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In het decembernummer van de Nestor heette onze voorzitter u welkom in het Kerstkatern
van KBO Zuid-Holland. Het jaar 2014 is amper twee maanden oud en het tweede katern ligt
alweer voor u. We hopen dat het eerste u goed is bevallen en dat deze tweede uitgave u
mag boeien en inspireren.
De leden van onze grote Rotterdamse afdeling kunnen nu, voor het allereerst, de nieuws
brief van hun afdeling in de Nestor vinden. Voor hen deze keer daarom een dubbeldik ka
tern. Wat voor verreweg de meeste leden al jaren heel gewoon was, is nu ook voor alle Rot
terdamse leden mogelijk. Wij wensen de Rotterdamse leden veel leesplezier met hun eigen
nieuwsbrief en met al het overige provinciale KBO-nieuws.
De redactie van dit katern heeft weer enkele lezenswaardige stukjes voor u. Zo laat zij u
onder andere kennismaken met een nieuw lid van het dagelijks bestuur van KBO Zuid-Hol
land, maar ook met een andere KBO-er, die zijn sporen als vrijwilliger in een KBO-afdeling al
dik heeft verdiend. Er is echter meer. Laat u verrassen!
De Unie KBO en de provinciale bonden hebben in 2013 hard gewerkt aan een grootscheep
se ledenwerfcampagne. Ook uw afdelingsbestuur heeft kunnen deelnemen aan een work
shop ledenwerving. Het is immers heel belangrijk dat we als KBO groeien. ‘Ouderen voor
ouderen’, maar vooral ‘jongeren voor ouderen’. Jonge senioren, die zich willen inzetten
voor de groep kwetsbare ouderen. Dat is waar de KBO zich in 2014 voor gaat inzetten.
Doet u met ons mee?

Els Daamen
secretaris
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In het zonnetje
Jos van Domburg

Jo Jeurissen
Deze keer zetten we Jo Jeurissen in het zonnetje. Op 19 december 2013, tij
dens de kerstviering van de KBO Krimpen aan den IJssel, werd hem door de
heer D.J.J. van Lottum, bestuurslid van de KBO Zuid-Holland, de zilveren speld
van verdienste opgespeld.

m Jo te spreken, ben ik
naar Krimpen aan den IJs
sel getogen, waar Jo ac
tief is voor de KBO.
Jo Jeurissen komt oor
spronkelijk uit Limburg. Hij heeft carrière
gemaakt bij Shell. In 1970 is hij met zijn
gezin verhuisd van Sittard naar Krimpen
aan den IJssel.
Jo is een gezellige prater die veel voor
ouderen doet. Het is eigenlijk teveel om
op te noemen, niet alleen voor de KBO
is hij in de weer. Vele maatschappelijke
organisaties hebben zijn aandacht , zoals
het seniorenplatform, het voormalige lo
kale indicatie orgaan, C.P.O.K een com
puterclub, het kerkblad, meldpunt voor
WZO, Parkinson- en Altzheimercafe. Te
vens organiseert hij als HUBA inkomsten
belasting-aangiften namens de geza
menlijke ouderenbonden in Krimpen.
Met vier computers worden in Krimpen
aan den IJssel de IB-aangiften voor leden
van de drie ouderenbonden ingevuld.
Men wordt opgeroepen om in het ver
zorgingshuis te verschijnen en tevens de
bescheiden mee te brengen. Het aantal
ingevulde aangiften was vorig jaar 85.
“Vorige week dinsdag nog waren we
beiden op de opfriscursus in het belas
tinggebouw”, aldus Jo. Belastingaangif
ten invullen voor hen die daar moeite
mee hebben, is een initiatief van de drie
ouderenbonden. Het aantal aangiften
verzorgd door HUBA’s bedroeg in 2013
voor onze regio 9764 en voor heel Ne
derland 127205, alsmede 7124 aanvra
gen voor huur- en zorgtoeslagen voor
een totaalbedrag van € 252.574,--. Een
enorm succes van de gezamenlijke
ouderenbonden!
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Jo Jeurissen is al geruime tijd secretaris
van de afdeling KBO Krimpen aan den
IJssel . Door het vertrek van de voorzit
ster mevrouw Mars is hij tevens voorzit
ter a.i. Het bestuur bestaat uit vier perso
nen. Wat de overige activiteiten van
KBO afdeling Krimpen aan den IJssel be
treft, heeft hij naar eigen zeggen weinig
omkijken. De relatief kleine afdeling (365
leden) heeft een activiteitencommissie,
die toch behoorlijk wat activiteiten orga
niseert. Een greep hieruit: soos, kaarten,
etc. maar ook educatieve uitjes, zoals
met de museumbus naar het Kröller Mül
ler museum.
Drie leden van de activiteitencommissie
zijn op diezelfde dag eveneens verrast
met de bronzen speld van verdienste.
De toekomst van de KBO gaat hem ook
aan het hart. Daarbij is het grootste pro
bleem: hoe krijgen we meer nieuwe

leden c.q bestuursleden. Ook ouderen
krijgen in de komende jaren te maken
met veel nieuwe ontwikkelingen. Tal van
taken op het terrein van wonen, zorg en
welzijn gaan van de centrale overheid
naar de lokale overheid. Jo denkt daarbij
iets te kunnen betekenen. KBO Zuid-Hol
land wenst hem veel succes met alles
wat hij doet.

Interview
Julia Voskuil

Wil Beugelsdijk,
DB-lid Zorg &
Welzijn
Het dagelijks bestuur KBO Zuid-Holland was op zoek naar versterking voor de
portefeuille Zorg & Welzijn en kwam daarbij Wil Beugelsdijk op het spoor. Er
staat veel te veranderen per 1 januari 2015 en iemand die goed is ingevoerd op
het gebied van ouderenzorg zal een waardevolle inbreng kunnen leveren. Wil is
breed actief in Noordwijk en omgeving en bleek bereid zich in te zetten voor de
KBO. “Ik kom uit de ouderenzorg en ben na mijn pensionering actief gebleven
als vrijwilliger. Het is prachtig werk!”
nder andere als lid van
een denktank ZH-Noord
namens Verzorgings- en
Verpleeghuizen, houdt W.
P.E. (Wil) Beugelsdijk
(1947) de vinger stevig aan de pols. Hij is
in Noordwijk geboren en getogen en
heeft zijn werkzame leven afgesloten als
directeur van een woon-/zorgcentrum.
Stilzitten was er ook daarna niet bij. “Als
‘jongere oudere’ wil ik mij blijven inzet
ten voor ouderen want dat is hard nodig.
Het gaat er in zorgland hectisch aan toe.
In de jaren negentig is de zorg door het
bed gezakt. Het is zaak dat de grote en
groeiende groep ouderen in beeld blijft.
Daarvoor maakt de KBO zich sterk,
samen met andere ouderenorganisaties.
Na een prettig gesprek met voorzitter
Otto Stam en secretaris Els Daamen heb
ik besloten een bijdrage te willen leveren
aan KBO Zuid-Holland, naast mijn meer
lokale vrijwilligersactiviteiten.”

Na 26 jaar werd het roer rigoureus om
gegooid en kwam hij terecht in de oude
renzorg. Ook hier begon hij op admini
stratief niveau. “Ik vond er mijn draai en
toen ik met pensioen ging had ik eind
verantwoordelijkheid voor 100 cliënten
en 140 medewerkers. Als directeur en
bestuurder van het verzorgings-/ver
pleeghuis zei ik altijd tegen de mede
werkers ‘Doe je werk alsof het om je
vader of moeder gaat’. Mijn deur stond
altijd open voor iedereen.” Die toegan
kelijkheid is gebleven, zij het in ander
verband.
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Veelzijdig
Als Wil Beugelsdijk zijn arbeidsverleden
in vogelvlucht de revue laat passeren,
blijkt dat hij veelzijdig actief is geweest,
zowel praktisch als bestuurlijk. Hij deed

daarbij kennis en ervaring op, die hem
dagelijks van pas komt. In de zakelijke
dienstverlening groeide hij uit van admi
nistratieve kracht tot directeur/eigenaar
van een bedrijf in de autobranche en was
bestuurslid van Bovag. In die periode
was hij ook als docent verbonden aan de
streekschool Leiden, waar hij monteurs
de kneepjes bijbracht van het manage
mentvak, een tweejarige avondcursus.

Nieuwe Wmo
In de ouderenzorg kwamen tal van be
leidszaken in de ouderenzorg op zijn
pad, evenals modernisering van de
AWBZ en de Wmo. Toen die wet per 1
januari 2007 van kracht werd, gebeurde
dat onder het motto ‘Iedereen moet
mee kunnen doen’. “Dat de O van On
dersteuning niet als Onthouding mag
worden geïnterpreteerd, is een voortdu
rend gevecht. Na de gemeenteraadsver
kiezingen in maart 2014 zullen nieuwe
Vervolg op bladzijde 4
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Op Stap
Julia Voskuil

Kruiswegstaties, Sint-Janskerk Gouda
In de periode 14 februari-15 augustus 2014 worden in de
Sint-Janskerk in Gouda 14 schilderijen geëxposeerd, die
samen het project ‘Kruiswegstaties’ vormen.
De imposante doeken van de Goudse
kunstenaar Willem Hesseling zijn geschil
derd in de rooms-katholieke traditie van
kruiswegstaties. Die vertelden in tijden
dat gelovigen analfabeet waren en niet
zelf de Bijbel konden lezen het lijdens
verhaal van Jezus in beeldtaal. Latere
kruiswegstaties zijn bedoeld om gele
genheid te bieden voor contemplatie.
De eigentijdse serie is een persoonlijke
interpretatie van de kunstenaar en zal ie
dereen aanspreken. Het is een uniek pro
ject, dat religie en kunst verbindt.

Bedevaart

Op dinsdag 13 mei 2014 organiseert de
werkgroep Bedevaart van de KBO ZuidHolland voor de 24ste keer een bede
vaart naar Den Bosch. Voor deelname
aan deze bedevaart kunt u zich opgeven
bij uw afdelingsbestuur. Alle informatie,
voor u als deelnemer van belang, is be
kend bij uw afdelingsbestuur.
De werkgroep rekent op uw warme be
langstelling en wenst u een heel goede
en inspirerende bedevaartsdag op 13
mei a.s.
Namens de KBO werkgroep Bedevaart,
C.E.G. Zuidgeest (organisatie)
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In de winkel van de Sint-Janskerk is
'Kruiswegstaties' in boekvorm te koop.
Alle schilderijen zijn afgebeeld met elk
een speciaal gedicht van theoloog en
dichter Hans Bouma, aangevuld met ach
tergrondinformatie.
Info: www.sintjan.com / www.studiohes
seling.nl

Vervolg interview Wil Beugelsdijk
wethouders aantreden. Dan zijn lokale
KBO-afdelingen aan zet om met hen in
gesprek te gaan en zich sterk te maken
voor de belangen van hun leden. De
AWBZ gaat per 1-1-2015 over naar de
nieuwe Wmo. De wet- en regelgeving
van de nieuwe Wmo wordt georgani
seerd en betaald door gemeenten.
Naast de gemeente als partij is er een
tweede partij, die wordt gevormd door
leveranciers en instellingen. De derde
partij is de burger. Die zou centraal moe
ten staan, maar dat is theorie.” Wil Beu
gelsdijk zal als DB-lid lokale KBO-afdelin
gen stimuleren en adviseren over de
beste onderhandelingsaanpak. Hij is ook
VOA, Vrijwillig Ouderen Adviseur. Zo’n
deskundige is al voor veel KBO afdelin
gen actief om leden op individueel ni
veau te adviseren over voorzieningen bij
hulpvragen. VOA’s volgen hiertoe cur
sussen, want de weg wijzen in het woud
van regelingen is niet eenvoudig. “Ik
voorzie een bijna 6-daagse werkweek”,
zegt Wil Beugelsdijk, “maar ik doe het
graag! De glimlach op het gezicht van ie
mand voor wie je wat kunt betekenen is
zó hartverwarmend!”

AWBZ = Algemene Wet Bijzondere Ziek
tekosten (per 1-1-2015 bij WMO)
Wmo = Wet maatschappelijke onder
steuning (uitvoering per 1-1-2015 door
gemeenten)
VOA = Vrijwillig Ouderen Adviseur, aan
spreekpunt op individueel niveau

Aan de uitgave van dit katern werkten
mee:
Jos van Domburg
Julia Voskuil
Jo Jeurissen
Wil Beugelsdijk
Cees Zuidgeest
Els Daamen
Annelien den Boer

