KBO Zuid-Holland

Van het dagelijks bestuur

'Kwaliteit van leven'
We zien en horen deze uitdrukking de laatste tijd steeds vaker, vooral als het gaat over de
ouder wordende mens, over ons dus, over u en over mij.
In het Beleids- en Werkplan 2014-2015 onderstreept KBO Zuid-Holland het belang van kwa
liteit van leven. KBO Zuid-Holland vindt het een goede ontwikkeling dat we zo lang mogelijk
de regie over ons eigen leven houden.
Wij willen dat dit ook ná januari 2015 zo blijft, als de veranderingen concreet worden vorm
gegeven.
Dankzij beïnvloeding van wetgeving, Wmo en de Wet langdurige zorg (Wlz), zijn, onder
meer door inspanningen van de KBO, resultaten geboekt rond voorwaarden om gezond
thuis te blijven wonen.
Maar er zijn nog veel meer zaken die de aandacht vragen en die geregeld moeten worden,
zoals: de wijkverpleegkundige dient de regie te krijgen en buiten het verplichte eigen risico
te blijven, samenhangende eerstelijnszorg, dagbesteding en vervoer, betaalbare eigen bij
dragen, onafhankelijke cliëntondersteuning (o.m. door onze Vrijwillige Ouderen Adviseurs),
toegang tot zorg met verblijf, mantelzorg en aandacht voor ouderenhuisvesting.
‘Langer Thuis Wonen’ concentreert zich op het stimuleren van regionale samenwerking.
Het gaat hierbij om mogelijkheden voor wonen en zorg dicht bij de mensen, hun netwerk en
hun buurt.
Wij, het bestuur van KBO Zuid-Holland en natuurlijk ook uw eigen afdeling, zetten ons volle
dig in om de kwaliteit van leven te behouden en indien nodig te verbeteren.

3
september 2014
Uitgave voor leden
van KBO Zuid-Holland
T: 010 - 52 18 299
E: info@kbozuidholland.nl
I: www.kbozuidholland.nl

Wil Beugelsdijk
Lid Dagelijks Bestuur
KBO-Zuid-Holland

Zuid-Holland
Zuid-Holland

	
  

Interview
Julia Voskuil

De smaak van tafel
druiven...
In het Westland hebben veel bewoners een lijntje met de tuinbouw.
Zo ook A.P.J. (Aad) van der Knaap (77), voorzitter van de KBO afdeling Poeldijk.
Wat eens zijn beroep was, is nu zijn hobby. In de serre bij het huis teelt hij heer
lijk zoete tafeldruiven, ‘Muscaat’. Een witte druif, en één van de rassen waarmee
het Westland wereldwijd bekendheid kreeg als tuinbouwcentrum.
“Mijn ouders teelden druiven, perziken
en in de winterperiode diverse soorten
bloemen. Als kind heb ik heel wat drui
ven gekrent. Kinderen deden de laag
hangende trossen, volwassenen de ho
gere. Vrouwen- en kinderhanden zijn
voor dit fijne werk het meest geschikt.
Van ’s morgens vijf uur tot ’s avonds laat,
zolang het licht was, werd door de vol
wassenen gekrent.” Druiven krijgen de
kwaliteit ‘tafeldruif’ door jonge trossen
handmatig te dunnen, wat ‘krenten’
wordt genoemd. Door ‘korrels’ te verwij
deren krijgen de resterende bessen
meer ruimte om optimaal uit te groeien
en lekker zoet te worden. De glasteelt
raakte door import van goedkope drui
ven in het slop, de superieure smaak en
trosvorm van Westlandse tafeldruiven
ten spijt.
Ouderwets lekker
“We hadden een lange, smalle ‘tuin’ met
sloten aan beide kanten, die voor het
transport naar de veiling werden ge
bruikt. Nadat ons tuinbouwbedrijf in het
begin van deze eeuw door de gemeente
werd gekocht, is het een industrieterrein
geworden.” Hij zegt het zonder spijt. Als
tuinbouwondernemer is hij innovatief in
gesteld en trots op de vele nieuwe tech
nieken die nu in de tuinbouw worden
geïmplementeerd. Toen druiventeelt zijn
hobby werd, koos hij natuurlijk voor ou
derwetse kwaliteit. Al in juli hangt de
serre vol enorme trossen ‘Muscaat’, een
witte kasdruif. Zo zie je ze niet in de su
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Aad van der Knaap in zijn serre bij ‘Muscaat’, ouderwets lekker.

permarkt!
“Ik heb een serre aan de keuken laten
bouwen, met verwarming. Daardoor zijn
ze extra vroeg oogstbaar.” Dikke stam
men komen in een hoek uit de grond en
bladeren bedekken alle ramen. Ondanks
de tropische hitte die dag is het er heer
lijk koel. “Er groeit ook een blauwe druif,
‘Glorie van Boskoop’. Buiten op het ter
ras heb ik een tweede ‘Glorie van Bos
koop’ geplant. Het is een zelfbestuivend
ras en geschikt voor buiten. In de ver
warmde serre zijn de trossen al begin juli

rijp, buiten pas eind augustus.” Een
goede manier dus om de oogst te sprei
den. De smaak is een beetje apart en
niet te vergelijken met een tafeldruif als
‘Muscaat’.
Ouderwetse kwaliteitsdruiven worden
gelukkig nog bij één bedrijf onder glas
geteeld in gestookte en koude kassen,
bij Themapark De Westlandse Druif in
Monster. Er zijn vier rassen te koop,
witte en blauwe soorten, van half juli tot
half december. Voor de smaak van tafel
druiven moet u dus naar Monster.
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Janneke Wierikx
over actieve
ouderen
Het bestuur van KBO Zuid-Holland is onlangs versterkt met een nieuw lid, me
vrouw A.J.M. (Janneke) Wierikx (60). Ze is actief binnen het CDA in Den Haag en
reageerde positief op de kandidatuur voor een KBO-functie. Voor vrijwilligers
werk maakt ze al tijd sinds haar rechtenstudie. “Toen werd ik actief in besturen
en daarna bleef vrijwilligerswerk er gewoon bijhoren, naast mijn professionele
functies en het gezin.”
Tot voor kort kende ze de KBO niet van
nabij, maar ze wil zich graag inzetten
voor ouderen. “Stel je voor, sinds afgelo
pen januari behoor ik zelf tot die doel
groep. Op grond van mijn leeftijd! Maar
wat is leeftijd. Ouderen die actief in het
leven staan, zijn helemaal niet met leef
tijd bezig. Mijn eigen ouders zijn tot ver
in de tachtig sociaal-maatschappelijk ac
tief gebleven. Ook met eventuele beper
kingen is er altijd wel iets waarmee je
kunt bijdragen aan het welzijn van een
naaste. Dat geeft veel positieve energie.
De beeldvorming rond ouderen moet
meer komen te liggen op vitaliteit. Het
heersende beeld is achterhaald en klopt
niet met de realiteit. Ik wil er graag aan
bijdragen om tot een betere beeldvor
ming te komen. Als dat lukt zullen ook
‘jongere ouderen’ zich aan organisaties
als KBO willen binden. Imagoverande
ring is een prioriteit.”
Dialoog
Een groot deel van haar leven was Jan
neke Wierikx werkzaam in een techni
sche omgeving, de luchtvaart en later de
bouwwereld. Omdat ze gelooft in de
kracht van de dialoog, wil ze haar kennis
en ervaring verleggen naar bemiddeling

omslaan in waardering. Je hoeft het niet
eens te worden, het gaat om uitwisse
ling. Een dialoog effectief organiseren en
faciliteren daar wil ik mijn werk van
maken. Het kan voor elke groep zinvol
zijn en meerwaarde bieden.”

Janneke Wierikx op de veranda van haar huis
in Scheveningen.

& mediation. In mei 2013 trad ze toe tot
de Vereniging Bouwmediators. “Momen
teel concentreer ik mij op het opzetten
van een eigen praktijk als mediator en
dialoogbegeleider. Via dialoog is veel te
bereiken. Andere meningen, vreemde
culturen, roze ouderen, door een goed
geleide dialoog kan afwijzing en ergernis

Politiek
Bij de gemeenteraadsverkiezingen was
Janneke Wierikx Campagneleider oude
ren CDA Den Haag. Aansprekende the
ma’s waren 'werk ongeacht leeftijd',
'zorg voor mensen en hun mantelzor
gers' en 'duurzaamheid/groen in de be
bouwde omgeving'.
“Tot 2003 was ik niet politiek actief,
maar om doelen te bereiken in de sa
menleving kan het zinvol zijn. Ik was be
trokken bij de Commissie Duurzaamheid
van het CDA. Ook voor de nieuw te vor
men gemeentelijke Commissie Ouderen
wacht nuttig werk. Samenwerking zal
daarbij de insteek zijn. Voor een switch
naar ondernemerschap is leeftijd niet re
levant. Paul van Vliet, Freek de Jonge,
Neelie Kroes, Erica Terpstra… Ook zij
zijn nog volop actief!”
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Verslag
Dick Voerman

'Haal het beste uit
je camera!'
Het afgelopen seizoen hebben we in ons programma een fotocursus opgeno
men. Maar hoe kom je aan een uitstekende cursusleider? Wij, de KBO Sassen
heim, hadden het geluk, dat binnen ons verenigingsgebouw de fotoclub Bollen
streek gevestigd is.
Eén van de leden van deze club, Peter
van Doorne, was bereid om de ouderen
bond tegemoet te komen en een basis
cursus te verzorgen. Er konden maximaal
15 deelnemers toegelaten worden. Daar
door was de persoonlijke benadering ge
garandeerd. Op de eerste cursusdag had
iedereen zijn camera bij zich. Bijna iede
re cursist had zijn toestel op het knopje
automatisch staan. Daar moesten we
vanaf. “Jij moet fotograferen en niet het
toestel”, zo nam Peter ons op weg. We
werden technisch geschoold. Vele foto
grafische termen kwamen voor. Er moest
thuis geoefend worden. Dat wat je ge
maakt had, kon je doorsturen naar Peter.
Dat was weer stof voor de volgende cur

susdag. Samen werden de resultaten be
sproken. Zo konden we veel van elkaar
leren. Ook Peter leerde van ons. Zo stel
de hij de cursus regelmatig bij, zodat wij
hem bij konden houden.
We waren leergierig en daardoor verrijk
ten we elkaar. Uiteindelijk kwam de 'exa
menopdracht'. Op grond van het geleer
de, techniek en compositie, werden we
op een mooie zonnige woensdag in het
diepe gegooid. Iedereen de parken van
Sassenheim in. Vele foto’s maken vanuit
de aangeleerde opties, zoals verschillen
de diafragma’s, sluitertijden, verschillen
de posities innemen enz.
Thuisgekomen konden we een keus
maken voor onze mooiste foto en deze

insturen. Op de slotdag van de cursus
werd ieders bijdrage besproken. En zoals
dat altijd bij een wedstrijd gaat: er moest
een winnaar komen. Al discussiërend
over alles wat we geleerd hadden, kwa
men we tot de slotsom dat de foto van
Corry Hoogervorst de winnende foto
was. Eén van de vele ingezonden foto’s
kunt u hierbij bewonderen.
Tijdens de evaluatie van de cursus waren
we het erover eens, dat het niet bij deze
eerste cursus moest blijven. Daarom
gaan we in het nieuwe seizoen een ver
volgcursus starten, ook weer onder lei
ding van Peter. Met behulp van Photo
shop gaan we foto’s leren bewerken van
uit zogenoemde RAW-bestanden. We
kijken ernaar uit.
Aan de uitgave van dit katern werkten
mee:
Dick Voerman
Julia Voskuil
Wil Beugelsdijk
Harry Westerik
Els Daamen
Annelien den Boer
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