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Jaargang: 60                     nr. 5                            2013 

Van de plaatsvervangend voorzitter. 

Het KBO seizoen 2012-2013 zit er bijna weer 
op.  

Onze vrijwilligers hebben een gezellig uitje 
gehad bij arrangeur Zuidkoop in De Lier met 
daarna een drankje en buffet bij Velo. Volkomen 
verdiend vanwege het vele werk dat zij doen 
voor onze club. 

Een speldje van verdienste was er voor Wim de 
Ruit, uitgereikt door voorzitter Huub van der 
Zwaan, die speciaal hiervoor en om de andere 
vrijwilligers te bedanken naar Velo was 

gekomen. 

Wim is een van die mensen die onopvallend veel voor onze club over 
heeft en vooral bij gelegenheden zoals kerstlunches, buffetten enz. er 
voor zorgt dat alles perfect geregeld is. 

http://www.kbowateringen.nl/
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De bridgecompetitie is afgelopen en de overige soosactiviteiten lopen ook 
naar het eind. 

Tot nu toe was er in het verleden in juli en augustus voor onze leden niets 
te doen op dit gebied. 

Het bestuur vermoedt dat er toch mensen zijn die deze periode wel erg 
lang vinden. 

Daarom is deze zomer op dinsdagmiddag de Velo kantine open voor 
leden die willen klaverjassen, bridgen, biljarten of wat nog meer mogelijk 
is. 

Een bestuurslid of vrijwilliger zal aanwezig zijn om een en ander in goede 
banen te leiden. 

Het is een probeersel, mocht blijken dat er onvoldoende animo is zal deze 
activiteit gestopt worden. Dan hebben we het in ieder geval geprobeerd en 
weer wat geleerd. 

Dinsdag 3 september wordt het nieuwe seizoen weer in stijl geopend, 
maar dat leest U nog wel te zijner tijd. 

Voor de leden die op vakantie gaan, geniet er van, want de wereld is 
mooi.  

Zelf schrijf ik dit artikel na een prachtige rit door de Gers, een landstreek in 
Zuidwest Frankrijk. Heuvels, riviertjes, leuke stadjes en een heerlijk 
klimaat. Voor degenen die deze zomer om welke reden dan ook in 
Wateringen blijven, geniet van ons eigen mooie land en het zomerweer 
(indien aanwezig), en als U aanspraak zoekt, dinsdagmiddag in de Velo 
kantine bent U welkom. 

Iedereen een fijne zomer toegewenst! 

Piet Duijndam 
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Activiteiten: 

 
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. 
 
Zomeractiviteiten 
 
In de maanden juli en augustus zijn alle leden op dinsdagmiddag van 
harte welkom vanaf 13.30 uur in de Velokantine aan de Noordweg  26 
voor allerlei activiteiten zoals: klaverjassen, bridgen biljarten of gewoon 
voor een gezellig praatje al naar gelang waar belangstelling voor is. 
 
Mailadres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO 
ettydekok@gmail.com 
 
 
Overleden:  
 

Mevr. M.A.M. Koopman, De Maroc 55,                27 maart  

Dhr. A.H.M. Stolker, Vliethof 44,                          21 april  

Mevr. M.A. v.d. Helm-Smits, De Ark kamer 225. 26 april 

  

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

mailto:ettydekok@gmail.com
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Nieuwe leden:  

  

De Heer A.W.M. Koot, Molenweer 6B, 2291NR Wateringen.  

De heer L.T.M. van Vliet, Kerklaan 8B, 2291CQ Wateringen. 

Mevr. J.M. van Vliet-Rood, Kerklaan 8B, 2291CQ Wateringen. 

Mevr. W.J. Nigten, Willem III straat 104, 2291TN Wateringen.  

Mevr. B. Mulder-Mooijman, Lenteblok 58, 2291VE 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. 
 
 

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

 

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.  

 
 
 
 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Voorjaarstocht 15 mei 2013 

 

Heel veel KBO ‘ ers zagen er naar uit om te gaan genieten van een leuke 
gezellige mooie dag. 
Bij de Ark en de parkeerplaats Velo werd met regen in de twee bussen 
gestapt richting De Biesbosch. Het was enorm druk op de weg, waardoor 
we wat later dan gepland in Drimmelen aankwamen. 

We stapten in, het was inmiddels droog geworden, om te gaan genieten 
van een boottocht door het 
mooie natuurgebied van De 
Biesbosch. Maar niet alleen 
genoten we van de natuur, we 
waren ook toe aan de koffie 
met gebak.  

Na dit heerlijke vaartochtje 
reden we met de bussen naar 
Strijbeek. Een plaatsje in een 
mooie bosrijke streek, in de 
omgeving van Breda. Daar werden wij ontvangen in snij-hortensiakwekerij  

”Inrana” .  

Na een heerlijke lunch met broodje kroket worst en kaas en koffie/thee, 
hebben we verder de middag doorgebracht in het familiebedrijf. We 
kregen uitleg en een videopresentatie. Begonnen als jong stel met enkele 
tomaten en paprikakwekerij, maar dat zagen zij op een gegeven moment 
Niet meer zitten. Ze kregen de kans om hortensiaplanten te kopen en zijn 
toen dit bedrijf gestart. Zij ging met haar creatieve kwaliteiten workshops 
geven. Ook voor ons heeft zij op een hele humoristische wijze een boeket, 
plantentaart en een bloemstukje voor op tafel gemaakt en verloot. Er 
waren drie gelukkigen, die met een mooi kunstwerk naar huis gingen. Hij 
werkt  
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In de kassen om het bedrijf uit te breiden met meerdere soorten. Ook de 
oudste dochter werkt inmiddels in het bedrijf. Na een rondleiding door de 
kassen, waar we onze ogen uitkeken op de mooie hortensia´s, kregen we 
nog een kopje koffie/thee en een warme appelflap. We bezochten ook het 
winkeltje waar sommigen van ons nog iets voor thuis meenamen. Het was 
toch weer een leerzame middag. 

Voor een borrel en een diner waren we te gast in restaurant “De Ruif” in 
Wagenberg. "Tijdens het diner speelde een pianist vrolijke muziek en 
werd er tussendoor zelfs nog gedanst." 

Na een hele snelle terugreis met dank aan de chauffeurs, kwam er een 
einde aan deze geslaagde voorjaarsreis. 

 

Tiny Eekhout 

 

Prijs klaverjassen:  

 14 Mei 2013 uitslag prijsklaverjassen 

  

1e prijs    Mevr. Trees Löbker       5409     punten 

2e prijs    Mevr. Will   Fransen      5389     punten 

3e prijs    Mevr.  Lenij Righarts     5173     punten 

  

Poedelprijs 

  

Mevr.Toos  van der Goes             3375 punten 
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Broeder Krummel van missiehuis Steijl ontvangt graag postzegels,brillen, 
rozenkransen enz. 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.  

 

 

Kleinkind vraagt aan Oma 

Wat is het toppunt van domheid?? 

 

Tegen een dove zeggen dat de blinde 

om de hoek staat te gluren. 
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Bridge: 

 

Eindstand zesde periode 

   

A-lijn  

Lineke en Dick Kraaijenbrink                  57,66 % 

Miep Helderman en Petra Zuijdgeest        53,62 % 

Nel en Hen Vis                                          52,14 % 

  

Van B naar A-lijn 

Piet v.d. Hoeven en Jan v.d. Knaap         57,42 % 

Paulien en Loek Gardien                          53,15 % 

Lenie en Aad v.d. Goes                            53,06 % 

Corrie Dukker en Toos Zwinkels              52,42 % 

  

Van C naar B-lijn 

Annie en Cas Maat                                   55,16 % 

Lenie den Bieman en Etty de Kok            54,84 % 

Dick Gelauf en Rienus Nigten                  53,99 % 

Hennie de Gier en Riekie v. Velthoven    53,73 % 

  

Van D naar C-lijn 

Co en Henk Meurs                            60,45 % 

Wally en Koos v.d. Horst                          56,28 % 

Ank en Kees Olsthoorn                         55,78 % 

Ans en Jan Duynisveld                         55,35 % 

Tiny v. Bergen en Truus Krijger                53,86 % 

  

Opening seizoen dinsdag 3 september 

Eerste bridge competitiemiddag donderdag 5 september. 
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BROEMDAGEN HAAGLANDEN 2013 
 
Wat is een BROEM-dag? 
De BROEM-dag is een rijvaardigheidstraining voor iedereen vanaf 50 jaar, 
georganiseerd door uw Gemeente en Veilig Verkeer Nederland. 
Waarom zou u? Daarom zou u! 
Geroutineerd en met een eigen rijstijl 
neemt u nu al jaren deel aan het 
verkeer. Verkeer dat drukker en 
ingewikkelder is dan toen u uw rijbewijs 
haalde. Verkeer waarin u scherp moet 
opletten en snel 
moet reageren. Bovendien zijn er 
verkeersregels veranderd of zelfs 
bijgekomen. Het is daarom wijs af en toe 
uw rijvaardigheid en theoriekennis tegen het licht te houden. 
Uit de praktijk, in de praktijk: tips  
Op zo’n ontspannen en gezellige BROEM-dag – wees gerust: zonder 
gevolgen voor uw rijbewijs! – rijdt een allesziende rijinstructeur met u mee, 
in uw eigen auto. Na deze rit krijgt u uitgebreid persoonlijk advies aan de 
hand van een compleet beoordelingsformulier, van afslaan tot 
voorbijgaan. U krijgt allemaal tips waar u direct iets mee kunt. 
Verhelderende  tests 
Ook gaat u uw waarnemingsvermogen en reactiesnelheid testen. De 
bedoeling is dat u reageert op signalen. Het liefst op tijd, net als in het 
echte verkeer! In dat verkeer moet u natuurlijk goed kunnen 
zien en dus controleert een opticien uw ogen. En weet u wel zeker dat u 
een sirene altijd op tijd hoort? Een audicien registreert welke hoge en lage 
tonen nog altijd prima doorkomen en welke iets minder. 
Geanimeerde discussie: theorie! 
Ook een gewaardeerd programmaonderdeel is de sessie met een 
voorlichter van politie Haaglanden, die de laatste verkeersregels met u 
bespreekt. Dit levert altijd interessante discussies over ogenschijnlijk 
verwarrende situaties op. Uiteraard worden hier ook persoonlijke 
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ervaringen besproken. De kans is groot dat u enkele boetevoorkomende 
tips krijgt. 

Informatie BROEM /rijvaardigheidsritten 
Keuze tussen ochtend of middag: aanvang 10.00 of 14.00 uur. 

Duur van het programma is 3 uur. 

WESTLAND 
De rijvaardigheidsritten worden gehouden in De Leuningjes, 

Julianastraat 49 te Poeldijk op woensdag 6 november 2013. 

Kosten 
De eigen bijdrage is € 15,00 euro. Dit bedrag betaalt u terplekke. 
Aanmelden 
U kunt zich aanmelden bij: 
vvndenhaag@telfort.nl 
o.v.v. uw naam, adres, pc en plaats, telefoonnummer. 
Of U stuurt een briefje met gegevens op naar: 
VVN Haaglanden 
Papegaailaan 7 
2566 XP Den Haag 
Na aanmelding ontvangt u een bevestiging. 
Meer informatie: 070 – 3254097 
Meer informatie: 
www.vvndenhaag.nl 

 

 
 
 
 
 

 

http://www.vvndenhaag.nl/
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INTERNETTEN 
 
 
Oma was een lieve schat 
Eén die kookte, waste en dagelijks bad 
Nimmer was haar iets te veel 
Ieder kreeg op tijd zijn deel. 
En opa kreeg voor ieder klusje 
Altijd weer een dankbaar kusje. 
’s Avonds lezend bij de haard 
En zondags een lekkere appeltaart. 
 
Helaas is het over met de pret 
Oma zit nu op het internet 
Nog steeds is opa in de weer 
Maar hij krijgt geen kusje meer 
Hij zit nu zielig bij de buis 
Want oma liefkoost nu een muis 
Nooit meer is er appeltaart 
’t is nu Hotmail, dot com, apestaart. 
 
Zelden is er nog warm te eten 
Haar kookkunst is zij mooi vergeten 
Internetten doet zij, uur na uur 
Het eten trekken zij uit de muur 
Een zakje friet met een kroket 
Want oma zit op het internet. 
 
Onlangs verloor zij duizend yen 
Poker spelend met Dzjapean 
En een man uit San Fransisco 
Wil nu met haar naar de disco 
Zij deed zich voor als een jonge meid  
Zij raakt nu die knul niet kwijt 
En opa gaat alleen naar bed 
Want oma is aan het Internet. 
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De moraal van dit gedichtje 
Laat internetten over aan neef of nichtje 
Beperk het gebruik van de  computer 
Koester het verleden en behoud het goede.   
 
Ingezonden door een KBO lid. 
 
 
 
Nieuwsflits Unie KBO - nummer 8 – 19 april 2013 

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

 

-          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO kende de 
afgelopen weken een sterke focus op zorg en op inkomen. Niet de 
minste onderwerpen natuurlijk! Bij dit alles blijft de (CSO) vlag 
‘ouderen in actie’ nog altijd fier wapperen. Kijk ook regelmatig op 
onze website www.kbo.nl en de speciale actiewebsite 
www.oudereninactie.nl 

-          Op zaterdag 6 april sprak Unie KBO directeur Manon 
Vanderkaa - op verzoek van de Abvakabo - 6.000 demonstrerende 
thuiszorgmedewerkers toe op het Malieveld in Den Haag. “Poets de 
thuiszorg niet weg” was hierbij haar motto. Het kabinet wil in totaal 
1,1 miljard bezuinigen op de thuiszorg. Dat is 75 % van het huidige 
budget. Volgens de Unie KBO kan dit onmogelijk zonder 
kwaliteitsverlies en komen kwetsbare ouderen hierdoor in de knel. 

-          Het bureau van de Unie KBO buigt zich momenteel over het 
onlangs getekende sociaal akkoord. Met name de wijzigingen in het 
ontslagrecht en de WW hebben onze bijzondere aandacht, vooral 
vanuit het perspectief van de oudere werknemer. In het akkoord 

http://www.kbo.nl/
http://www.oudereninactie.nl/
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van de sociale partners staan tevens enkele belangrijke 
aanbevelingen op het terrein van pensioenen. Ook die gaat de Unie 
KBO zorgvuldig bekijken. 

-          De druk op staatssecretaris Weekers om voor ouderen de 
onvoorziene, negatieve effecten van een belastingvereenvoudiging 
weg te nemen, neemt toe. De CSO maakt momenteel een 
rondgang langs politici om het proces te versnellen.  

-          Maar ook andere kabinetsmaatregelen krijgen de aandacht. 
Door een opeenstapeling van maatregelen wordt de koopkracht 
van ouderen zwaar aangetast. De actie “stop de stapeling” heeft 
inmiddels de grens van 10.000 handtekeningen overschreden. 
Binnen afzienbare tijd staat daarom een CSO-delegatie bij de 
voorzitter van de vaste Kamercommissie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op de stoep. 

-          Volgende week spreekt een KBO-panel zich uit over de 
vermogenstoets binnen de langdurige zorg. Liefst 400 KBO-leden 
vulden de lijst met vragen in. De resultaten komen begin volgende 
week beschikbaar. 

-          De Unie KBO voerde deze week een verhelderend overleg met 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Er werden van onze 
kant een twaalftal kwaliteitscriteria ingebracht als voorwaarde voor 
de overheveling van AWBZ-zorg naar gemeenten. In een eerste 
reactie liet de VNG weten zich hierin grotendeels te kunnen vinden. 
Gezamenlijke afstemming ligt nu in het verschiet. 

-          De PvdA-fractie overweegt een werkbezoek aan de 
ouderenorganisaties. Wat betreft de Unie KBO mag dit op korte 
termijn plaatsvinden. We hebben genoeg zaken om te presenteren! 

-          Staatssecretaris van Rijn heeft vorige week op zijn ministerie 35 
vrijwillige voorlichters ouderenmishandeling ‘geïnstalleerd’, 
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waaronder een groot aantal KBO’ers. Deze voorlichters gaan in het 
hele land zo’n 350 bijeenkomsten leiden. 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 9 – 10 mei 2013 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 
belangenbehartiging 

-         De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO kende de 
afgelopen weken een breed, uiteenlopend karakter. Van 
ouderenzorg tot pensioenen, van AWBZ tot veiligheid in het 
verkeer: vele zaken kwamen aan bod! Kijk ook regelmatig op onze 
website www.kbo.nl en de speciale actiewebsite 
www.oudereninactie.nl 

-          De strijd om de koopkracht van ouderen, gaat onverdroten 
verder! Vooral de stapeling van een aantal nieuwe maatregelen 
doet veel ouderen de das om. Een inkomensachteruitgang van 
honderden euro’s per maand is al lang geen uitzondering meer. De 
Unie KBO laat niet na om, samen met de andere CSO-partners 
NOOM, PCOB en de NVOG, dit gegeven in politiek Den Haag 
onder de aandacht te brengen. De komende weken zijn een aantal 
kleinere partijen aan de beurt: de SGP, GL, CU en D66. 

-          Om de gevolgen van deze stapeling extra onder de aandacht te 
brengen, gaat de Unie KBO - in CSO-verband - binnenkort 15.000 
handtekeningen en een zwartboek aanbieden aan de vaste 
Kamercommissie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Onze 
boodschap aan de Tweede Kamer is helder: neem nog voor het 
Kamerreces de nodige maatregelen, met name voor de meest 
schrijnende gevallen. 

-          Met regeringspartij VVD staat een overleg gepland op 
woensdag 22 mei aanstaande. Tijdens dit overleg komt vooral de 
Wet Uniformering Loonbegrip (WUL) aan de orde. De voor ouderen 
- onvoorziene - negatieve effecten van deze 
belastingvereenvoudiging voor werkenden gaan inmiddels hun 

http://www.kbo.nl/
http://www.oudereninactie.nl/
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vijfde maand in. De Unie KBO dringt bij voortduring aan op 
aanpassing van de bovengenoemde wet. Staatssecretaris Weekers 
(VVD) is hiervoor de verantwoordelijke bewindsman. 

-          De ouderenorganisaties gaan binnenkort in gesprek met 
staatsecretaris Klijnsma (PvdA). Het wordt een open discussie over 
ons huidige en toekomstige pensioenstelsel. Nog voor het 
zomerreces staat er een breed overleg gepland met vicepremier 
Asscher. 

-          Op maandag 4 juni brengt politica Mona Keijser (CDA) een 
werkbezoek aan de Unie KBO in Den Bosch. De voorbereidingen 
hiervoor zijn in volle gang. 

-          VWS-staatsecretaris Martin van Rijn publiceerde onlangs een 
notitie over de hervorming van de langdurige (ouderen)zorg. Het 
bureau van de Unie KBO werkt momenteel aan een gedegen 
reactie die nog deze week gereed zal zijn. Vervolgens verwacht de 
Unie KBO op donderdag 16 mei het commentaar tijdens een 
rondetafelgesprek in de Tweede Kamer te mogen toelichten. 

-          Artsenfederatie KNMG heeft de hulp ingeroepen van de Unie 
KBO. De Unie KBO is namelijk gevraagd om zitting te nemen in 
een speciale stuurgroep die zich buigt over “een evenwichtige en 
gedeelde besluitvorming over medisch handelen in de laatste 
levensfase”. Dit met het oog op passende, doelmatige zorg en 
kwaliteit van leven. Mat andere woorden: moet alles wat kan? Een 
moeilijk en belangrijk onderwerp waarover de Unie KBO graag in 
gesprek gaat met de KNMG. 

-          Aan de ontwikkeling van een gezaghebbend keurmerk 
‘Seniorvriendelijk Ziekenhuis’ wordt - onder aanvoering van de Unie 
KBO - hard gewerkt. Naar het zich nu laat aanzien zal het landelijk 
keurmerk op 1 oktober een feit zijn! 
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-          De komende weken staan er weer heel wat zaken gepland. Met 
name in politiek Den Haag. We doen daarvan telkens tussentijds 
verslag op onze website www.kbo.nl.    

 

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 
Vera de Bakker                  B-C lijn          0174-293349 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 

 

 
 

http://www.kbo.nl/
mailto:cmaat@kabelfoon.nl
mailto:kbomaat@kabelfoon.net
mailto:T.Eekhout@kabelfoon.nl
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Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Gerda v.d. Voort                C-D lijn          0174-292080 
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
Nico Meijer       D lijn  0174-294435 


