
 
 

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 
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 
Bep Pronk       D lijn  070-3642281 
Tonny Moerman      D lijn  070-3971123 
              
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A.Meijer, 
Komkommerstraat 8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 
 
 
Mail adres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
jvrijn@kabelfoon.nl 
 
 
 

 
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 
 

Jaargang: 58                     nr. 2                            2011                                

Beste vrienden van de KBO, 

Nu we bijna alle feestdagen alweer vergeten zijn is het alleen nog 
wachten op een mooi voorjaar. Vandaag 8 februari moet ik zeggen 
dat we niet mogen mopperen want er staat een mooi zonnetje aan 
de hemel,  en de temperatuur is zeer aantrekkelijk.  

Maar misschien herinnert u het 
spreekwoord nog van vroeger een zwaluw 
brengt nog geen zomer. 

 Hoe het ook zij we gaan de goede kant op 
en dat is voor velen onder ons die allemaal 

zitten te tobben met stijve stramme spieren een lekker warm 
vooruitzicht. 

Nu we het toch over warmte hebben wil ik u er graag op wijzen dat 
in de Velo kantine het tussenschot er binnen zeer korte tijd uitgaat, 
dit in verband met de Carnaval viering. Maar ik ben er bijna van 
overtuigd dat hij niet herplaatst zal worden want hopelijk is het dan 
nog een kwestie van een paar maanden en dan willen we van de 
nieuwe kantine gebruik gaan maken. Maar tot die tijd moet u 
rekening houden met de kleding, want in de loop van de middag 
trekt de kou toch wel in uw  botten. 

 

mailto:jvrijn@kabelfoon.nl
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Op 14 februari start er weer een computercursus deze zal 
worden gegeven in de Maria school op maandagavond en we 
beginnen om 19.00 uur. De cursussen worden gegeven door de 
heer Cees van Rijn en de heer Piet Pool. Mocht u nog interesse 
hebben,  geeft u zich dan zo spoedig mogelijk op door de telefoon 
te pakken en 29 23 80 te bellen.  

Belastingaangifte. 

Dit jaar heeft de belastingdienst als speerpunt (speciale controle) 
de aftrekpost giften. Dus als u denkt dat u in aanmerking komt 
voor deze aftrekpost  zorgt er dan voor dat u dat allemaal kunt 
bewijzen voordat u in de problemen komt. Ook de instellingen 
waaraan u schenkt, moeten geregistreerd zijn bij de belasting, zo 
niet dan zijn deze giften niet meer aftrekbaar. 

 

Opvolger/ster gezocht 

Nu Mevr. Th. Vijverberg de leeftijd van 90 jaar heeft bereikt zou zij 
graag ,na 40 jaar de organisatie van de postzegelinzameling te 
hebben gehad, een opvolger/ster willen hebben voor dit dankbare 
werk. Wie zou dit van haar over willen nemen? ( eventueel met 
twee mensen).Als u er iets voor voelt neem dan contact op met 
Mevr. Vijverberg. Het telefoon nummer is 0174-294408 

De inleveradressen voor de postzegels zijn:   
Mevr. Th. Vijverberg       Bakkershof 60   Tel. 294408 
Mevr. A. van Mierlo        Harry Hoekstraat 112            Tel. 294848 
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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HOE GOED GAAT HET MET DE ECONOMIE NU 
ER EEN CREDIETCRISIS IS? 
De bananenhandelaar is de pisang en 
de tabakshandelaar is de sigaar.                                               
De bakker verdient geen droog brood meer                              
en  de herenmode is de das omgedaan. 

De lampenwinkeliers zien de toekomst duister in 
en de scheepvaart is de wind uit de zeilen genomen. 
Menig timmerman heeft er het bijltje bij neergelegd                terwijl 
de kousenfabrieken er geen gat meer in zien. 
De horlogemakers zouden de tijd willen terugzetten en 
de confectie-industrie moet er een mouw aan passen. 
De tuinders heeft men knollen voor citroenen verkocht 
en de binnenschippers zijn aan lager wal geraakt. 
De  chauffeurs zijn de macht over het stuur kwijt omdat 
de wegen aan belasting bezweken zijn. 
De wielrenners weten niet meer rond te komen en  
de badmeesters kunnen het hoofd niet meer boven water  houden            

De bierbrouwers moeten uit een ander vaatje tappen en 
voor de bioscopen valt het doek. 
 
De kwekers zitten op zwart zaad,  
de schoorsteenvegers komen op straat te staan en 
de stratenmakers kunnen wel op het dak gaan zitten. 

De mijnbouw graaft zijn eigen graf en 
bij Rijnmond gaat de pijp uit. 
 
De NS is het spoor  bijster,  
de luchtvaartmaatschappijen vliegen de lucht in, terwijl  
de metselaars in de put zitten en 
de caféhouder het zat is.  
De kapper zit met zijn handen in het haar, 
de boer is uit het veld geslagen en  
de helderziende schemert het voor de ogen.... 
Zou het helpen als de wapenindustrie inzag                           
dat er geen schot meer in zit??? 
  
        Wat een wereld !!!!!!!! 
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 Rabobank Clubkas Campagne 
 
De komende weken gaat het echt gebeuren. De Rabobank 
Clubkas Campagne gaat van start. Doet u mee, dan kunt u geld 
verdienen voor onze KBO-afdeling.  
 

Als u naast het lidmaatschap van onze KBO-afdeling ook lid bent 
van de Rabobank Westland, ontvangt u in de komende tijd een  
brief van de Rabobank waarin u wordt uitgenodigd 5 stemmen uit  
te brengen. Die stemmen zijn geld waard.  
 

Leden van de Rabobank maken door te stemmen uit welke vereni- 
gingen en stichtingen gesponsord worden (als deze verenigingen  
en stichtingen zich tenminste voor 15 februari 2011 hebben laten 
inschrijven) en voor welk bedrag. 
Aan de eerste editie van de Rabobank Clubkas 
Campagne namen  
maar liefst 120 verenigingen/stichtingen aan deel. Aan 
deze Aktie neemt onze KBO nu ook deel.      
 

De stemmen kunnen worden uitgebracht in de periode van 7  t/m 
20 maart 2011 via de website www.rabobankwestlandexclusief.nl  
en vervolgens op de favoriete clubs. Op basis van de stemmen die 
op de clubs worden uitgebracht wordt een bedrag dat de 
Rabobank beschikbaar stelt, verdeeld over de verenigingen en 
stichtingen. 
 

Met het uitbrengen van uw 5 stemmen (maximaal 2 op een vereni- 
ging of een stichting) kunt u in ieder geval uw KBO met 2 
stemmen steunen. Dat stemmen moet via internet gebeuren. 
Heeft u geen computer en dus ook geen internetverbinding of wel 
een computer maar geen internetverbinding. Geen nood!  Vraag 
dan uw zoon/dochter of uw schoonzoon/schoondochter of een 
bevriende relatie,of een van hen de actie voor u wil uitvoeren. De 
brief die u heeft ontvangen, moet u wel aan de persoon die voor u 
stemt ter hand stellen, want in die brief staan gegevens die bij het 
stemmen nodig zijn.U kunt natuurlijk ook mensen die geen lid zijn 
van onze KBO maarwel lid van de Rabobank Westland oproepen 
om op de KBO afd.Wateringen te stemmen. 
 

Doet u allen mee en steunt onze KBO!  
Arie Groenewegen, penningmeester   
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Met de KBO naar de Matthäus  Passion  

 

Op zondag  3 april 2011 wordt in de Poeldijkse 
Bartholomeuskerk de Matthäus Passion van 
Johann Sebastian Bach uitgevoerd . 
Medewerkenden zijn: de zangkoren Deo Sacrum 
m.m.v. R.B.O. Sinfonica,symfonie orkest met 36 
musici,- Hieke Meppelink – sopraan,  Martine 
Straesser – alt, Jan van Elsacker – tenor 
evangelist, André Post- tenor aria’s, Sander Heutinck – bas 
Christus, Julian Hartman – bas aria’s, Tijn van Eijk-
klavecimbel,Joop Schets-orgel. 
Het geheel staat onder leiding van de heer Jos Vranken. 
Aanvang 14.30 uur 
 
Leden van de KBO kunnen tot uiterlijk  27 februari kaarten 
bestellen voor  17,=  euro i.p.v. 22,= euro. Aanmelden  d.m.v. het 
inleveren van  een briefje met uw naam en adres tegelijk met de 
betaling van 17,= euro p.p. op de soosmiddagen bij Ineke Meijer, 
of bij Thea Bekkers,Van de Kerckhovestraat 3  
 
Een plaats is dan gegarandeerd. 
 
De Matthäus Passion is gecomponeerd door Johan Sebastian 
Bach. Het lijdensverhaal van Christus 
wordt door orkest,solisten en koor op een 
voortreffelijke manier uitgevoerd. Het is 
zeker een niet eenvoudig project, maar het 
is vooral een heel bijzonder project. Dit 
wordt de eerste Westlandse uitvoering en 
dat zou een historische gebeurtenis zijn.
   
 
 
 
. 
 

http://www.rabobankwestlandexclusief.nl/
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Overleden: 
De heer L.A.G. Reijsbergen, Ambachtsweg 68. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit 
verlies.   
 
  
50 jaar getrouwd:  
De heer en mw. P. Pool, van Doornicksingel 46. op 17 januari 
Van harte gefeliciteerd met dit gouden 
jubileum.  
 
Nieuwe leden:   
  
Dhr. C.C.M. van der Wilk, Windmolen 144 
Dhr. T.P.A. Onings, Pastoorspad 6 
Mw. A. Strik-Groenewegen, Oosteinde 110 
Dhr. M.P.M. van der Knaap, Murraystraat 7 
Dhr. W.P.G.M. Overdevest, Meerburgstraat 31, Den Haag 
Mw. W.G.A. van Velzen-van Leeuwen, Frankenthaler 6, 2678  WD 
De Lier 
De heer A.E.M. van Vliet, Pensteen 9                             
Mw. H.M. Krijger. Arkpaviljoen 32                                    
Dhr.  F.W.G.M. Berendse, De Muscaat 9  
Mw.  W.A.M. Berendse-Veldhoven,  De Muscaat 9,  
  

Wij heten alle nieuwe leden van harte welkom en wensen u  een 
fijne tijd toe bij de KBO. 
 

 

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

afdelingen: Algemeen KBO, Ouderenadvies, 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.  
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Bezoek notaris Mr. A. Verrijp: 
 
Op woensdag 23 maart zal notaris Mr. A. Verrijp ons komen 
voorlichten over alle kwesties inzake testament,overdracht en 
erfrecht. 
Bij deze bijeenkomst zal ook de heer Freek van der Belt van 
KPMG accountants aanwezig zijn. Hij zal al uw vragen 
beantwoorden die betrekking hebben op uw belastingaangifte. 
 
Aanvang 10.00 uur in de Velo hal. 
 
We hopen natuurlijk op een grote opkomst. 
 
 
Activiteiten:  
 
Ma   7 maart     Senioren Jubileum Carnaval 
Di    8 maart      GEEN activiteiten i.v.m. Carnaval 
Wo 23 maart     Bezoek  notaris Mr. A. Verrijp 
Za  26 maart     Klaverjasmarathon De Ark 
Di   29 maart     Jaarvergadering 
Zo    3 april        Matthäus Passion Poeldijk 
Vr    8-10 april   Kaartweekend Vledder 
Di   19 april     Paasklaverjas met prijzen 
Do  21 april       Paas bridge drive met prijzen 
Vr   29 april       Vrijwilligersdag 
Di   10 mei        Bedevaart naar Den Bosch  
  

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  24 maart 2011    

http://www.kbowateringen.nl/
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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 
 

   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 voor onze leden de moeite waard zijn om te weten? 
Meld het ons. 

Aanleveren bij: Thea Bekkers, van de Kerckhovestraat 3. Tel 06-
54948214. thea1944@caiway.net 

Kaartweekend  8, 9 en 10 april 2011 
Voor ons jaarlijkse kaartweekend, dat  op 8, 9 en 10 april 2011,dat 
in  Hotel Brinkzicht in Vledder gehouden zal worden, 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.  
De deelnemers 
ontvangen het 
programma  voor het 
weekend  half maart. 
Voor de zaterdag 
bestaat de mogelijkheid 
om tegen een kleine 
vergoeding  mee te 
gaan met de bus voor 
een excursie.   
Heeft U  zich opgegeven, maar nog niet betaald  dan  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 
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Bezoek Brandweer 12 januari 

De brandweer komt altijd te laat.. 

Op woensdagmiddag 12 januari waren we met 18 personen te 
gast bij de vrijwillige brandweer van Wateringen. 

We werden gastvrij ontvangen met koffie door Carolien van 
Meeteren en Eline v.d.Velden, twee stoere brandweerdames. Ons 
werd van alles verteld over de oorzaken van het ontstaan van 
brand en, wat minstens zo belangrijk is, het voorkomen van brand. 

De meeste branden ontstaan in de keuken bij het koken en 
frituren. Wordt het vet of olie in de pan te heet dan slaat de vlam in 
de pan. Doe dan altijd een deksel op de pan en gooi er geen 
water op.Andere oorzaken kunnen zijn : onoplettendheid bij 
kaarsen branden, roken en elektrische apparaten. In een woning 
is het best belangrijk om een rookmelder te hebben. 

Ook een blusdeken in huis hebben kan handig zijn. Bij diverse 
bouwmarkten is zo’n deken te koop voor ongeveer € 10,– of  € 
15,–. Misschien iets om op uw verlanglijstje te zetten voor uw 
verjaardag. Vaak weten we toch niets te vragen. 

Als uw kleding in brand mocht geraken, dan is het advies niet 
hollen, maar rollen ! 

Tot slot kregen we nog een rondleiding door de kazerne om de 
brandweerauto’s met allerlei materialen te bekijken. Ongelooflijk 
wat onze vrijwillige brandweermannen en –vrouwen allemaal 
moeten weten en doen om daadkrachtig te kunnen optreden bij 
brand! 

Het was voor ons een leerzame 
middag.  

 

Met dank aan onze stoere 
brandweerdames.   

mailto:thea1944@caiway.net
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Op zaterdag  26 maart 2011  wordt er wederom door Stichting 
Vrienden Ouderen Wateringen en Kwintsheul een Klaverjas 
Marathon, met loterij gehouden in de recreatiezaal van Careyn 
“De Ark” te Wateringen. 
Deze marathon wordt met hand- en spandiensten bijgestaan door 
leden van de Rotaryclub Wateringen en staat onder leiding van Ab 
van Marrewijk. 
 
Aanvang 10.30 uur. (zaal open 9.30 uur). 
 
 
De kosten bedragen € 15,00 per persoon. inclusief Lunch. 
Betalen in de zaal voor aanvang.  
 
Belangstellende kunnen zich  per koppel opgeven bij de receptie 
van, 
 Wooncentrum Careyn “De Ark” Herenstraat 85  Wateringen. 
 
K.B.O. (dinsdagmiddag) Velo. 
 
Ab van Marrewijk  tel. 293204 of 
e-mail: ajmar@caiway.nl  

Spreuk: 

Wie niet in staat is een fout te maken 
is tot niets in staat. 
                                                                             Lincoln 
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Klaverjassen: 

Uitslag prijs klaverjassen 11 januari  

eerste plaats    Tiny Odems           5495 punten 

tweede plaats Wil Franssen           5337 punten 

derde plaats   Coby Janknegt        5309 punten 

poedelprijs Annie van Tol  

Uitslag prijs klaverjassen 1 februari 

eerste plaats  doos van der Goes  5768 punten 

tweede plaats Louis de Jong          5310 punten 

derde plaats  Jeane v. d. Zwaan    5299 punten 

Poedelprijs Riek Toeba 

 

Uitnodiging de Jolige Druif.  

Voor het jubileum van 4 x 11 jaar de Jolige Druif worden de 
Senioren op maandag 7 maart van harte uitgenodigd voor een 

extra feestelijke carnavals middag. 

Het feest wordt gehouden in de Velo en begint om 14.00 uur, zaal 
open om 13.30 uur. 

 


