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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
Secretariaat: 
Gaelstraat 17 
2291 SG  WATERINGEN 
e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 64              nr.10                               december 2017 

 

Van de bestuurstafel 

 
Eind oktober ben ik met onze penningmeester, Hans Vollering, naar 
de avond van de Rabobank inzake de Clubkas Campagne geweest. 
De Rabobank heeft het totale bedrag dat beschikbaar is voor deze 
campagne verhoogd van €100.000 naar € 125.000. Dat betekende 
ook voor onze KBO een aangename verrassing. Wij hebben maar 
liefst € 975,73 ontvangen, terwijl andere jaren het bedrag vaak ergens 
in de € 700 was. 
Dus alle stemmers op onze KBO: bedankt! 
 
Sinterklaas is weer vertrokken. En Kerstmis komt er al weer aan. Voor 
de meesten onder ons een feestelijke maand, maar voor sommigen 

ook een moeilijke maand. Het verlies van een 
dierbare kan in deze maand extra zwaar tellen.  
 
19 december is er onze kerstviering, eerst met 
pastoor Straathof en vooral veel gezelligheid met 
muziek van Marien van den Berg ‘Het draait om 

mensen nietwaar’.  

http://www.kbowateringen.nl/
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En tot slot een buffet. En dit alles in het restaurant van Velo. 
Wat mij betreft, bent u erbij. 
 
Ook in 2018 zullen wij als bestuur proberen een zo levendig mogelijke 
KBO te zijn, en niet te vergeten ook de belangen van onze senioren te 
behartigen. 
 
Tot slot wens ik U, mede namens de andere 
bestuursleden, fijne kerstdagen, en een in alle 
opzichten goed 2018. 
Tot ziens bij de KBO!  
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

 

 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14 
2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 
Nieuwe leden  

Dhr. J.W.A. Dries, Kerklaan 47, 2291CE Wateringen 
Dhr. J.PH.J. (Jan) van Ruijven, Groene Pad 28, 2295LZ 
Mevr. C.M.J.M. van Ruijven-Koot, Groene Pad 28, 2295LZ  
Dhr. P.J.N. van den Holstein, Arkpaviljoen 69, 2291BV.  
Mevr. C.(Cecile) Boogaarts-Verheijen, Dedemsvaartweg 1239, 
2545DS  

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

 
Overleden 
Mevr. P. (Nel) Huijser-Dobbe, De Beemd 4, 2291VZ    op 16 nov. 

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

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten  
 
dinsdag       12 dec.         Kerstklaverjassen ( met prijzen) 
donderdag   14 dec.        Bezoek Van Gogh museum Amsterdam 
dinsdag       19 dec.        Adventsviering Velo 13.30 uur  
donderdag   21 dec.       Kerstbridgedrive ( met prijzen) 
dinsdag       23 jan.         Klaverjasmarathon Velo 10.00 uur 
 
23 - 25 maart 2018         Kaartweekend in Putten (zie 
          inschrijfformulier  in Nieuwsbrief nr. 9) 
           
Elke dinsdag   soosmiddag     v.a.13.00 uur 
 
   Klaverjassen, 
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  soosmiddag    v.a.13.00 uur 
 

                      Bridgen en Biljarten. 

 

 

 
 
 
Website: www.kbowateringen.nl  
 
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, Ouderenadvies, 
Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, Nieuwsblad en Uit goed voor U  
Van de Seniorenraad Westland  kunt U alle informatie vinden op de 
site www.seniorenraad-westland.nl.  
 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Bridge 

 

 
EINDSTAND 2e COMPETITIERONDE 2017/2018 
 
A-LIJN 
 
1e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   57.83 % 
2e   Ellie en Martin Olsthoorn       56.51 % 
3e  Thecla Kester en Anneke Fromberg  55.40 % 
4e  Jan de Kok  en Ton de Kok   55.40 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
 
1e  Lenie den Bieman en Etty de Kok  54.44 % 
2e  Jeanne vd Arend en Ria van Kester  53.98 % 
3e  Ria de Goey en Hennie van Putten  53.14 % 
4e  Lenie vd Goes en Hanneke Verbeek  52.20 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
 
1e  Ineke Meijer en Nel vd Wilk   57.85 % 
2e  Hannie van Zon en Cock vd Knaap  53.84 % 
3e  Hans van Gogh en Huub Versteeg  51.76 % 
4e  Wies van het Riet en Corrie van Os  50.90 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
 
1e  Riet en Theo Damen    60.02 % 
2e  Corrie Keus en Irene Schilperoort  55.31 % 
3e  Leo de Kok en Ria van Koppen   54.71 % 
4e  Helma Burgers en Mies Voermans  51.93 % 
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Bezoek Gemeentemuseum Den Haag 
 
Op woensdagavond 22 november zijn 102 personen van de 
KBO/KVG Wateringen naar het Gemeentemuseum in Den Haag 
geweest. Het Gemeentemuseum nodigde nl. het stadsdeel 
Escamp/Zuidwest uit voor een gratis bezoek aan het 
Gemeentemuseum in Den Haag. 
Men werd opgehaald door twee bussen van Pasteur/Kwibus vanaf het 
Velo parkeerterrein en om 18.00 uur arriveerden zij bij het museum.  
 

 
 
Bij aankomst was het, doordat veel bussen tegelijkertijd aankwamen, 
in beginsel even druk. 450 Mensen in 1 keer is best wat veel, maar de 
koffie met de muffin in de grote Tuinzaal van het museum smaakte er 
niet minder om. 
Een ieder kon op eigen gelegenheid of met een gids door het 
museum lopen en zich vergapen aan al het moois dat er te zien was. 
Ook de Boogie Woogie van Piet Mondriaan werd natuurlijk op de kiek 
gezet. En het opmerkelijke was dat gedurende het bezoek het in de 
zalen best wel rustig was. 
Het was een mooie gelegenheid om een paar uurtjes “te proeven” van 
allerlei cultuur in het museum en er werd ook nog een drankje en 
hapje aangeboden.  
Aan alles komt een eind, zo ook aan dit bezoek en wij gingen allen 
weer gezellig met de bus naar het Velo-terrein waarna iedereen 
“cultureel-gevoed” huiswaarts ging. 
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Klaverjassen 
 
 

 
             
Beste 
klaverjassers,
   
 

 
Na het succes van vorig seizoen wordt er ook dit seizoen weer een 
Klaverjasmarathon georganiseerd voor alle belangstellende leden van 
onze vereniging. 
De marathon wordt gehouden op dinsdag 23 januari 2018, aanvang 
10.00 uur.  
Tussen de middag wordt u een lunch aangeboden. 
 
U speelt vóór de lunch 2 partijen en 3 partijen na de lunch. De 
speelwijze is gelijk aan die op de reguliere dinsdagen (dus géén 
koppel en er moet verplicht worden gegaan). De uitslag van de 
marathon telt ook niet mee voor de competitie (op 23 januari is er dus 
géén competitieronde). 
 
De kosten van de dag bedragen € 16,50 per persoon.  
Voor deze prijs wordt u aangeboden: 
- Koffie/thee 
- De lunch met melk 
- Eén consumptie 
- Prijzen volgens een nader te bepalen verdeelsleutel 
 
U dient u vooraf in te schrijven met het inschrijfformulier op blz. 7, 
waarbij u gelijktijdig het inschrijfgeld moet voldoen. U doet dit aan de 
wedstrijdtafel op een soosmiddag (dinsdagmiddag) in de VELO-
kantine, Noordweg 26 in Wateringen. 
Uw inschrijving en betaling dienen uiterlijk 9 januari 2018 binnen te 
zijn. 
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Het minimum aantal deelnemers is 80 (20 tafels). Het maximum 
aantal deelnemers is afhankelijk van de grootte van de zaal en het 
aantal beschikbare tafels en stoelen en wordt bepaald door de 
organisatie (zal vermoedelijk liggen tussen de 20 en 24 tafels). Let 
wel….”vol is vol”. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Klaverjascommissie 
 
 
 
INSCHRIJFFORMULIER KLAVERJASMARATHON. 
 
Inleveren voor 9 januari 2018 aan de wedstrijdtafel op dinsdagmiddag 
in de VELO-kantine 
 
Naam:  
 
Adres:                                                                                                           
tel.: 
 
Neemt deel aan de Klaverjasmarathon op 23 januari 2018 
 
 
Prijsklaverjassen  
 
Uitslag Prijsklaverjassen 7 november 2017 
  
1.Ria Kleijn                                  5547  punten. 
2.Wim Berendse                         5258  punten. 
3.Wim Uphus                              5207  punten. 
4.Piet Eijgermans                       5196  punten. 
5.Mien de Jong                           5180 punten. 
   
Poedelprijs 
  
Nel v. Veen                                 3657  punten. 
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Belastinginvullers  HUBA’s 

Henk Berendse       Tel 0174-297235     06-11366665 

h.j.berendse@caiway.nl 

Henk van der Hee   Tel 0174-295294                           

hc@vanderhee.net 
Ruud Nouwen         Tel 0174-294598                                                          
ruudenhelen@caiway.nl 

 
 

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  
 
 
 
Postzegels 

Nu weer de tijd om gebruikte postzegels te 
sparen ten bate van Missie- en 
Ontwikkelingswerk. Ook brillen, hoorapparaten 
en religieuze artikelen Wilt u ook meedoen? U 
kunt dit alles inleveren op de soosmiddagen of 
bij onderstaande adressen. Kunt u het niet 

brengen? Één telefoontje en we halen het bij u op.  
 
Inleveradressen: 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,  Tel: 0174-293291 
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul  Tel: 0174-296473 
Dhr. K. Vis, Waterlandsingel 178, D-H  Tel: 070-3932090 
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,   Tel: 0174-294089 
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk Tel. 0174-628188 
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,  Tel. 0174-219623 

mailto:h.j.berendse@caiway.nl
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Biljarten 

 
Diverse nachten op een rij werd ik badend in het zweet wakker want 
de Mini Penthatlon stress speelde mij weer parten. 
- heb ik het allemaal goed omschreven? 
- zijn de verzoekjes van de leden verwerkt 
- is de intermediate compensatie goed doorgerekend 
Enz. 
U begrijpt dat hakt er emotioneel best wel in want je wilt alleen het 
beste voor die 25 giganten van het Hein & Harm KBO Wateringen 
biljartgroepje, toch ? 
 
Ik had besloten een half uurtje eerder te gaan zodat ik in alle rust de 
overhead projector, het mengpaneel en de scoreborden op kon 
hangen en mee kon helpen met het opbouwen van de tribune. 
Bij aankomst bij de Velo hal viel het mij al op dat ik nergens mijn fiets 
kon stallen maar ach dat zal wel een bridge drive van ome Jan zijn 
dacht ik. 

 
 
Niets vermoedend stapte ik de Velo kantine 
binnen en werd direct aangeschoten door de 
samengestroomde pers van Groot Westland, 
omroepstichting WOS, het Westlands Suffertje en 
de Times met vragen als:  

- Gaat Joep hem deze keer weer winnen? 
- Krijgt doctorandus Cox wederom de troostprijs? 
- Hoe werkt de intermediate compensatie precies? 
Na het uitvoerig beantwoorden van deze vragen vervolgde ik mijn weg 
naar de biljart afdeling waar ik nog net zag dat Hein zijn slaapzak in 
een plastic vuilniszak propte. 
De slaap nog uit zijn ogen wrijvend, kwam hij op mij af met de 
opmerking:  
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Ik heb hier maar overnacht Harm zodat ik op tijd ben om jou te helpen 
met het invoeren in de Excel spreadsheet op de tablet aangezien ik 
daar veel handiger in ben dan jij. 
Met het schaamrood op de kaken moest ik bekennen dat Hein, een 
Excel freak van het eerste uur, mij digitaal op alle fronten voorbij is 
geschoten (daarbij vergeleken ben ik een dummy 2 punt nul) en dus 
was ik enorm bij met zijn aanbod. 
Dat scheelde mij enorm veel werk als Hein de scores in ging voeren in 
het door Mrah Development ontwikkelde toernooi programma 
waarmee ik dan wel gelijk de eerste KBO Wateringen wedstrijdleider 
ben met zijn eigen data entry typist. 
 
Ondanks het feit dat H&H na de vorige Mini Penthatlon uitvoerig met 
bepaalde leden hadden gesproken betreffende het feit dat zij te laat 
aanwezig waren en de wedstrijdleiding derhalve grijze haren 
bezorgde waren er toch weer 2 leden de te laat binnenkwamen. 
Ja sorry Harm “de accu van mijn rollator was leeggelopen” en “de gps 
van mijn smartphone deed het niet en dus verdwaalde ik” waren de 
smoezen. 
 
Het bestuur had wederom voor leuke prijzen gezorgd en daar was ik 
en (aan het eind) de winnaars, reuze verguld mee dus een bedankje 
aan het bestuur is wel op z’n plaats vind ik. 
 
 
PrijsKlaverjassen voor december  Op 28 november 2017 
 
1.Nel Zwinkels                                         5816  punten. 
2.Leny Righarts                                       5594  punten. 
3.Leonie v. Gaalen                                  5500  punten. 
4.Fie Spaans                                           5469  punten. 
5.Toos Helderman                                   5368  punten. 
  
Poedelprijs 
Riet Rodenrijs                                          3673  punten 
 
Voor de Marathon is nog plaats maar vol is vol dus meld je nog aan!!! 
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Droedel van Harry 
 
 Oplossing droedel nr. 25 
 

  ver X   = verkeer 
 
Een goede oplossing ingezonden door: 
Leo de Kok, Hannie 
Simons, Ad Zuiderwijk, 

Anneke Thoen, Baps Klooster, Thea Vijverberg. 
Ria Kleijn???? , Guusje Dries, Coby van 
Paassen, Henny van de Haas, 
 
Droedel nr. 26 
 

 
 
Uw oplossing kunt  u tot 9 januari 2018 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

 

mailto:thea1944@caiway.net
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Uit goed voor u 
Vrijmetselarij 

 
 
 
 
Op woensdagmiddag 24 januari 2018 biedt de Vrijmetselarij in Den 
Haag ons een interessante rondleiding aan door hun Studiecentrum 
en Museum in de Javastraat in Den Haag. 
 
De Broederschap der Vrijmetselarij stelt zich ten doel een 
gemeenschappelijk middelpunt te zijn naar de veelzijdige en 
harmonische ontwikkeling van de mens en de mensheid. 
Dit programma duurt ongeveer twee uur en natuurlijk drinken wij hier 
ook een kopje koffie/thee, de kosten van dit arrangement zijn € 10,- 
p.p. 
 
Het gebouw is niet rolstoel vriendelijk, houdt u hier alstublieft rekening 
mee. Indien u moeite heeft met lopen willen we u erop wijzen dat er bij 
het entree trappen zijn, maar dat er in het gebouw wel een lift 
aanwezig is. 
 
Het Cultureel Maconniek Centrum, Javastraat 2 b, 2585 AM Den 
Haag  is te bereiken met tram 9, 16 of 17, wel overstappen op 
Centraal Station Den Haag op bus 24 (busplatform boven), uitstappen 
halte Alexanderplein. U dient om 13.20 uur aanwezig te zijn, indien u 
met de auto gaat is het moeilijk parkeren. 
 
U kunt zich voor dit werkelijk unieke bezoek opgeven via 
onderstaande strook en gelijk betalen voor 17 januari 2018 bij Joke 
Mulder op de dinsdagmiddag of eventueel bij de andere UGVU leden, 
of in de Prins Hendrikstraat 85 te Wateringen ( telefoon 0174-
298727). Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus vol = vol. 
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Onderstaande strook volledig invullen en afknippen. 

 

Aanmeldingsformulier 
 
Rondleiding door het Studiecentrum en Museum van de Vrijmetselarij  
in Den Haag op 24 januari 2018. 
Inleveren en betalen voor 17 januari bij Joke Mulder 
 
 
naam de heer 
……………………………………………………………………………… 
 
naam mevrouw 
………………………………………………………………………………… 
 
adres 
………………………………………………………………………………… 
 
telefoonnummer 
………………………………………………………………………………... 
 
 
 

 

Contributie 2018   
 
Bij dit mededelingenblad heeft u ook 
de contributiebrief 2018 ontvangen. 
Mocht er iets  niet juist zijn of wilt u 
evt. uw lidmaatschap opzeggen, 
neem dan contact op met het 
desbetreffende bestuurslid. 
Uw contributie zien wij zo spoedig 
mogelijk tegemoet. 
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Uit weetjes van Senioren Society 
 
'Door dat breien ben ik weer gaan leven' 
  
,,Het was zo’n dag. Mijn man was overleden 
en ik zat alleen thuis te somberen'', weet de 
Rotterdamse Joke van der Put (85) nog. ,,Ik 
heb mezelf toen bij de lurven gepakt om naar buiten te gaan. Toen 
zag ik dat bord: 'gemotiveerde breioma’s gezocht'. Ik ben naar 
binnengelopen en nooit meer weggegaan. Je gebruikt fantastische 
wol en je breisels liggen zelfs in de Bijenkorf. Ik ben weer gaan leven.'' 
Breiende oma’s veroveren Nederland. 
Dit jaar wil het Rotterdamse breiomabedrijf Granny’s Finest landelijk 
doorgroeien naar duizend oma’s. ,,We hebben ook drie brei-opa's'', 
zeggen de ondernemers Jip Pulles en Niek van Hengel. Achter de 
geraniums zit een enorm arbeidspotentieel, ontdekte het tweetal zes 
jaar geleden. Zij laten handwerkende ouderen ('vaklui') met 
kwaliteitswol mutsen en sjaals van jonge modeontwerpers breien. 
,,Tegelijkertijd doen we aan eenzaamheidsbestrijding'', zegt Pulles. In 
de Rotterdamse wijk Ommoord zetten zij hun eerste breiclub op. Nu 

zijn er 43. De meeste clubs zitten in de Randstad. 
Den Haag en Rotterdam zijn hofleverancier. De 
breiwerken liggen onder meer bij de Bijenkorf 
  
Bijpraten 
Jannie Groen (97) uit Rotterdam is zo'n breiende 
oma. ,,Breien doen we thuis, de middag gebruiken 
we om bij te praten'', zegt ze. ,,We maken kaartjes 

bij de breiwerken 'Voor jou breide ik deze sjaal tegen de kou'. Ik heb 
foto's gekregen uit New York en Zwitserland van mensen die mijn 
sjaal dragen. Ik ben een van de oudsten. Mijn ogen worden minder en 
werk daarom alleen nog met lichte wol. Dat gaat nog goed. Ik krijg 
nooit klachten.'' 
Granny’s Finest is toe aan de volgende stap, zegt Pulles. Hij doet zijn 
verhaal in het nieuwe kantoor in het centrum van Rotterdam, het 
eerste niet-tijdelijke onderkomen in het bestaan van het bedrijf. ,,Dit 
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wordt onze brandstore.'' Het is nog volop in verbouwing. Er hangt één 
poster met de tekst 'Wol of fame', verder is de winkelvloer nog leeg. In 
een ruimte erachter zit al een clubje dames te breien, onder het genot 
van een flinke bak filterkoffie. ,,Die komen straks voor in de winkel te 
breien, zodat iedereen ze aan het werk ziet''. 
  
Sfeer 
Sfeer is belangrijk in de breiclubs. Na afloop moeten de breisters het 
samenzijn een cijfer geven. Die beoordelingen worden op het kantoor 
in spreadsheets verwerkt. ,,Als een club onder de 7 komt, moeten we 
kijken wat daar aan de hand is.’’ Voor de 700 oma's en drie opa's 
hebben ze geregeld een uitje in petto. Jaarlijks is er een groot feest. 
,,We zijn een sociale onderneming. 
 
Uitbreiding 
Van 700 oma’s wil Granny’s Finest dit jaar naar duizend. Het aantal 
breiclubs moet volgens de uitbreidingsplannen in 2019 zijn gegroeid 
naar 100. ,,We werken ook aan een collectie die het hele jaar door 
verkocht kunnen worden. De mutsen en sjaals zijn bijzonder warm, de 
verkoop is daardoor afhankelijk van hoe streng de winter is.'' De 
collectie omvat nu ook vlinderstrikken, kussens en dekens. ,,We 
hebben plannen met katoen. Stuffed cotton, erg mooi garen waarmee 
we ook de herfst en lente de mensen kunnen aankleden''. 
Bekijk hier waar de breiclubs in Nederland zijn te vinden. 
  
Bron/artikel: AD  
 
 
 
Aanbiedingen voor de feestdagen: 
  
We zijn weer gestart met de aanbiedingen voor de feestdagen. Deze 
blijven tot aan 31 december als aanbieding staan. U kunt daarvoor op 
onze speciale pagina kijken die elke week aangevuld wordt. 
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                                   Bookseat 
  
Comfortabel en handsfree uw boek lezen 
waar en wanneer u maar wilt; de 
BookSeat maakt het mogelijk! De 
BookSeat is een uniek Australisch 
Fairtrade product, speciaal ontwikkeld om 
uw schouders, armen, polsen en nek te 
ontlasten. 
  

Licht van gewicht 
Aan de achterkant van de boekenpoef vindt u een handig opbergvakje 
voor bijvoorbeeld uw mobiele telefoon of leesbril. Tevens is hij met 
amper 200 gram erg licht van gewicht en daarmee makkelijk mee te 
nemen op reis. 
Hoe dient de BookSeat te worden gebruikt? 
 
    Plaats het boek op de BookSeat; 
    Schuif de transparante plastic strip tegen de opengeslagen 
bladzijde aan; 
    Trek het elastiek aan met behulp van de stopper; 
    Houdt het boek vast, terwijl de BookSeat in de gewenste positie 
wordt gebracht; 
    Een bladzijde kan eenvoudig worden omgeslagen met één hand, 
de transparante plastic strip wordt naar beneden geduwd om zo 
voldoende ruimte te geven voor het omslaan van de bladzijde. 
 
De BookSeat is verkrijgbaar in verschillende kleuren; antraciet, beige, 
blauw, oranje, oud-roze en rood. 
  
Tot 31 december bieden wij de BookSeat aan van 29,95 voor 26,95 
 
 
 

Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
info@seniorensociety.nl 
www.seniorensociety.nl 

mailto:info@seniorensociety.nl
http://seniorensociety.us8.list-manage1.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=e3f21d982f&e=6b65afea58
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Uit: kbo-pcob nu 

KBO-PCOB over het regeerakkoord van kabinet Rutte III 

Het regeerakkoord op een aantal speerpunten doorgelicht:  
 

Regeerakkoord: Zorg en Wonen 

Dit kabinet zet nu de eerste stap om de stapeling van eigen bijdragen 
tegen te gaan. Zo komt er een abonnementstarief van 17,50 euro per 
vier weken voor huishoudens die gebruikmaken van de Wmo-
voorzieningen. Er blijft natuurlijk ruimte voor gemeenten om lagere 
eigen bijdragen vast te stellen. 
Ook de eigen bijdragen voor Wlz-zorg wordt verlaagd. De vermogens- 
inkomensbijtelling voor de eigen bijdragen Wlz (Wet langdurige zorg) 
wordt gehalveerd naar4%. Nieuwe cliënten die naar een 
instelling/accommodatie verhuizen gaan de hoge eigen bijdragen 
voortaan na 4 in plaats van 6 maanden betalen. Het marginale tarief 
van de lage eigen betalingen wordt verlaagd.  
Gemeenten gaan afspraken maken over ondersteuning van 
mantelzorgers, zoals over respijtzorg en dagopvang, goede 
communicatie over het aanbod en de gebruikelijke hulp.. 
Er is structureel 2,1 miljard euro beschikbaar om te voldoen aan de 
nieuwe normen voor goede verpleeghuiszorg. Het streven is dat er 
voldoende goed opgeleide zorgprofessionals beschikbaar zijn. De 
soepele overgang van de thuissituatie naar het verpleeghuis moet 
volgens KBO-PCOB hierin worden opgenomen. Het is erg jammer dat 
de schotten tussen de verschillende vormen van zorg niet worden 
opgelost. Zorg is een doorlopende lijn van thuis naar de eerste lijn, 
tweede lijn en zelfs richting verpleeghuis. 
Steeds lastiger is het voor ouderen om een passende woning te 
vinden. Terecht stelt dit kabinet dat het woningaanbod moet 
meebewegen met de veranderende eisen en wensen. Woningen 
moeten passen bij ieders financiële mogelijkheden en zijn 
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toegesneden op doelgroepen als ouderen. De KBO-PCOB vraagt 
regie aan het nieuwe kabinet. Maar betrek hierin ook ouderen zelf, 
want zij weten meer dan wie dan ook wat nodig is! 
Er wordt een nationaal preventieakkoord gesloten met 
patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, 
sportverenigingen en -bonden, bedrijven en maatschappelijke 
organisaties. De focus van het akkoord, dat beoogt een gezonde 
levensstijl in brede zin te bevorderen, moet dan niet alleen gericht zijn 
op de jongeren maar ook op senioren. Er worden opnieuw 
hoofdlijnenakkoorden gesloten over medisch-specialistische zorg, 
geestelijke gezondheidszorg, huisartsen- en multidisciplinaire zorg en 
wijkverpleging met een totale opbrengst van 1,9 miljard euro per jaar. 
Dit moet leiden tot de nodige bezuinigingen. Dit valt echter slecht te 
rijmen met de inzet op waardig oud worden en langer thuis wonen. 
We sporen de nieuwe regering daarom aan om te investeren in plaats 
van te bezuinigen! 

Regeerakkoord: Koopkracht 

Het koopkrachtpakket in het regeerakkoord doet relatief het minst 
voor gepensioneerden. En een deel van hen zal zelfs juist iets minder 
te besteden hebben dan in de afgelopen jaren. De lasten voor burgers 
worden in 2021 per saldo met ruim 6 miljard euro verlaagd. Dat komt 
vooral door de invoering van een tweeschijvenstelsel in de 
inkomstenbelasting met een basistarief van 36,93% en een toptarief 
van 49,5%. Voorts een verhoging van de algemene heffingskorting en 
een per saldo verhoging van de arbeidskorting. Het inkomenspakket 
zorgt voor evenwicht tussen één- en tweeverdieners en maakt het -- 
vooral voor werkenden met een middeninkomen – lonender om 
(meer) te werken. 
Het lage btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%. De 
hypotheekrenteaftrek wordt verder beperkt en er wordt, zoals dat al is 
gaan heten, een ‘aflosboete’ ingevoerd. De werking van de Wet-Hillen 
((wat inhoudt dat huizenbezitters zonder of met een geringe 
hypotheekschuld geen of een verminderde inkomensbijtelling krijgen) 
wordt namelijk in 20 jaar afgebouwd. Juist de mensen die hun leven 
lang hard hebben gewerkt en langs deze weg zelf de 
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verantwoordelijkheid hebben genomen voor hun oude dag, worden 
hierdoor gedupeerd. 
Ouderen moeten weer meedoen op de arbeidsmarkt. Met hun lange 
(levens)ervaring zijn zij van grote waarde. Dat ziet dit kabinet ook. De 
inzet op ‘levenslang leren’ is hierbij een belangrijke sleutel naar 
succes, maar wordt neergelegd bij de werkgevers. Het kabinet 
verwacht van sociale partners dat ze hierover niet - vrijblijvende 
afspraken maken, met onder meer aandacht voor minder belastend 
werk en specifieke voorzieningen voor ouderen in cao’s. Voor  oudere 
werknemers die werkloos of arbeidsongeschikt worden, wordt de Wet 
Inkomensvoorziening voor oudere werklozen (IOW) verlengd met vier 
jaar zodat deze werknemers na het aflopen van de WW- of WGA-
uitkering niet hun eigen vermogen of dat van hun partner hoeven ‘op 
te eten’ voordat zij in aanmerking komen voor 
inkomensondersteuning. De investering van 40 miljoen euro per jaar 
in extra persoonlijke begeleiding door het UWV van werkzoekenden in 
de WW klinkt goed. Maar wij zien in de praktijk dat de UWV niet altijd 
de oudere werkeloze vindt! Daar is dus wel focus bij nodig! 
 
Dit is  een korte weergave van een aantal punten uit het 
regeerakkoord. Dat zijn dus de plannen. Pas als dit (alles) in 
wetgeving is neergelegd, worden deze plannen werkelijkheid. 
 

Zorg 
Mijn oude buurvrouw – van in de tachtig – en ik kunnen het goed met 
elkaar vinden. Het is fijn om wat voor haar te doen: boodschappen, 
dingetjes uitzoeken. En het spreekwoordelijke pannetje soep. 
Ook maken we samen graag een wandelingetje naar het nabije 
winkelcentrum. Dan eten we daar met z’n tweeën patat uit een bakje. 
Zij kan niet veel op, en ik doe aan de lijn, toch: een genoeglijke quilty 
pleasure voor ons. Deze keer zat ze wel erg te knoeien; een dikke 
klodder mayonaise op haar lichte zomerjasje. Ik zeg: “Geef maar aan 
mij mee, ik heb wel een goed spulletje tegen vlekken”. Dankbaar 
neemt zij het schone jasje weer in ontvangst en zegt: “Dat is nou nog 
eens mantelzorg”. 
Krantenknipsel Ingezonden door Hilda Pool 
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Tarieven postbezorging KBO-PCOB magazine in 2018 

 

De tarieven voor de postbezorging voor het Magazine van KBO-PCOB in  

2018 zijn bekend. Als ervoor gekozen is om alle magazines per post te 

verspreiden (in plaats van te werken met vrijwilligers) zijn de kosten  

hiervoor in 2018 €0,55 per magazine. Dit komt neer op een bedrag  

van €5,50 per lid in kalenderjaar 2018. 
 
 
Uit:  Nieuwsbrief Senioren Web nr. 43 van 26 okt. : 
 

Rabobank introduceert de Rabo Scanner Grip 
 

Een blauwe sticker geeft meer houvast 
op het gladde oppervlak van de Rabo 
Scanner.  
De Rabo Scanner zorgt voor een veilige 
toegang tot internetbankieren bij 
Rabobank. Met het apparaatje scannen 
klanten een kleurcode op het 
beeldscherm. Zij krijgen vervolgens de 
toegangscode tot de 
internetbankieromgeving van Rabobank. 

Niet iedereen kan gemakkelijk met de Rabo Scanner overweg. 
Daarom komt de bank nu met een hulpmiddel: de Rabo Scanner 
Grip. Dat is een plastic sticker die op de Rabo Scanner kan worden 
geplakt en meer houvast geeft. 

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-rabo-scanner-gebruiken
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Uit:  Nieuwsbrief Senioren Web  nr. 44 van 2 nov.: 
 

Phishing over postpakketjes 
 

De bezorger is geweest met een pakket, 
maar u was niet thuis. De maker van 
deze nepmail wil ontvangers laten 
klikken op een link in het bericht. Doe dit 
niet! 
De nepmails uit naam van PostNL en 
andere bezorgdiensten, zien er bedrieglijk 
echt uit. Er staat in dat de bezorger voor 
niets is langsgekomen. Via een knop of link 

in de mail is een nieuwe bezorgafspraak te maken. 
Valse mail 
Reageer hier niet op! De mail is vals, echte postdiensten laten 
altijd een briefje achter in de brievenbus. De nepmail wordt in grote 
aantallen verstuurd waardoor ook mensen die echt een pakje 
verwachten, hem krijgen. Dan lijkt het te kloppen en is de 
verleiding groot om toch te klikken. Maar wie dit soort mails 
ontvangt, moet ze direct weggooien. Reageer er niet op, dat werkt 
alleen maar meer spam en phishing in de hand. 
Gratis controle op phishing bij SeniorWeb  
Nepmails blijven lastig te herkennen. SeniorWeb-leden kunnen 
verdachte mails naar ons doorsturen. U hoort uiterlijk de volgende 
werkdag of het een phishingmail is of niet. 
 
 
 

Mailadres!!! 

Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:ettydekok@gmail.com
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Bestuur 

      
A.E.M. van der Hee-Lammers voorzitter  0174-295294 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
              Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
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 Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of mobiel 
nr.: 06-24137579, of per 
email:ettyjandekok@gmail.com 
 

INVALLERS 
Guus Nederpelt            A-B-C lijn       0174-293595 
Magda Desmet             A-B lijn           0174-293972 
Jan Lindenburg            A-B lijn           070-3210010 
Willy vd Meer               A-B lijn           06-37323713 
Koos van Paasen        C-D lijn           0174-293458 
 
 
Biljart 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Hein Straathof  tel.0174- 296379 of bij 
Harm Caspers per E-mail; dezwakke2@gmail.com 
 
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-5381611 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:dezwakke2@gmail.com

