
~ 1 ~ 
 

 
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 
www.kbowateringen.nl 

Jaargang: 58                     nr. 4                            2011                                

Beste mensen , 

Pasen! Elk jaar komt de lente weer in ons land de bomen staan weer in 
het blad, de bloemen bloeien en de vogels zingen. We voelen ons allen 
weer beter dan tijdens de lange en eentonige winter. 

Om dit alles mogen wij God danken, dat het feest van de lente in de 
natuur ook een lentefeest is voor onze ziel. 

Want Pasen is meer dan een feest in de natuur, en niet alleen een zaak 
van kuikentjes en paaseieren. Er is meer aan de hand dan een paashaas 
die huppelt in het  lentegras. 

Het is een feest van de eeuwige lente, want al onze natuurfeesten duren 
niet lang. Straks komt de warmte van de zomer,  en vallen de bladeren in 
oktober, en dan is het weer winter. 

Een cyclus van blijdschap maar ook een beetje triest zijn we om de 
vergankelijkheid. Ons geloof raakt niet vast in het draaiende rad van 
bloeien en sterven. Door ons doopsel zijn we geënt op de stam van 
Christus: een boom die geen herfst kent. Jezus is gestorven, maar 
verrezen, en wij met Hem. 



~ 2 ~ 
 

Ik wil u graag een paasgedachte meegegeven, die mij erg aansprak en ik 
hoop ook u. 

Nu weer 2000 jaar geleden 

een eenzame man roepend in de woestijn. 
Een grote massa luisterde 

dat kon de Verlosser wel eens zijn. 
  
Hij predikte voor liefde 

vrede en verdraagzaamheid. 
Tegen corruptie en geweld 

maar werd ook door eigen volk verraden 

en door de bezetter neergeveld. 
  
Sleepten Hem naar Golgota 

nagelde Hem daar aan een kruis 

werd bespot, geslagen en verraden 

als een vreemde, in eigen huis. 
  
Nu 2000 jaar later 
nog niets nieuws onder de zon. 
Mensen blijven verkrachten, 
stelen en moorden, 
alsof het niet anders kon. 
  
Daarom bezin en kijk eens rond, 
want dagelijks kruisigt men 

Christus in een mens, 
dat dit nog eens mag eindigen. 
De natuurcyclus is doorbroken: het is voor hem en voor ons allen volle 
zomer. Dat is dus heel wat meer en anders dan een lente gevoel. Elke 
bloem zegt: straks ben ik uitgebloeid. Elke boom fluistert straks valt mijn 
kruin van het hoofd. Maar wij mogen zeggen, ook al gaat ons uiterlijke 
mens ten onder, ons innerlijk vernieuwt zich van dag tot dag. 

De voorzitter 
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Website:  www.kbowateringen.nl Op onze site vind u de afdelingen: 
Algemeen KBO, Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief en 
Uit goed voor u. 
                                    
 
Nieuwe leden:   
Dhr. G. van der Spek, van Doornicksingel 82  
Mevr. A. van der Spek,  van Doornicksingel 82 
Dhr. L.Th.J. Hassing, Lenteblok  141 

Mevr. P.C. de Bruin, Lenteblok 141                 

Dhr. J.W. van Empel, Pioendreef  9,  Rijswijk           
Mevr. A. Lijmbach, Witlofstraat 3,   
Dhr W.A.M. van Kester, Gaelstraat 6  
Mevr. C.A.M. van Kester-Toussaint  Gaelstraat 6   
Mevr. M.M. Grootscholten, Vliethof 25  
Mevr. A.E. de Lijster, Kuinrestraat 24, Den Haag 
    
Wij heten u allen van harte welkom en wensen u een fijne tijd bij de KBO. 
 
 
overleden   
 

Dhr. Jan Enthoven  21 maart. 
Wij wensen de familie veel sterkte toe met het verwerken van dit verlies. 
  
 
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.  
 
 
 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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WAAR MOET IK ZIJN? 
 
Nederland heeft een jungle aan regelingen, wetten en organisaties op het 
gebied vansociale zekerheid. Vaak is het moeilijk uit te vinden waar je 
precies moet zijn - en soms word je van het kastje naar de muur gestuurd. 
 
Daarom is Regelhulp in het leven geroepen, speciaal om mensen met 
een ziekte of handicap en ouderen de weg te wijzen. 
 
Regelhulp biedt een handig overzicht van alle soorten zorg, hulp en 
financiële ondersteuning van gemeenten, Centrum Indicatiestelling Zorg 
(CIZ) en UWV. 
 

Kijk op www.regelhulp.nl. 
Uit: UWV Perspectief, nr. 1 –Februari 2011 
 
 
Postzegels 
Postzegels,brillen,gehoorapparaten,rozenkransen,beeldjes,zangbundel-
tjes schilderijtjes enz  zijn van harte welkom . 
  
De inleveradressen voor de postzegels enz. zijn:   
Mevr. A. van Mierlo        Harry Hoekstraat 112            Tel. 294848 
Mevr. C Willemsen         Randveen 22   Tel: 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9   Tel: 296794   
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. 
Kunt u uw spullen niet brengen? Een telefoontje en we halen ze op. 
 
 
 
De  volgende Nestor verschijnt  23 mei 2011 
 



~ 5 ~ 
 

Activiteiten:  
 
Di   19 april     Paasklaverjas met prijzen 
Do  21 april       Paas bridge drive met prijzen 
Wo 27 april       Excursie Van Vliet Keramiek 
Di   11 mei      Uitgaansdag Spakenburg 
Do 19  mei        Bridge in de KGB hal Veenbes 
Di   24 mei        Slotcompetitie Klaverjassen  
Wo 25 mei     Bezoek paleis van Justitie 
Do  26 mei     Slotdrive Bridge 
Do  30 juni        Sluiting  KBO seizoen 
Za  2 t/m 9 juli  Vakantie Vledder 
Vanaf 7 juni is er op dinsdag en donderdag vrij klaverjassen , 
bridgen,klaverjassen en ook voor de crea tafel kunt u terecht.. 
                          

Soos dinsdagmiddag       v.a. 13.00 uur     
   Klaverjassen,         
   Biljarten,   
   Rummi-cuppen,  
   Jokeren,                                                            
   Kaarten maken 

Soos donderdagmiddag   v.a. 13.00 uur Bridgen, Biljarten. 
    
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 

Van niets word u zo oud als van de ontdekking dat 
uw kinderen in de geschiedenisles leren wat u nog 
in de krant hebt gelezen. 
                                                                                                                                          Peter Darbo 

mailto:thea1944@caiway.net
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KAARTWEEKEND VLEDDER  
Helaas het zit er alweer op. Op 8-9-en 10 April was ons kaart weekend in 
hotel "Brinkzicht" in Vledder. Een weekend  waar  we lang naar 
uitgekeken hadden. Op vrijdag 8 April werden we om 13:00 met de bus 
opgehaald en zijn we (wel met een half uur vertraging vanwege de files) 
vertrokken.  
Bij aankomst in het hotel en het uitdelen van de sleutels van de kamer 
was er nog net tijd voor het diner om een consumptie te nuttigen.  
Een diner van zeer hoge klasse moet ik zeggen en gelukkig is dat niet    
alleen mijn mening ook vele van de kaarters delen deze mening.  
Na het diner kon de strijd om de bekers beginnen alles in een opper beste 
gezellige ambiance . 
 
Zoals gewoonlijk tijdens het kaart weekend werd de vrijdagavond 
(zaterdagmorgen) in een gezellig samenzijn afgesloten. Zaterdagmorgen 
na het ontbijt was er de mogelijkheid om met de bus de buurt te gaan 
verkennen onder leiding van Harry die alles over de omgeving wist te 
vertellen. De busrit eindigde in Giethoorn of het Venetië van het Noorden 
waar we overstapten op een rondvaartboot ook weer met een uitstekende 
gids aan boord die vertelde en uitleg gaf over het verleden en heden van 
Giethoorn. Het was een zeer geslaagde dagbesteding. Jammer dat velen 
van ons van de bankjes in de boot een houten kont hebben 
overgehouden, maar dat was zeer de moeite waard. Na thuiskomst nog 
heerlijk op het terras kunnen zitten genieten van de zon en waar we ons 
hier konden voorbereiden op een heerlijk diner en de tweede ronde in de 
strijd om de bekers. De zaterdagavond verliep net zoals de vrijdagavond 
alleen duurde deze iets langer.  
Zondagmorgen de laatste ronde van de strijd en nadat die gestreden was 
stond er wederom een heerlijk diner voor ons klaar wat voor velen een 
verrassing was, want dan hoefden ze bij thuiskomst niet meer te koken. 
Inmiddels was er een prijzentafel klaargemaakt waarin ieder zich aan kon 
vergapen. Direct na het eten werd de uitslag van het kaart weekend 
bekendgemaakt en mochten de prijswinnaars de felbegeerde beker in 
ontvangst nemen.  
Alle eer komt toe aan de mensen die dit weekend hebben weten te 
organiseren het was geweldig. 
 
Huub van der  Zwaan 
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Rabobank Clubkas Campagne.   

Er  hebben 183 verenigingen en stichtingen deelgenomen  aan de 
campagne waarvan er 110 op 7 april j.l. waren uitgenodigd om een 
cheque voor de clubkas in ontvangst te nemen . 

 

Elke stem heeft € 2,30 opgebracht. Een prachtig resultaat, waarvoor dank 
aan alle mensen die op de KBO gestemd hebben. 

De campagne is mede  dank zij  het promoten door Mevr. Mimi van Rijn 
een groot succes geworden. Dus wordt  voor 1 jan 2012 lid van de Rabo 
zodat u volgend jaar ook mee kunt stemmen .  

 
Uitslag prijsklaverjassen van 5 april. 
Eerste prijs    Aad van Meurs                 5569 punten 
Tweede prijs Bep van Hagen-Helm       5457 punten 
Derde prijs    Nel Huijser                        5280 punten 
Aanmoedigingsprijs Arnold Vermeulen 3251 punten (goed blijven oefenen 
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Wist u  
 
Dat……Op donderdag 19 mei de Velo bezet is en de activiteiten plaats 
vinden in de  KGB hal aan de Veenbes in Wateringen. 
 
Dat……Er op 19 mei ook koffie dames aanwezig zijn in de KGB hal  om        
de inwendige mens te voorzien. 
 
Dat……Het weekend in Vledder bijzonder geslaagd is. 
 
Dat……Mevrouw van der Lans ( 90 jaar) in Vledder opbiechtte dat ze   
vreemd gegaan was met een neger.  
 
Dat……Mevrouw van der Lans ook pikante moppen kan vertellen. 
 
Dat……Cock Moerkerk de kamer met verkleedspullen in het hotel wist te 
vinden en zaterdag twee keer optrad ( als orgelman en als visser) 
 
Dar…..27 april de excursie is naar Van Vliet Keramiek 
 
Dat……De KBO voor vakantie weer naar Vledder gaat van 2 t/m 9 Juli. 
 

Dat er in de maand Juni vrij klaverjassen, bridgen,biljarten 
is. En de creatafel ook gereed staat. 
 
De volgende Nestor/mededelingenblad verschijnt op 23 
mei. 
 

Dat…… op 6 en 13 april j.l. totaal  67 leden  van de KBO een bezoek 
brachten aan Orchideeën kwekerij  Ter Laak en daar een boeiende 
rondleiding kregen. 
 
Dat……de KBO op 25 mei naar de Rechtbank in Den Haag gaat. 
 
Dat……30 juni alle KBO activiteiten stoppen 
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Reacties op het kaartweekend. 
 
Hallo Tiny,  
Wij hebben jullie gisteren niet meer gezien bij 
VELO 
omdat we met de bus waren, maar wij willen je even laten weten 
dat het een fantastisch weekendje was ,beter kon het niet !!! 
Alles was zo goed geregeld,zelfs die consumptie kaartjes. 
 
Het eten was heerlijk, er was werkelijk niets op aan te merken 
De Zaterdag was ook zo leuk, naar Giethoorn,het was allemaal  
zo goed geregeld, ik neem mijn petje af voor het gehele bestuur!!! 
Want er moet toch zoveel geregeld worden, voor zo'n WEEKEND 
. 
We hebben genoten,en volgend jaar bij leven en welzijn zullen we maar 
zeggen hopen we het weer mee te mogen maken! 
  
Groetjes Kees Duijniisveld en Riet Duijvestijn        
  
Kaartweekend 2011 
Graag wil ik even terugblikken op het zonnige kaartweekend. Er was weer 
een prachtige locatie gevonden door het bestuur, dit keer in Vledder. 
Naast het kaarten was er ook de mogelijkheid om op zaterdag een 

fietsroute te rijden ( 30 km) of met de bus 
naar Giethoorn ,om daar met de boot te 
gaan varen. Terug in Vledder konden we 
aan tafel voor een heerlijk diner. Daarna 
werd er gekaart en héél veel nagekaart. 
De avonden na het kaarten waren heel 
gezellig, veel gelachen en leuk 
personeel. Kortom een fantastisch 
weekend. 
 
Annie van Dijk  
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Kaartweekend  in Vledder 8, 9 en 10 april 2011 
 
We kunnen weer terugzien op een  zeer geslaagd kaartweekend. Onze 
voorzitter Huub v.d. Zwaan zal U hierover uitgebreid  berichten . 
Velen  trokken er zaterdag met het  fantastische weer  met  hun eigen of 
gehuurde fiets  op uit of maakten gebruik van de mogelijkheid om met de 
bus en later met de boot in Giethoorn te genieten  van de mooie natuur in  
Drenthe.  
Wat het bridgen betreft  waren er vrijdag, zaterdag en zondag weer  hele 
aparte spellen bij en was uiteraard niet iedereen tevreden over zijn of haar 
resultaten. Er  waren  dan ook verrassende uitslagen bij. Ook moesten we  
het dupliceren onder de knie krijgen, om iedereen de zelfde spellen te 
laten spelen en dus een eerlijke uitslag te krijgen. 
  
De winnaars van de wisselbekers  waren dit jaar  
 An van Dijk en Trudy v.d. Meer met      56.87 % . Van  harte  gefeliciteerd.   
De nummers 2 t/m 5 waren : 
2. Tiny Eekhout en Wilma Groenendijk  56.11 % 
3. Lenie en Aad v.d. Goes    55.64 % 
4. Gusta Nijssen en Hennie Persoon 54.88 %  
5. Wil en Piet Duijndam   54.84 % 
Maar er was voor iedereen een leuke prijs. 
Cas Maat had alles prima voor elkaar en zal de volledige uitslag 
donderdag op de soosmiddag ophangen. Ook  heeft hij vele foto’s 
gemaakt en die kunt U bewonderen op de KBO site. 
 
Tiny Eekhout. 
 
Klaverjas uitslag van het kaartweekend  
eerste prijs en bekerwinnaar  Plony Bouman                  14807  punten 
tweede prijs                            Trees Suiker                     14725  punten 
derde prijs                              Jeanne van der Knaap      14425  punten 
vierde prijs                   Toos van der Goes            14391  punten 
vijfde prijs         Jo van Adrichem-Haak      14152  punten 
en al degenen die verder aanwezig waren zijn prijswinnaars, allen 
proficiat!! 
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                  UIT GOED VOOR U         

Het is ruim 4 jaar geleden, dat wij een bezoek hebben gebracht aan het 
Paleis van Justitie in Den Haag voor het bijwonen van een zitting van de 
politierechter op de Rechtbank. Op verzoek van een aantal leden hebben 
wij contact opgenomen met de afdeling Voorlichting van de Rechtbank te 
’s-Gravenhage voor opnieuw een groeps bezoek. Wij hebben een 
afspraak kunnen realiseren op:  

Woensdag 25 mei 2011        

een ochtendzitting om 10.00 uur 

Paleis van Justitie, Prins Clausplein 60, ‘s-Gravenhage 

Na een uitgebreide voorlichting volgt het bijwonen van een zitting. Na de 
veroordeling bestaat soms de mogelijkheid met de officier van justitie 
en/of de politierechter van gedachten te wisselen over de uitspraak.Er 
kunnen slechts 20 leden de zitting bijwonen. 

Het vervoer dient u zelf te regelen. Het advies is tramlijn 17. Vertrektijd 
8.59 uur vanaf de Dorpskade en aankomst Centraal Station 9.39 uur. 
Looproute + 10 minuten. Door het Station lopen langs het Nationaal 
Archief vervolgens het voetpad volgen tussen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken en de Koninklijke Bibliotheek .Aan het einde van het 
voetpad vindt u het Paleis van Justitie. Ingang  aan uw linkerhand op 
nummer 60. 

Er zijn geen kosten aan verbonden.. Identiteitsbewijs verplicht te 
tonen. Inschrijving per e-mail uiterlijk vóór 9 mei 2011 
n.meijer@hetnet.nl of telefonisch op nummer 294435.  

De commissie 
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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

