan 
beginnen met het planten in de volle grond. Omstreeks deze tijd komt in 
West-Europa nogal eens een schade brengende nachtvorst voor. Hij 
begint meestal rond 7 mei met een koude noorder wind. 
 
 
Na deze dagen komt er in onze streek (Midden Noord-Europa) geen 
nachtvorst meer voor. 
 
 
 



 
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            B-C lijn          0174-297024 
Leny Arkesteijn                  B-C lijn          0174-295507 
Vera de Bakker                  B-C lijn          0174-293349 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096 
Gerda van der Voort          C-D lijn          0174-292080  
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
Nico Meijer       D lijn  0174-294435         
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