
 
 

Bestuur:       Tel.: 
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. Bekkers                         lid         0174-294899 
V. van Rijn-Beukers    lid    0174-296115      
W.P.M.J. Meijer de Leeuw  lid    0174-294435 

 
Bridge: 
 
Afmelden donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00  
uur bij Dhr. Cas Maat; Tel.: 0174-293827 of voor 
9.00 uur bij cmaat@kabelfoon.nl of bij 
afwezigheid. 
bij Mw. Tiny Eekhout, tel. :293878. 
 
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 
Joke Tousain  A-B lijn 0174-292829 
Leo Tousain   A-B lijn 0174-292829 
Hanny van Zon  B-C lijn 0174-294570 
Corry van Hartevelt            B-C lijn 0174-297173 
      06-21847621 
Thea Bekkers  C-D lijn  0174-294899 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Geke Dinu   C-D lijn 0174-220284 
Cock Willemse      D lijn  0174-293102 
Bep Pronk       D lijn  070-3642281 
Tonny Moerman      D lijn  070-3971123 
              
ouderen adviseur 
Het adres van onze ouderen adviseur: Dhr. N.A.Meijer, 
Komkommerstraat 8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 
 
 
 

 
KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
 

Secretariaat: Gaelstraat 17 
                     2291 SG  WATERINGEN 
 e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: 1566.10.132 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
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Beste vrienden van de KBO  

 Namens het bestuur wens ik u en al degenen die u dierbaar zijn 
een zalig en een gelukkig maar vooral een gezond ..                       
 2011 We hebben alweer 14 dagen van 2011 achter ons liggen, 
maar wij zijn positief. En dan praten wij liever dat we nog 351 
dagen voor ons hebben waar wij ons kunnen en willen inzetten 
voor onze afdeling hier in Wateringen. Het doel van de KBO is en 
zal altijd blijven de belangen behartiging van ouderen. Wij willen 
als bestuur onze stem laten horen in de politiek, zowel lokaal via 
de senioren adviesraad Westland,  provinciaal via KBO Zuid-
Holland, en landelijk via de unie KBO in Den Bosch .Deze laatste 
heeft de lobbyisten in Den Haag. Op het eerste gezicht zou u 
denken dat is mooi, maar wat hebben wij als ouderen van 
Wateringen daar nu mee van doen. Wij willen een vereniging waar 
we direct gebruik van kunnen maken, om in gezamenlijkheid iets 
te kunnen doen. 

Daarom is het zinvol toch even terug kijken naar het afgelopen 
jaar 2010 wat voor ons een heel bijzonder goed jaar geweest is 
ons ledenaantal is fors toegenomen. De reden daarvan zal u 
duidelijk zijn het gebruik van onze KBO pas oftewel (koop bij ons 
pas) heeft daar sterk toe bijgedragen. Helaas zijn er winkeliers 
afgevallen, onder andere alle winkeliers in vers 5, en ook de 
wijnhandel. Maar Bakker Rodenrijs doet met zijn andere winkels 
nog gewoon mee. Ik ben er van overtuigd dat er voor de afvallers 
wel andere alternatieven terugkomen.  
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Maar gelukkig ook vele nieuwe leden die inzien dat wij als 
belangenvereniging ons te alle tijden zullen inzetten voor zowel de 
jonge als de oudere senioren in onze gemeente. Hoe kunnen we 
de jongere ouderen naar ons toe trekken, want  zij zullen straks 
toch de kar toch moeten gaan trekken. Maar er is iets mis met het 
woord " oud"zestigers en zeventigers heten"jong senioren" of " 
jong bejaarden".Een vijftiger daarentegen heet een oudere 
werknemer van wie het nog niet zeker is of hij nog wel mee kan in 
de huidige arbeidsproces maar oud zijn.....dat is minder plezierig 
En ondertussen zien we afgetrainde ouderen in felgekleurde 
jogging pakken hollend in het landschap, die hartsgrondig weigert 
te erkennen dat hun toekomstperspectief bij elke afgelegde meter 
krimpt. Ouderen worden omgevormd tot actieve ouderen en 
worden dientengevolge onderworpen aan de gezondheidsterreur, 
de zekerheid van de dood staat garant.. 

Maar het is o zo moeilijk om deze mensen als lid te mogen 
verwelkomen. 

Vroeger was het zo dat iemand van 60 ( denk maar even terug) 
oud was, maar tegenwoordig staan deze mensen en ook velen die 
nog ouder zijn nog midden in de maatschappij, en hebben 
daardoor geen behoefte om zich aan te sluiten bij een 
ouderenbond. Helaas voor ons maar gelukkig voor henzelf dat is 
een teken dat ze niet in eenzaamheid verkeren. 

Ons doel is toch juist om de eenzame mens er weer bij te halen 
zodat ze door kunnen gaan met het leven dat ze gewend waren, 
en dat misschien onderbroken is door wat voor oorzaak ook. 

Maar het afgelopen jaar zijn natuurlijk ook veel meer mooie dingen 
gebeurd . Zodra de kerst 2009 voorbij was , werd er alweer met 
spanning uitgekeken naar het kaartweekend in  Hierden en de 
organisatie daarvan had weer handenvol werk om de kamers in te 
delen maar het was wederom een enorm succes een groot 
familiefeest. Ook heel veel werk is er verricht door de commissie 
Uit Goed Voor U, velen zullen zich nog herinneren de uitgaansdag 
naar de wadden wat hebben we daar niet van genoten. 
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Deelnemen aan de 
 
   Rabobank Clubkas Campagne 
 
Eind november 2010 heeft u in ons mededelingenblad nummer 12 
al een vooraankondiging  
Kunnen lezen over de Rabobank Clubkas Campagne. In de 
komende weken kunnen onze leden die ook lid zijn van de 
Rabobank Westland (en dat al vòòr 1 januari 2011 waren) een 
persoonlijke oproep per brief van de Rabobank Westland 
verwachten, waarin ze worden uitgenodigd om op minimaal 3 
verenigingen/stichtingen maximaal 2 stemmen uit te brengen. Elke 
stem is geld waard en door 2 stemmen uit te brengen op onze 
KBO-afdeling zorgt u voor financiële ondersteuning. 
 
Doet u allen mee en steun onze KBO!  
 
Arie Groenewegen, penningmeester   
 
Wateringen. 09-01-2011. 
 

 

   
VAKANTIE VLEDDER 2011 

;pIn het mededelingenblad  van december 2010 heeft de 
commissie "uit goed voor u" een formulier bijgevoegd voor de 

inschrijving van de 8 daagse vakantie 
van zaterdag 2 juli tot en met zaterdag 9 
juli 2011  
Op dit moment zijn er nog enkele één en 
twee persoonskamers beschikbaar. 
Mocht u belangstelling hebben dan kunt 
u op de dinsdag- en donderdagmiddag 
bijeenkomsten terecht bij  één van de 

commissie leden. Zij beschikken over inschrijfformulieren. De 
uiterlijke inschrijfdatum is 31 januari 2011. 
Namens de Cie 

Nico Meijer 
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Bridge: 
 

Handgeschudde spellen. 
 
Zijn er op een clubmiddag weer eens wat wilde verdelingen 
langsgekomen dan kun je er vergif op innemen dat er 
opmerkingen worden gemaakt over de spelverdeling en/of dat 
men geen kaart heeft gekregen, een rot middag dus. 
De vraag is vaak, wat is beter computerspellen of handgeschudde 
spellen? Die vraag is eigenlijk verkeerd gesteld. Als spellen maar 
goed genoeg met de hand geschud worden, zal er geen verschil 
meer zijn waar te nemen. De praktijk wijst echter uit dat het 
schudden van de spellen door veel spelers maar wordt 
afgeraffeld. Observeer maar eens, tien seconden schudden is al 
een uitzondering. Met het gevolg dat er teveel SA spellen met  4-
3-3-3 verdelingen in voorkomen. 
Veel spelers zullen het „oneerlijk‟ vinden als een goed contract 
sneuvelt wegens een grillig zitsel en degenen die te laag hebben 
geboden, worden „beloond‟ voor hun minder goede bieden. 
Zolang men maar regelmatig zelf mag bieden en spelen, vinden 
veel mensen slecht geschudde spellen niet erg maar o wee als ze 
de hele avond moeten toekijken hoe de tegenstanders spel na 
spel 1SA-3SA bieden. Met normale spellen zal deze klacht 
minder worden. Omdat de spellen minder vlak zijn, krijg je een 
meer zogenaamd competitief biedverloop. Het spel wordt er met 
normale spellen zoveel leuker van.  
 
Hoe krijg je nu normale spellen?  

Er is ooit uitgezocht dat je een spel 
eigenlijk zeven maal goed moet 
schudden. 

Dus vanaf nu niet meer mopperen over 
die "Rot spellen". 

Kijk ook op onze site www.kbowateringen.nl 

Cas 
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En dan niet te vergeten de uitstapjes en excursies, De grandioze 
vakantie in Hotel De Apostelhoeven te Luyksgestel En de 
herfsttocht met stamppotten buffet allemaal geweldig. 

Als bestuur zijn we dan ook de organisatoren van het  
kaartweekend, en de mensen van de  commissie uit goed voor u 
zeer dankbaar voor het geen  zij georganiseerd hebben.2010 
hebben we afgesloten met een kerstviering een kerst lunch en een 
lichtjestour en diner. onvergetelijk en mooi. 

Veel respect heeft het bestuur voor de mensen die aan deze dag 
hebben deelgenomen de weg naar de kerk, en daarna naar de 
feestelijke versierde Velo-kantine was bijna onbegaanbaar door de 
enorme sneeuwval en gladheid een pluim voor al deze dappere 
mensen .  

Alles wat ik tot heden gezegd heb over 2010 zullen wij trachten in 
2011 opnieuw waar te maken en ik hoop dat u ons daarbij 
wederom zal helpen. 

Het kaartweekend is alweer volgeboekt, en voor de vakantieweek 
in juli zijn er weer meer aanvragen dan het vorig jaar dat is een 
teken dat het allemaal geweldig geweest is. 

Ook de commissie uit goed voor u heeft alweer een programma 
klaar maar dat leest u in ons mededelingenblad of anders op onze 
website. 

Tot slot hoop ik dat we net als in 2010 op al onze vrijwilligers 
mogen blijven rekenen.  

                              nog een vraag 

Let op de mensen om u heen en heeft u, of één van hen  
problemen waar we iets aan zouden kunnen doen, meld het ons 
dan en laten we als motto houden ..  

                                we zijn er voor elkaar  
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Postzegels:                                       Wateringen, december 2010 
Aan alle Medeverzamelaars  
 
Lieve mensen, 
 
Mit ein ganz herzliches “Dankeschön„ van Broeder 
Lüdwig Krümmel  uit Steyl zend ik u het verslag van de 
postzegelverkoop in 2010.Deze heeft het geweldige bedrag van 
ruim € 20.000,= opgebracht. Zeer dankbaar voor onze inzet in het 
afgelopen jaar wenst hij ons een gezegend Kerstfeest en voor het 
nieuwe jaar alle goeds, gezondheid en Gods rijkste zegen. Zeer 
veel dank ook van mijn kant want dankzij uw medewerking zijn er 

weer veel mensen geholpen. Mede namens Broeder 
Lüdwig wens ik u gezellige feestdagen en voor het 
nieuwe jaar een goede gezondheid en geluk. 
Th. Vijverberg-Janssen  
Bakkershof 60 
 2291 DD Wateringen 

 
Nog even een ander verhaal. 
Wegens vergevorderde leeftijd ben ik genoodzaakt om per 1 april 
2011 definitief te stoppen met de organisatie van dit mooie en 
dankbare werk. Dat heb ik ongeveer 35 jaar met veel plezier 
mogen doen.  Mijn vraag aan u is: Wie wil dit van mij 
overnemen? Eventueel met twee mensen? Graag een spoedige 
reactie, opdat het inzamelingswerk niet stagneert. Vol goede 
moed zie ik een antwoord tegemoet! Nogmaals veel dank aan u 
allen voor de prettige samenwerking en het gezellige contact waar 
ik met genoegen aan zal terugdenken. 
    Thea Vijverberg. 
 
De inleveradressen zijn voor de postzegels zijn: 
Mevr. Th. Vijverberg       Bakkershof 60   Tel. 294408 
Mevr. A. van Mierlo        Harry Hoekstraat 112            Tel. 294848 
Mevr. N. v.d. Zanden      Zorgcentrum de Ark k 101 Tel. 219580 
Mevr. M. 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.   06-26464490 
Of op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. 
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Overleden: 
 
Mevr. A.H. Kouwenhoven- Hendriks      op 30 dec. 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit 
verlies.   
 
 
Nieuwe leden:   
De heer en Mw. W. Gelauf-Born, Fuurlaan 21, 2261 CA 
Leidschendam 
Mw. A.T.A. Thoen, Het Tolland 84 

Mw. J. Tanke-Thoen, Jan Barendselaan 4, 2685 BT Poeldijk. 
Mw. M. Arkesteijn-Zandvliet, Poortweide 43 

Wij heten alle nieuwe leden  van harte welkom en wensen u  een 
fijne tijd toe bij de KBO. 
 
Mail adres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de kbo  
jvrijn@kabelfoon.nl 
 
  

 

 Website:  WWW.kbowateringen.nl Op onze site vindt u de 

afdelingen:  Algemeen KBO, Ouderen advies, Bridge, Biljart, 
Klaverjassen, Creatief en Uit goed voor u. 
 
 
 

Verhuizen  
Wilt u een naam- of adreswijziging doorgeven, dan verzoeken wij 
u om dit schriftelijk aan de secretaris Gaelstraat 17, 2291 SG 
Wateringen door te geven.  
Bedankt voor uw medewerking.  
 

 
 

mailto:jvrijn@kabelfoon.nl
http://www.kbowateringen.nl/
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Activiteiten: 
 
Wo 12 jan.        13.30 uur  Bezoek brandweer  
Do   3 febr.       GEEN activiteit i.v.m. bezette Velo kantine 
Wo 16 febr.      10.15 uur Bezoek 1e kamer der staten Generaal 
Ma   7 maart     senioren jubileum carnaval 
Di    8 maart     GEEN activiteiten i.v.m. Carnaval 
Vr    8-10 april  Kaartweekend Vledder    

Soos dinsdagmiddag       v.a. 13.00 uur  Klaverjassen,      
          Biljarten,  

                    Rummi-cuppen,                                   
                 Jokeren, 
         Kaarten maken 
 

Soos donderdagmiddag   v.a. 13.00 uur Bridgen, Biljarten. 
 
De  volgende Nestor verschijnt  17 februari 2011    
 

Kaartweekend  8, 9 en 10 april 2011 
Voor ons jaarlijkse kaartweekend, dat  op 8, 9 en 10 april 2011 
gehouden zal  worden in Hotel Brinkzicht in Vledder, zijn 
momenteel voldoende inschrijvingen.   
De kosten voor dit weekend bedragen  € 115,-- p.p. (niet leden 
betalen  € 10,-- p.p. extra). 
Voorts bestaat de mogelijkheid om heen  en terug per bus 
vervoerd te worden. Met een minimale deelname van 40 personen  
zijn de kosten € 27,50 p.p. 
Diegene, die zich hebben opgegeven, maar nog niet betaald 
hebben, verzoeken wij dit zo snel mogelijk te doen op Bankrek.nr. 
1566.10.132,  t.n.v. K.B.O. te Wateringen onder vermelding van 
“Kaartweekend 2011”. 
Tiny Eekhout 

Bedevaart naar Den Bosch 

De bedevaart naar Den Bosch vindt dit jaar plaats op 
DINSDAG 10 MEI 2011. 
U kunt zich opgeven bij Mevr. Halverhout Tel: 0174-292105 
 

    -5- 
Wandelliefhebbers opgelet (bericht van WSV Haaglanden) 

De KNBLO-NL wandelsportorganisatie is met de KBO 
overeengekomen, dat zij dit jaar bijzondere aandacht besteden 
aan de mogelijkheid voor de leden van de KBO 50+ om deel te 
nemen aan Via Vierdaagse. 
Via Vierdaagse is een trainingsprogramma waarbij de deelnemers 
worden getraind om met succes de Vierdaagse van Nijmegen te 
kunnen volbrengen. 
De wandelsportvereniging Haaglanden, waarvan ik voorzitter ben, 
neemt dit jaar deel aan Via Vierdaagse. 
Dit betekent, dat wandelbegeleiders de trainingen van de 
deelnemers, die zich bij ons aanmelden ter hand zullen nemen. 
Deelnemers aan Via Vierdaagse zijn verzekerd van een 
startbewijs voor de Vierdaagse en kunnen een beroep doen op 
begeleiding en verzorging tijdens de Vierdaagse. 
Voor meer informatie wil ik u verwijzen naar onze website 
www.wsvhaaglanden.nl of www.viavierdaagse.nl  

Mochten onder uw leden mensen zijn, die nog nooit de 
Vierdaagse van Nijmegen hebben volbracht en die geen lid zijn 
van de KNBLO-NL 
en die ervoor voelen om komend jaar mee te doen, dan kunnen zij 
zich voor 13 januari 2011 opgeven via onze site of door een mail 
te sturen naar 
info@wsvhaaglanden.nl 
Mocht u behoefte hebben aan meer info neem dan contact met mij 
op via de mail of op 070-3948868 

Misschien is het mogelijk om deze info met uw leden te delen. 

Alvast bedankt voor u medewerking 

met vriendelijke groet 

Martin Schröer 
voorzitter WSV Haaglanden 

 Zie ook de site www.kbowateringen.nl  

http://www.wsvhaaglanden.nl/
http://www.viavierdaagse.nl/
http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://onlinerummikub.nl/images/rummikub stenen.jpg&imgrefurl=http://onlinerummikub.nl/ideal-rummikub.html&h=403&w=355&sz=18&tbnid=wLBHPVz7Z2S9EM:&tbnh=124&tbnw=109&prev=/images?q=plaatje+rummikub&zoom=1&q=plaatje+rummikub&usg=__7VuAGw-UV8uPUvd0SsZ_iXE9yrg=&sa=X&ei=UyONTIfdG8qPON3TpOoK&ved=0CCwQ9QEwBA
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In China wordt gewerkt aan een wet die kinderen verplicht 
hun ouders regelmatig te bezoeken. Het wordt verboden 
bejaarde ouders te negeren of te isoleren 

Een opmerkelijk bericht uit China waar wordt gewerkt aan het 
verplicht bezoeken van bejaarde ouders. Door de veranderende 
maatschappij waarbij ook de jonge mensen in China het heel druk 
hebben, worden ouders steeds vaker vergeten. Daardoor zijn veel 
ouderen eenzaam. 

Tot voor kort was het de traditie in China om ouderen te eren, daar 
is in de nieuwe tijd steeds minder gelegenheid voor. De nieuwe 
wet verplicht kinderen de oude traditie weer op te pakken en de 
ouders regelmatig te bezoeken of met hen onder één dak te leven. 
Doen de kinderen dat niet, dan kunnen de Chinese ouderen hun 
rechten met de nieuwe wet in de hand afdwingen. In China zijn nu 
ongeveer 167 miljoen mensen van zestig jaar of ouder. 

Laten we hopen dat het hier nooit zover zal komen want of ik het 
dan nog prettig vind om de familie te ontmoeten betwijfel ik.  

Bron: maandblad plus 

Nog even en we krijgen ons belasting aangiften biljet weer in 
bus.  Hulp nodig bij het invullen?  Maak een afspraak               
H.J. en G.J. van der Zwaan  Tel 0174-292380 

OPROEP: 

Heeft u iets te melden wat belangrijk is voor onze leden? Iets 
leuks, een mooi verhaal of gedicht, of zijn u leuke activiteiten 
bekend die ook de moeite waard zijn om te weten?, meld het ons. 

Aanleveren: bij Thea Bekkers, van de Kerckhovestraat 3. Tel 06-
54948214. Thea1944@caiway.net 
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Velen van ons hebben er de afgelopen tijd weer van genoten!!!! 

Het advocaatje!!!!!!!!!!!!!  

 

 

 

Of te wel de 

 KIPPENKWAK MET EEN PUNTMUTS 

biljart 

Veel jonge ouderen hebben in een ver verleden wel eens gebiljart. 
Nadien was er een carrière en een gezin en kwam het er niet 
meer van. 
Hebt U er nu de tijd voor een wilt U het weer eens proberen? 
Loop dan op dinsdag of donderdagmiddag tussen 13.30 en 16.00 
uur eens binnen in de VELO kantine. 
Een clubje mensen is gezellig aan het biljarten en U kunt zonder 
verplichtingen een potje meedoen. 
Biljartkennis en een keu zijn niet noodzakelijk en voor de kosten 
hoeft U het niet te laten. 
Tot ziens! 

Computerles: 

Er gaat weer een computerles starten 
voor beginners op maandag of 
woensdagavond in de Maria school 
mocht u hier aan deel willen nemen 
meld u zich dan bij Huub van der 
Zwaan telefoon 292380 



  

 


