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Beste vrienden van de KBO  

De carnaval ligt reeds achter ons, 7 maart jongstleden hebben we een 
prachtig feest gehad dat geheel verzorgd was door onze 
carnavalsvereniging "de jolige druif ". Het was meer dan geweldig. Een 
ieder die daar aanwezig was zal daar zeker van genoten hebben, dus 
namens het bestuur nogmaals zeer hartelijk dank aan de gehele 
carnavalsvereniging. 

Het kost me grote moeite om een soort overweging te schrijven met het 
oog op Pasen. Het komt vast door al die berichten in de media over de 
toestanden in internaten en de reacties van de verantwoordelijken daarop. 
Je zal maar een onschuldig en goedwillende pastoraal ingesteld priester 
zijn die op palmzondag hosanna preekt. De dagen daarop een 
boeteviering moeten leiden, en vervolgens op goede vrijdag de kruisweg 
herbeleven met alle ellende die Jezus toen over zich kreeg, en daarna 
met Pasen weer zijn verrijzenis vieren met herhaalde andere halleluja's 
met als hoogtepunt het Urbi et Orbi in Rome door de paus, die door de 
media genadeloos aangepakt wordt. 

Als priester ben je dan niet te benijden en heb je voelbare steun van de 
mensen om je heen hard nodig. Toch kun je de positie van zo’n man goed 
vergelijken met die van Jezus’ volgelingen, ook zij wisten niet hoe ze 
tegen het bezoek van Jezus aan Maria Magdalena aan moesten kijken. 
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Na drie jaren van onzekerheid, onbegrip en gesappel moeten zij toch 
genoten hebben van de intocht van Jezus in Jeruzalem als koning die 
verlossing brengt. 

De dagen daarna durfden zij zich niet meer te laten zien als volgelingen 
en ontkenden dat zelfs tot 3 keer toe. Pas bij het overlijden van Jezus 
waren er nog enkelen aanwezig en die hebben hem begraven. Daarna 
verscholen zij zich en pas na aandringen van enkele vrouwen die het 
geopende graf bezocht hadden kwamen ze te voorschijn. En het duurde 
toen nog 40 dagen voordat ze de buitenwereld weer in durfden, nadat de 
heilige Geest over hen neer gedaald was. 

De geschiedenis lijkt zich te halen. 

Één ding heeft echter de tand des tijds doorstaan, aan de kwaliteit van de 
boodschap van Jezus ligt het niet. 

Dat wij eerbied moeten hebben voor zijn schepping en gelijkwaardig 
daaraan voor het liefhebben van onze medemens heeft geen uitleg nodig. 
Dat velen van ons (ook ik) vraagtekens plaatsen bij de manier waarop de 
religieuze leiders soms handelen, is menselijk. 

Niet alles wat discutabel was is goed te praten, maar zie het verhaal in de 
bijbel omtrent Maria Magdalena de overspelige vrouw en het commentaar 
van Jezus daarop 
"Wie zonder zonde is, mag de eerste steen werpen". 

Laten we dit als voorbereiding op het paasfeest eens goed in overweging 
nemen. 

 Namens het bestuur wens ik u allen een zalig paasfeest. 

Uw voorzitter                                
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Als je denkt dat de mammoet uitgestorven is,heb je het mis, want 
..............  
 
mam moet eten koken,...                   
 
mam moet koffie zetten,...  
 
mam moet de was doen,...  
 
mam moet boodschappen doen,...  
 
mam moet de bedden verschonen...  
 
mam moet de rommel opruimen,...  
 
mam moet ramen lappen...  
 

mam moet strijken...  
 
mam moet helpen met het huiswerk,...  
 
mam moet zorgen dat het huis schoon is,... 
 
mam moet helpen in de tuin,...  
 
mam moet zorgen dat alle rekeningen op tijd betaald worden,...  
 
mam moet als het nodig is dokter zijn, ...  
 
En als mam een man heeft met twee linkerhanden of een ontzettend 
luie, moet ze ook nog electricien, timmerman, fietsenmaker,  
Schoenmaker etc, etc, etc zijn, 
 
Maar mam moet vooral niet Zeuren !!!!!!!!! 
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Bezoek aan de Eerste Kamer Der Staten Generaal. 
 
Georganiseerd door de commissie ‘Uit Goed Voor U’ bezochten we op 
woensdag 16 februari 2011 de Eerste Kamer. Zoals de uitnodiging 
vermeldde werd deze lokatie, gelegen aan het Binnenhof in Den Haag, op 
verzoek van belangstellenden uitgekozen.  
Bij binnenkomst werden we, behalve door de commissie, verwelkomd 
door het CDA-eerste kamerlid Gerrit Terpstra en door Arie Slob van de 
PCOB-ZH. In de fractiekamer van het CDA (nu nog de grootste fractie en 
daarmee ook de bewoners van de grootste kamer) werden we ontvangen 
met een kopje koffie c.q. thee en hield de heer Terpstra een betoog over 
de functie van de eerste en de tweede kamer, welke rechten zij hebben en 
hoe de eerste kamerleden hun werk uitvoeren. Als afronding was er 
gelegenheid tot het stellen van vragen. 
Daarna volgde een rondleiding langs verschillende vertrekken van de 
Eerste Kamer waarbij de meeste aandacht werd besteed aan de 
indrukwekkende vergaderzaal (in 1994-1995 nog grondig gerenoveerd) 
met een rijk gedecoreerd plafond en een meer dan levensgroot schilderij 
van Koning Willem II. Hier wordt één maal per week (meestal op dinsdag) 
vergaderd door de 75 leden van de Eerste Kamer. Hun belangrijkste taak 
(zeker geen volledige baan) is het toetsen van de voorgelegde 
wetsvoorstellen op rechtmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid. 
Aanpassen kunnen ze de voorstellen niet, alleen maar goedkeuren of 
afwijzen! 
Een tweede ruimte waar langer bij werd stilgestaan is de ‘Gravenkamer’, 
nu in gebruik als een commissiekamer. Hier hangen portretten van alle 
graven van Holland. Een opmerkelijk feit is dat zij zijn opgehangen tegen 
een muur die als enige overeind is gebleven bij het afbreken van een 
kapel toen de huidige vertrekken zijn gebouwd rond het midden van de 
vijftiende eeuw. 
Na de rondleiding namen we afscheid van de Eerste Kamer waarbij we 
een setje documentatie meekregen, staken het Binnenhof over naar de 
Tweede Kamer, werden gescreend door de beveiliging (alsof je met het 
vliegtuig op reis gaat) en maakten we een wandeling naar het restaurant. 
Daar hebben we een prima verzorgde lunch gebruikt. 
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Afsluitend werden we in de gelegenheid gesteld om plaats te nemen op 
de publieke tribune van de Tweede Kamer. Hier vond een kort debat 
plaats over het al of niet houden van een spoeddebat over asbest in 
schoolgebouwen, dit naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd in 
opdracht van een TV-programma, waarvan de uitkomst nogal 
onrustbarend was. Daarbij waren we ook getuige van de eerste bijdrage 
(maiden speech) van een CDA-kamerlid. 
Al met al een zeer interessante en goed bestede dag voor de 25 
deelnemers aan deze excursie. 

Prijs klaverjassen  

de uitslag van de prijs klaverjassen 1 maart 2011 

eerste prijs    Chris de Gier               5588 punten 

tweede prijs  Kees van der knaap    5555 punten 

derde prijs     Riek Toebak               5274 punten 

en de poedelprijs is deze keer  

voor Riet Alleblas                             3053 punten 

al deze mensen van harte gefeliciteerd. 

Stukken Jaarvergadering 

Vanaf 15 maart liggen de stukken voor de jaarvergadering van 29 maart 
a.s. tijdens de soosmiddagen voor u op tafel.  
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De commissie heeft u een 3-tal activiteiten aan te bieden zoals:  

 

Op woensdag 6 april kunnen wij een rondleiding krijgen bij het 

orchideeënbedrijf van Ter Laak aan de Middenzwet 23, 2291 HM in 

Wateringen. Een zeer interessant bedrijf om te bezoeken. We 

verzamelen  om 10.00 uur bij bovengenoemd adres. 

De kosten bedragen € 1,-- per persoon. Er kunnen 35 personen mee.  

 

Op woensdag 27 april kunnen wij een rondleiding krijgen bij Jan van 

Vliet, keramist en beeldend kunstenaar, Martinus Nijhofweg 1, 2548 

ER in Den Haag.  We verzamelen om 14.00 uur bij genoemd adres. 

De heer Van Vliet zal ons van alles over zijn werk vertellen. 

De kosten bedragen € 2,50 per persoon inclusief koffie. Hier kunnen 

wij met circa 25 personen terecht. 

 

Op woensdag 11 mei houden we ons jaarlijks uitstapje.  

 

Voor één of beide excursies en voor het uitstapje kunt u zich 

aanmelden via bijgevoegd formulier. Voor de orchideeën dient u 

uiterlijk 30 maart en voor de keramiek uiterlijk 20 april a.s. met 

bijvoeging van het desbetreffende bedrag in te leveren bij Ita de 

Bruijn, Tijmensblok 13 in Wateringen.Voor inschrijving en betaling 

voor het uitstapje zie bijgevoegd inschrijfformulier. 

 

De commissie leden 

Ita, Ineke, Nico en Nol. 

 
Website:  www.kbowateringen.nl Op onze site vind u de afdelingen: 
Algemeen KBO, Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief en 
Uit goed voor u. 
                                    

http://www.kbowateringen.nl/
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Kaartweekend  8,  9 en 10 april 2011 
Wanneer U dit mededelingenblad leest, hebben onze deelnemers aan het 
kaartweekend in Vledder het programma ontvangen. Nog twee weken en 
dan hopen we van een leuk en gezellig weekend  te genieten. We gaan 
met ruim 80 personen en de helft wordt met de bus vervoerd.  
De bus vertrekt om ongeveer 13.00 van de parkeerplaats bij Velo en 
zal zondagavond tussen 18.00 en 19.00 weer terug zijn . 
Tiny Eekhout 
 

  
 
Nieuwe leden:   
Dhr. H. Blomsma,                              Papyruspad 135, 2283 HH  Rijswijk  
Mw. I. Blomsma-van der Lugt,           Papyruspad 135, 2283 HH Rijswijk                  
Mw. J.H.G. Arkesteijn,                 Meinertzhagenstraat 4,  
Mw. E. Scholte,                   Strijplaan 264                                 
Dhr. N.A.M. Bouwmeester,                Noordweg 78,  
Mw. A.J.M. Bouwmeester-van Luijk,  Noordweg 78 

Dhr. H.J. Wigmans.                            Melis Stokelaan 1184,  
                                                           2541 EH  Den Haag          
Mw. C.W. Wigmans-Seffelaar            Melis Stokelaan 1184 EH Den Haag 

De heer J.A. Lange,                           Karper 29, 2295 HK Kwintsheul   
Mw. J.P.W.M. Bellekom-van Dijk,      Poortweide 22   
 
Alle nieuwe leden wensen wij van harte welkom  en een fijne tijd toe bij de 
KBO. 
  
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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Bridge: eindstand vierde periode 
  
A-lijn  
1 Anneke Fromberg en Thecla Kester     55,49 % 
2 Piet Hollaar en Jan Lindenburg            53,20 % 
3 Gerard d. Kievit en Ted v. Schie         52,41 % 
  
Promotie van B naar A-lijn 
1 Lien Lemckert en Tudy v.d. Meer         56,70 % 
2 Annie v. Dijk en Piet Lemckert             54,95  % 
3 Toos en Theo Zwinkels                        54,31 % 
4 Jan Enthoven en Eduard v.d. Knaap   53,51 % 
  
Promotie van C naar B-lijn 
1 Alie Ammerlaan en Ineke Meijer          56.99 % 
2 Joke en Ab v. Marrewijk                       56,37 % 
3 Cock en Piet Haak                               52,42 % 
4 Vonie v. Rijn en Fie Vink            52,26 % 
  
Promotie van D naar C-lijn 
1 Riet en Joke Strik                                 58,11 % 
2 Co en Henk Meurs                               53,16 % 
3 Bea en Kees v.d. Akker                        52,98 % 
4 Wally en Koos v.d. Horst                      52,77 % 
  
Slemstand na periode 4 
1 Joke en Ab v. Marrewijk                      31 Punten 
2 Annie v. Dijk en Piet Lemckert            20     " 
3 Pauline en Loek Gardien                    19    " 
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Op vrijdag 8 april a.s. viert de Westlandse Koorvereniging Musica haar 20-
jarig jubileum met een grandioos jubileumconcert in de St. Jan de 
Doperkerk te Wateringen. Medewerking wordt verleend door Petra Berger, 
Ira Spaulding, Margaret Roest, Martin de Deugd (viool), Han Kapaan 
(hobo), Reinilde Buys (harp), Rob van Dijk (vleugel), Peter Bontje 

(synthesizer), Aarnoud de 
Groen (orgel) en Peter van 
Dinther (trompet). De muzikale 
leiding is in handen van Gerard 
Breas. 

De Westlandse Koorvereniging 
Musica is een gemengd koor, 
bestaande uit 125 leden, dat 
muziek uitvoert in alle facetten 
en stijlen. In de afgelopen 20 
jaar is ruime ervaring opgedaan 
met optredens door het hele 
land. Musica is er trots op dat zij 
een zeer breed scala van 
muziekstijlen beheerst. Mede 
dankzij de grote muzikale kennis 
van haar dirigent zingt het koor 
vele verschillende werken, zoals 
muziek uit musicals (Joseph, 
Porgy and Bess etc.), religieuze 
muziek, werken uit de Engelse 
koortraditie, maar ook muziek uit 

de huidige popcultuur (bijv. Ben van Michael Jackson, Hallelujah van 
Leonard Cohen). 

De toegangsprijs voor dit jubileumconcert is normaal € 20 inclusief koffie 
en thee. 

Voor alle KBO leden op vertoon van hun pasje is de prijs €  17.50 een 
kaart per pasje. 
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 postzegels............. postzegels............. postzegels.............  

De organisatie van de postzegel inzameling gaat over in andere handen. 

Wegens de vergevorderde leeftijd is Mevr. Th Vijverberg genoodzaakt 
definitief te stoppen met dit mooie en dankbare werk. Het is begonnen met 
een schoenendoos postzegels en is uitgegroeid tot een klein bedrijfje, 
waar naast postzegels ook brillen, gehoorapparaten, ansichtkaarten, 
kleine religieuze artikelen, zoals beeldjes, kruisjes, schilderijtjes, 
rozenkransen, zangbundeltjes enzovoorts welkom zijn.  

Na een oproep om deze taak over te nemen, hebben we twee dames te 
weten Mevr. M. Vollebregt en Mevr. C. Willemsen bereid gevonden dit 
werk voort te zetten.   

Inleveradressen zijn: 

Mevr. C. Willemsen      Randveen 22                 0174 -295327 

Mevr. M. Vollebregt      Lenteblok  9                   0174 -296794 

Mevr. A. van Mierlo      Harry Hoekstraat 112    0174 -294848 

Mevr. M. van Meurs     Noordweg 65                 0174 -297132 

Mevr. J. van Adrichem Azaleapark 89                0174 -293291 

Mevr. V. Vis                  Leeuwerik 89                 0174 -296473 

de heer K. Vis              Waterlandsingel 178      070  - 3932090 

Mevr. Th. Vijverberg    Bakkershof 60                0174 -294408 

Op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. 

Kunt u uw spullen niet brengen? Een telefoontje en we halen ze op.
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Activiteiten:  

 
Di   29 maart     Jaarvergadering 
Zo    3 april        Matthäus Passion Poeldijk 
Wo   6 april       Bezoek Orchideeënkwekerij Ter Laak 
Vr    8-10 april   Kaartweekend Vledder 
Wo 27 april       Excursie Van Vliet Keramiek 
Di   19 april     Paasklaverjas met prijzen 
Do  21 april       Paas bridge drive met prijzen 
Di   24 mei        Slotcompetitie Klaverjassen 
Do  26 mei     Slotdrive Bridge 
 

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  21 april 2011    

Bedevaart naar Den Bosch 

De bedevaart naar Den Bosch gaat dit jaar niet door. 
    
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 

mailto:thea1944@caiway.net
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Dit gaat over het redden van een mensenleven met de letters ” P.L.A.T.” 
 
Een voorbeeld: tijdens een BBQ feestje struikelde een vrouw en viel. Ze 
verzekerde iedereen dat ze zich niet bezeerd had en wees medische hulp 
van de hand. Volgens eigen zeggen was ze gestruikeld over een steentje 
vanwege haar nieuwe schoenen. 
Ze hebben haar een beetje gefatsoeneerd en een nieuw bord met eten 
gegeven. Hoewel ze een beetje ontdaan was heeft ze zichzelf goed 
geamuseerd de rest van de avond. 
De man van Jane echter belde na de BBQ iedereen met de mededeling 
dat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gebracht. Om 06.00 uur stierf 
Jane. 

Ze had een herseninfarct gehad tijdens de BBQ. Als zij geweten hadden 
wat de signalen van een infarct zijn, zou Jane misschien vandaag nog bij 
ons zijn geweest. Sommigen sterven echter niet, maar worden invalide; 
hulpeloos en hopeloos.  
 
Neem even één minuut om het onderstaande tot je te nemen… 

Een neuroloog zegt dat als een slachtoffer van een beroerte binnen 3 uur 
bij hem is dat hij de effecten van een attack volledig ongedaan kan 
maken. 

Volgens hem is de truc om de signalen te herkennen en vast te stellen en 
dan de patiënt binnen 3 uur de nodige zorg te laten ontvangen. 

 
Soms is het moeilijk om te zien dat het om een hersenaandoening gaat. 
Helaas, het resultaat is een ramp. Het slachtoffer kan ernstige 
hersenbeschadiging hebben opgelopen als omstanders niet in staat zijn 
om de symptomen te herkennen. 

Lees dit en leer het van buiten!!  
 
Omstanders kunnen een infarct herkennen door slechts vier simpele 
opdrachten te geven: 
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P : Praten; laat de persoon een simpele zin uitspreken 

L : Lachen; Vraag het slachtoffer te lachen  

A : Armen omhoog; laat de persoon beide armen tegelijk 
omhoogsteken  

           T : Tong; vraag om de tong uit te steken. 
 

Als hij of zij moeite heeft met één van deze opdrachten bel dan 
onmiddellijk 112 en beschrijf de symptomen aan de telefonist(e).  
 
Een cardioloog beweert dat als iedereen die dit leest en doorgeeft aan 10 
andere mensen, je er van uit kunt gaan dat er tenminste een leven is 
gespaard. 
 

Hoe oud zou je zijn als je niet wist hoe 
oud je was. 
                                                                              Wayne  W. Dayer 
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Het automatisch antwoordapparaat van de Opa’s en Oma’s 
tegenwoordig: 
 

 
 
Goedendag, wij zijn momenteel niet bereikbaar maar u kunt een bericht 
achterlaten door gebruik te maken van de volgende codes: 
 

 Ben je een van onze kinderen: toets 1 

 Als we op de kleinkinderen moeten passen: toets 2 

 Als je onze auto dringend nodig hebt: toets 3 

 Als we de was en strijk moeten doen: toets 4 

 Als we bij jullie thuis moeten oppassen: toets 5 

 Als we de kinderen uit school moeten halen: toets 6 

 Als er voor a.s. zondag een taart gebakken moet worden: toets 7 

 Als jullie allemaal naar huis komen en mee eten: toets 8 

 Als opa een klus moet komen doen: toets 9 
Als u een van onze vrienden bent: toets 10 en spreek uw boodschap in na 
de pieptoon 
 
We bellen u terug zodra we tijd hebben……. 
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Bestuur:        
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 uiterlijk donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 
uur bij Dhr. Cas Maat, tel.: 0174-293827  voicemail 
inspreken kan ook of per e-mail  
cmaat@kabelfoon.nl of kbomaat@kabelfoon.net 
Bij gemelde afwezigheid bij Tiny Eekhout Tel: 0174-
293878 of per mail T.Eekhout@kabelfoon.nl 
 
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 
Geke Dinu   C-D lijn 0174-220284 
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 
 

mailto:cmaat@kabelfoon.nl
mailto:kbomaat@kabelfoon.net
mailto:jvrijn@kabelfoon.nl

