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Beste mensen, 
Als ik dit schrijf is het Pasen, het feest van de hoop. 
En hoop hebben wij als ouderen nodig met alle veranderingen in 
wonen en zorg die op ons afkomen. 
De Unie KBO maakt zich grote zorgen over onbedoelde 
neveneffecten van alle hervormingen in de ouderenzorg die 
momenteel worden doorgevoerd. Zij heeft een Meldlijn 
Ouderenzorg geopend. Deze meldlijn zal open zijn in de 
maanden april en mei. Daarna worden de bevindingen 
overhandigd aan staatssecretaris Martin van Rijn en de Tweede 
Kamer. 
De meldlijn staat open voor alle problemen in de ouderenzorg en 
is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9.30 en 
12.30 uur op nummer 0900-8 21 21 83 (€ 0,10 per minuut). 
Ook wij zullen er alert op blijven hoe de nieuwe zorgwet in onze 
gemeente zal worden ingevoerd. 
 
Maar leuke dingen zijn er ook: de kaarters hebben een geweldig 
goed weekend gehad en bij de Rabobank clubkas campagne 
hebben wij maar liefst € 776,25 opgehaald. Allen die aan ons 
gedacht hebben: dank. En 2 mei weer onze dag voor de 
vrijwilligers, zonder wie we niet zouden kunnen bestaan. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Bijna elke maand krijgt u ons Mededelingenblad. Thea Bekkers 
verzorgt de redactie. 
Momenteel doet zij dat alleen.  
Thea kan echter best wat hulp gebruiken. Daarom zou het 
Bestuur graag zien dat (tenminste) twee leden zich  aanmelden 
om Thea hierbij te helpen. Voelt U hier wel wat voor, maar wilt u 
eerst precies weten wat u zou moeten doen, dan kunt u dit aan 
Thea vragen: tel. 0174-294899, e-mail thea1944@caiway.net 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Herinnering contributie 2014 
Een groot aantal leden heeft de contributie over 2014 al betaald. 
We missen echter nog de contributie van enkele leden. Wilt u 
alstublieft nagaan of u de contributie betaald heeft en als dat niet 
het geval is, dit zo snel mogelijk doen? Dat scheelt weer het 
sturen van herinneringsbrieven… 
 
Kees Rouss, penningmeester 

  

mailto:thea1944@caiway.net
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Nieuwe leden: 

Dhr. T. Luiten, Plein 10, 2291CC Wateringen 

Dhr. W.L. Duijvestijn, Arckelweg 21, 2685SL Poeldijk. 

Dhr. H. Vollering, Andriessenlaan 62, 2692CE 's-Gravenzande. 

Dhr. J.J.J. Duivenvoorde, Komkommerstraat 49, 2292AC 

Wateringen. 

Mevr. P.M.A. Duivenvoorde, Komkommerstraat 49, 2292AC 

Wateringen 

Mevr. C.A. van Zeijl-Koot, Zwethkade Noord 7A, Wateringen. 

Dhr. Cees Duijnisveld, Wilhelminastraat 17, 2291 TX Wateringen. 

 
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO. 
 
 
Overleden: 
 

Mevr. R. van Leeuwen,   De Ark, kamer 310,  op 27 maart 

Dhr.   P. van Holstein,     De Ark, kamer 105,  op   9 april 2014. 

 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies. 
 
 
50 jaar getrouwd:  
 
Coby en Koos van Paassen, Oosteinde 69        op 23 april 

  

  
 
  Van harte gefeliciteerd. 
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Certificaat voor ouderenadviseur 
 
Op 10 april heeft Petra Rouss de cursus voor ouderenadviseur 
afgerond en haar certificaat ontvangen. Namens het bestuur was 
Kees Rouss bij deze feestelijke uitreiking aanwezig (niet 
helemaal toevallig). Hiermee houdt de scholing niet op, want 2x 
per jaar is er een bijscholingsdag. Op deze manier blijven de 
ouderenadviseurs op de hoogte van alle ontwikkelingen en 
breiden zij hun kennis steeds uit, om u zo goed mogelijk te 
kunnen adviseren.  Petra van harte gefeliciteerd. 
 
Activiteiten: 
Di   13 mei        Géén Klaverjassen en activiteiten 
                  i.v.m. verhuur Velo  
Di   13 mei                    Bedevaart naar Den Bosch 
Wo 21 mei       Voorjaarstocht 
Do  22 mei        Slotdrive bridgen 
Di   24 juni                    Slotdrive klaverjassen 
12-19  juli             Vakantieweek Odoorn 
  
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. 
 
 

Voor ijsheiligen de bloemen buiten, 

Veelal kun je daar naar fluiten.  

Wacht af tot ze zijn voorbij,  

De bloemen zijn dan blij. 
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Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 
Mailadres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO 
ettydekok@gmail.com 

 

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. 

 

 

Aanrader!!! 

De nieuwsbrief van de SARW (Senioren 

Advies Raad Westland) 

is te lezen op onze site www.kbowateringen.nl  

Hierin vindt u veel belangrijke informatie o.a. 
 

 

 Geen nachtapotheek meer in Westland 

 De Vereeniging 

 Meldlijn ouderenzorg 

 Zorgen over verantwoordelijkheden 

 Zomeractiviteiten 

 Rijbewijskeuring  

 Computercursussen senioren 

 Mantel 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:ettydekok@gmail.com
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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Rabobank Clubkas Campagne 2014 
Op maandag 7 april j.l. werden de cheques uitgereikt in het kader 
van de Rabobank Clubkas Campagne. Alle leden die voor 
1 januari 2014 lid zijn geworden van Rabobank Westland konden 
van 3 t/m 16 maart vijf stemmen uitbrengen op hun favoriete 
clubs. Ongeveer 8.000 leden hebben hiervan gebruik gemaakt. 
Op alle deelnemende verenigingen is gestemd. Het aantal 
stemmen per vereniging varieerde van 7 tot 650. In totaal zijn er 
39.169 stemmen uitgebracht voor 245 verschillende 
verenigingen; 345 stemmen waren voor de KBO Wateringen. 
Namens onze KBO-afdeling waren Annelies v.d. Hee en Etty de 
Kok aanwezig. Zij mochten een cheque van € 776,25 in 
ontvangst nemen!  Dit is maar een fractie minder ten opzichte 
van het bedrag van vorig jaar (€ 792,00). Een geweldig resultaat, 
waarvoor dank aan alle stemmers en natuurlijk aan de 
Rabobank. 
Kees Rouss, penningmeester 

 
Informatie over de Hulp belastingaangifte (HUBA) 
 
Omdat er dit jaar, in afwijking van andere jaren, soms een 
(kleine) vergoeding voor deze service werd gevraagd hierbij de 
tekst die hierover op de site van KBO Zuid-Holland staat. 
 
De ouderenbonden ANBO, KBO en PCOB zijn u ieder jaar van 
dienst bij het invullen van uw belastingaangifte. Hiervoor zijn 
speciaal opgeleide vrijwilligers beschikbaar, de HUBA’s (Hulp Bij 
Aangifte). Deze HUBA’s krijgen een jaarlijkse scholingsdag bij de 
Belastingdienst en ontvangen na afloop een pasje waarmee zij 
zich kunnen identificeren. Dit pasje is voor u een waarborg dat de 
HUBA ook daadwerkelijk de bijscholingscursus gevolgd heeft en 
u namens de ouderenbonden kan en mag helpen. De HUBA’s 
kunnen u ook helpen met het invullen van formulieren voor het 
aanvragen van Huur- of Zorgtoeslag.  
 
Er zijn duidelijke afspraken gemaakt over de kosten die de 
HUBA’s in rekening mogen brengen. Deze dienen beperkt te 
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blijven tot € 10,- per aangifte. Wanneer dit noodzakelijk is, komt 
de HUBA bij u thuis om de aangifte in te vullen, eventuele 
reiskosten mogen dan in rekening worden gebracht.  
Bent u niet tevreden over de HUBA en/of bent u het niet eens 
met de aangifte, dan bestaat er een klachtenregeling. Deze 
regeling is alleen van toepassing voor HUBA’s die zich met een 
pasje kunnen legitimeren.  
 
 

Kaartweekend Callantsoog 11 t/m 13 april 2014 
 
 
De 99 deelnemers aan het kaartweekend in Callantsoog hebben 
volop genoten. Het weer was prima, alleen wat veel wind. 
De busreizigers gingen via de toeristische route langs Lisse, De 
Keukenhof, en zagen prachtige bollenvelden. Maar ook in de 

buurt van Callantsoog 
waren nog veel 
bollenvelden te zien.  
Sommigen waren al 
vroeg met eigen auto’s 
naar het hotel gekomen 
en hadden de buurt al 
verkend. Voordat we 
om half zes aan tafel 
gingen hadden velen al 

kennis gemaakt met elkaar. Na een welkomstdrankje van het 
hotel en een welkomstwoordje door Tiny, was het genieten van 
een heerlijk diner.  
Vrijdagavond voor de eerste keer kaarten. Chris de Gier leidde 
voor de eerste keer op het weekend het klaverjassen. Maar wat 
een verrassing Huub v.d. Zwaan kon er dit weekend toch bij zijn 
en heeft ook mee gekaart. 
Het bridgen o.l.v. Cas Maat  verliep prima, al was het begin met 
het dupliceren van de spellen voor enkelen toch nog wel heel 
moeilijk. Daarna was het wachten op de uitslag, waarna er nog 
enkele vrolijke uurtjes aan de bar volgden.  
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De zaterdag kon iedereen genieten van een heerlijk ontbijt, 
waarna iedereen vrij was om de dag door te brengen. Voor 
degenen, die geen vervoer hadden en toch naar het dorp wilden, 
waren er vriendelijke chauffeurs om hen weg te brengen. Het 
vervoer per bus was nog niet op toeristen ingesteld wat wel 
jammer was. 
 
´s Avonds weer een heerlijk diner, 
waarna er weer met veel plezier en 
soms wat fel gekaart werd. Na de 
uitslag werd er aan de bar weer heel 
wat gekletst, gedanst en in het zaaltje 
ernaast ook gebiljart. 
Na een kort nachtje moesten we ´s 
morgens al weer vroeg ontbijten, want 
om 10.00 uur moest er weer gekaart 
worden. Ook deze ochtend verliep weer prima. Er volgde een 
heerlijke lunch, waar van alles voldoende was.  
Tot slot was er dan de prijsuitreiking, waar voor iedereen een 
leuke attentie was. De wisselbekers werden bij het klaverjassen 
gewonnen door Chris Buzing en bij het bridgen door Gusta 
Nijssen en Jan de Kok. 
De volledige uitslag staat op de site en op de soosmiddagen 
kunnen de lijsten ook nog worden bekeken. 
Al met al was het weer een heel geslaagd weekend. 
 
Tiny Eekhout. 

 
 
 

ijsheiligen    

  11 t/m 14 Mei 
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Zomeractiviteiten  
 
 
Net zoals in 2013 wordt er in de zomerperiode, vooral voor diegenen 
die niet op vakantie gaan en “alleen” achterblijven, de mogelijkheid 
geboden in drie wijkcentra van Vitis diverse activiteiten te volgen. U 
kunt terecht in Terra Nova in Wateringen, in Hof van Heden in 
Naaldwijk en in de Backerhof in Poeldijk. Wanneer en welke 
activiteiten dat zijn kunt u tijdig lezen in de huis aan huisbladen onder 
de kop van Vitis. Want Vitis, in samenwerking met de VU en SARW, 
organiseert de activiteiten. Houd de bladen en website in de gaten.  

 
Klaverjassen: 
 

 De uitslag van het prijs klaverjassen op 1 april   

1ste prijs voor  dhr. Herman Moerkerk  met 5184 punten 

2de  prijs voor  Mw.  Leny Righarts       met 5155 punten 

3de  prijs voor  dhr Ab Steekelenburg   met 5147 punten  

 

De aanmoedigingsprijs ging naar Mw. Riet Rodenrijs met 3627 

punten. 

 

De uitslag van de Paasklaverjasdrive op 15 april  

1 e Dhr.  Piet Eijgermans    met  5795 punten 

2e   Mw. Sjaan v.d. Zande   met  5524 punten    

3e  Dhr. Aad van Meurs       met  5336 punten 

 

De aanmoedigingsprijs ging naar Dhr. Jan van 

Empel met 3555 punten. 

 

13 mei geen klaverjassen i.v.m. verhuur van de kantine van 

Velo 

17 juni laatste competitie klaverjasmiddag 
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Bridgen: 

  

A-lijn 

  

1  Anneke Fromberg en Thecla Kester         57,54 % 

2  Lineke en Dick Kraaijenbrink                    56,58 % 

3  Jan en Ton de Kok                                    55,00 % 

  

Van B naar A-lijn 

  

1  Lien Lemckert en Trudy v.d. Meer             53,81 % 

2  Gusta Nijssen en Piet Zonneveld               53,65 % 

3  Corrie en Joop Helderman                         53,16 % 

4  Lenie den Bieman en Etty de Kok              51,55 % 

  

Van C naar B-lijn 

  

1  Tiny Eekhout en Wilma Groenendijk          57,04 % 

2  Eduard v.d. Knaap en Hennie Persoon      54,15 % 

3  Wally en Koos v.d. Horst                            52,77 % 

4  Anjo v.d. Hoeven en Bep Strik                    52,37 % 

  

Van D naar C-lijn 

  

1  Joke en Riet Strik                                      55,81 % 

2  Toos Bruin en Mies Jacobs                       54,60 % 

3  Co en Henk Meurs                                    53,56 % 

4  Cees v. Ruiven en Theo Snoek                53,52 % 

5  Jopie Moerkerk en Corrie v.d. Zanden      53,20 % 

  

Cas  
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Postzegels,ook de meest gangbare zegels, brillen, 

hoorapparaten,rozenkransen,zangbundeltjes en schilderijtjes zijn 

van harte welkom voor Broeder Krummel van Missiehuis Steijl. 

Daarmee steunt u het Missie en ontwikkelingswerk. 

 
INLEVERADRESSEN voor postzegels,brillen enz. zijn: 
Mevr. C Willemsen         Randveen 22            Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9            Tel. 296794 
Mevr. M. van Meurs       Noordweg 65            Tel. 297132 
Mevr. J. v. Adrichem      Azaleapark 2            Tel. 293291 
Mevr. W Vis         Leeuwerik 89 Kwintsheul     Tel. 296473  
Dhr. K. Vis                  Waterlandsingel 178    D H   Tel. 070-         
3932090 
Mevr. A. van Mierlo       Harry Hoekstraat 112           Tel. 294848 
Mevr. Th. Vijverberg      Bakkershof 60            Tel. 294408 
Mevr. M. Vijverberg       Elisadreef 119                      Tel. 628188 
 
Of op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. 
 
Kunt u uw spullen niet brengen? Een telefoontje en we halen ze 
op. 
 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 7 - 4 april 2014 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 

De afgelopen twee weken heeft de Unie KBO een groot 
aantal initiatieven genomen om haar belangenbehartiging 
kracht bij te zetten!  

-    Zo is er op woensdag 2 april een ‘meldlijn ouderenzorg’ geopend. 
Via deze meldlijn gaat de Unie KBO de problemen in de 
uitvoering van de ouderenzorg inventariseren. De meldlijn is 
open tijdens de maanden april en mei. Daarna overhandigt de 
Unie KBO, samen met de andere CSO- ouderenorganisaties, de 
bevindingen aan staatssecretaris Martin van Rijn en aan de 
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Tweede Kamer. De ‘meldlijn ouderenzorg’ staat open voor alle 
problemen in de ouderenzorg en is op maandag tot en met 
vrijdag bereikbaar tussen 9.30 uur en 12.30 uur op nummer 
0900-8 21 21 83 (0,10 € per minuut). Inmiddels hebben o.a. 
Radio 1, Omroep Max en Omroep Brabant aan onze actie 
aandacht besteed.  

-    Een dag eerder, op dinsdag 1 april, presenteerde de Unie KBO 
een cheklist ‘seniorvriendelijke gemeenten’. De 
collegeonderhandelingen zijn in volle gang. De Unie KBO biedt 
haar 505 lokale afdelingen daarom juist nu handvatten aan om 
een krachtige lobby te voeren ten behoeve van een goed, 
gemeentelijk seniorenbeleid. De checklist “hoe seniorvriendelijk 
is uw gemeente?” is gericht op het scheppen van een fijne 
leefomgeving voor senioren. De Unie KBO opende dinsdag 
tevens een spreekuur voor lokale KBO-afdelingen om zodoende 
de gemeentelijke lobby extra te ondersteunen. Afdelingen 
kunnen in de maanden april en mei elke dinsdagmiddag tussen 
14.00 en 16.00 uur bellen voor advies met 0900- 8 21 21 83 
(0,10 € per minuut).  

-    Het op 27 maart geplande koopkrachtdebat in de Tweede Kamer 
is niet doorgegaan. Voorstel van de VVD is nu om het thema 
koopkracht onder te brengen bij een algemeen debat over 
arbeidsmarktbeleid. Dat is vanuit het perspectief van ouderen 
ongewenst. De Unie KBO probeert de betreffende 
Kamercommissie op andere gedachten te brengen en alsnog te 
laten debatteren over koopkrachtontwikkeling.  

-    Hoe ouderen zich vervoeren en welke hindernissen ze hierbij 
ervaren, is momenteel onderwerp van een grote KBO-
mobiliteitsenquête. De uitslagen vormen input voor onze 
belangenbehartiging op dit terrein en verschijnen ook in Nestor.  

-    Ons onderzoek ‘medicijngebruik ouderen’ is nagenoeg afgerond. 
Duidelijk is alvast dat de medicatiebeoordeling voor 65-plussers 
nog steeds een ondergeschoven kindje is. Wordt vervolgd.  
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-    Zilveren Kruis Achmea start binnenkort een onderzoek naar de 
kwaliteit van ouderenzorg. De Unie KBO is gevraagd om in dit 
belangrijke onderzoek te participeren.  

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze 
website www.kbo.nl en volg ons ook op Twitter via 
@Unie_KBO 

 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 8 -18 april 2014 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 
 
Vanwege een drukke politieke agenda draaide onze 
belangenbehartiging op volle toeren! Een greep uit de vele 
dossiers….  

-    De besluitvorming over de hervormingen van de ouderenzorg 
houden onze gemoederen - en van vele anderen - bezig. De 
Unie KBO is er, net als huisartsen, zorgverzekeraars en een 
groeiend aantal zorginstanties, nog niet gerust op dat de 
invoering van de nieuwe plannen m.b.t. de ouderenzorg effectief 
gaan verlopen. Vorige week ging er daarom een brandbrief naar 
de Tweede Kamer aan fractievoorzitters én woordvoerders 
volksgezondheid. Strekking: het is riskant om alle 
decentralisaties binnen de ouderenzorg  tegelijkertijd door te 
voeren, omdat veel voorbereidingen nog getroffen moeten 
worden. Het risico bestaat dat mensen niet de zorg krijgen die ze 
nodig hebben. Een dergelijke boodschap werd ook uitgedragen 
door onze directeur Manon Vanderkaa via TV Gelderland.   

-     Al deze druk, in CSO-verband en ook daarbuiten, heeft er mede 
toe geleid dat er een nieuw zorgakkoord werd gesloten met 360 
miljoen extra voor een ‘zachte landing’ van alle hervormingen. 
Met name de begeleiding en dagopvang van ouderen gaan 
hierdoor meer armslag krijgen dan oorspronkelijk gepland.   

http://www.kbo.nl/
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-    De Wet Langdurige Zorg wordt binnenkort in de Tweede Kamer 
behandeld. De Unie KBO heeft over het wetsvoorstel (in CSO 
verband) een position paper opgesteld. Hierin hebben we een 
aantal voorwaarden geformuleerd waaraan deze nieuwe wet in 
onze ogen moet voldoen. We houden de vinger aan de pols!  

-     Vorige week hebben we gemeenten opgeroepen om 
mantelzorgers de helpende hand te bieden, in plaats van strikt 
de bureaucratische regels te volgen. We reageerden hiermee op 
de uitkomsten van een enquête van Netwerk Notarissen onder 
vijftig gemeenten. Hieruit blijkt dat mensen die hun woning 
geschikt willen maken voor mantelzorg, worden tegengewerkt 
door ingewikkelde regelgeving. Hier moet snel een einde aan 
komen vindt de Unie KBO. In dit verband hebben we de overheid 
wederom gewezen op de in onze ogen 
ongewenste  kostendelersnorm. Een kostendelersnorm houdt in 
dat in huishoudens waarin meerdere mensen met een uitkering 
wonen, op hun uitkering wordt gekort omdat zij de kosten van het 
levensonderhoud met elkaar kunnen delen. AOW-gerechtigden 
worden het meest getroffen door de kostendelersnorm: soms 
gaan ze er zelfs meer dan 25% op achteruit. De AOW van 
zorgbehoevende ouderen die bij hun kinderen inwonen, wordt 
namelijk verlaagd van 70% naar 50%. Niet bevorderlijk voor 
mantelzorg!  

-     Het kabinet ziet af van het voornemen om vanaf 2015 gefaseerd 
een huishoudentoeslag in te voeren. De ouderenorganisaties 
vinden dit een goede zaak. Het kabinet onderzoekt voor de 
periode na 2015 of alternatieve vormgeving van de 
huishoudentoeslag haalbaar is. De CSO blijft van mening dat er 
een grondige analyse moet komen van de effecten van fiscale 
maatregelen op de koopkracht van verschillende soorten 
huishoudens. En dan in het bijzonder van de huishoudens - 
waaronder veel ouderen - die in aanmerking komen voor 
meerdere toeslagen.  
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-    Gisteren is in de Tweede Kamer de discussie over het 
Persoonsgebonden (PGB) ‘nieuwe stijl’ begonnen. De Unie KBO 
is ingenomen met de verankering van het persoonsgebonden 
budget in de zorgverzekeringswet omdat dit instrument ouderen 
die verpleging en verzorging thuis nodig hebben, de mogelijkheid 
geeft de zorgverlener van hun keuze te contracteren en daarmee 
eigen regie te kunnen voeren over de zorg. Maar we stellen ook 
vraagtekens. In een brief aan minister Schippers vragen we ons 
af of de inkoop van wijkverpleging  nu wel of niet wordt 
uitgesloten en wat er precies bedoeld wordt met 
“functiebeperkingen niet veroorzaakt door normale 
verouderingsprocessen”. Kortom, de PGB-race is nog niet 
gelopen!  

-    De Unie KBO heeft het kabinet gevraagd om de nieuwe 
pensioenplannen nog eens te laten toetsen op de effecten voor 
alle generaties. De Unie KBO heeft grote zorgen over de 
zwaardere eisen aan de indexatie van de pensioenen. Dit treft 
namelijk zowel gepensioneerden als werkenden. 
Gepensioneerden voelen het meteen; werkenden zien het 
vooralsnog alleen op hun pensioenoverzicht, maar het treft ook 
hen later flink in de portemonnee.  

-    Ouderenmishandeling komt vaker voor dan menigeen denkt. Het 
vormt een groot maatschappelijk probleem. Het ministerie van 
Volksgezondheid heeft op 4 april een doorstart van het 
programma ‘ouderen in veilige handen’ aangekondigd. De Unie 
KBO vindt dit een goed teken en pleit in dit verband voor een 
vervolg van onze voorlichtingscampagne.  

Kijk voor alle nieuws vanuit de Unie KBO regelmatig op onze 
website www.kbo.nl en volg ons ook op Twitter via 
@Unie_KBO 

 

 

http://www.kbo.nl/
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Bestuur:      

A.E.M. van der Hee-Lammers   voorzitter                0174-295294 
C.J.M. Rouss             penningmeester     0174-298075 
D. Kraaijenbrink          secretaris             0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
P.J.J. Duijndam          lid           0174-294167  
Th.M. Bekkers          lid         0174-294899           
E. de Kok-Gertenaar                 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 van Cas, afmelden 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: 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Wil Helderman  A-B lijn  0174-293086 
Leo Helderman  A-B lijn 0174-293086 
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 v.d. Voort                C-D lijn          0174-292080 
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
Nico Meijer       D lijn  0174-294435 
Leo de Kok       D lijn 06-38365683 

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

