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Beste mensen, 
 
Vandaag precies een week geleden hebben wij weer mogen genieten van een 
geweldige uitgaansdag. De weergoden waren met ons. Het was volop zomer (ik zou 
bijna zeggen dat zijn we gewend) en dat kwam ons goed van pas, want na een 
bezoek aan Spakenburg, waar we lekker koffie gedronken hebben met gebak, een 
bezoek gebracht hebben aan het museum, zijn we in Elburg op de boot gestapt voor 
een prachtige vaart. Na een lunch op het benedendek zochten de meesten van ons 
een lekker plekje op het bovendek op om heerlijk te genieten van het stralende 
zomerweer. Menigeen van ons heeft daar een lekker kleurtje opgedaan. 
De uitgaansdag is zoals u weet altijd tegen het einde van het seizoen. Uiteraard 
hebben we nog wat weken te gaan en we hopen dat we in de kantine door kunnen 
gaan met onze activiteiten tot de laatste week van juni. In de vierde week van deze 
maand moet namelijk de hele hal ontruimd zijn, zodat ze kunnen gaan beginnen met 
de renovatie o.a. het leggen van een nieuwe vloer. Met ingang van het nieuwe 
seizoen zal onze domicilie zijn in de zeer moderne en lichte nieuwe kantine van Velo, 
voorzien van alle gemakken. En aan koude voeten zal een einde komen want hij zal 
voorzien zijn van vloerverwarming. 
Maar het is nog niet zover, we gaan gewoon verder Op 26 mei eindigt de 
bridgecompetitie, en op 31 mei is het einde van de klaverjascompetitie (per abuis 
stond er in het vorige mededelingenblad 24 mei) na deze tijd gaat zowel het bridge 
als het klaverjassen gewoon door maar dan niet in competitieverband. 
Even iets anders; op de jaarvergadering werd de vraag gesteld wat doet de unie 
KBO voor ons als ouderen? Hieronder een klein activiteitenoverzicht. 
In Nederland zijn er veel senioren die vaak zonder dat zij het weten een 
oogaandoening hebben. De unie KBO en de andere seniorenorganisaties pleiten 
voor een regelmatige en onafhankelijke screening van de ogen vanaf het 50e 
levensjaar door een optometrist in de eerstelijnszorg. Een groot deel van de 
vermijdbare slechtziendheid kan teruggedrongen worden met bijvoorbeeld een 
eenvoudige brilaanpassing of staaroperatie. Herkennen van oogproblemen en 
vroegtijdige signalering is voor deze organisatie een belangrijke eerste stap. 
De unie KBO is bezig met een intensieve lobby om de belangen van 
gepensioneerden veilig te stellen, dit naar aanleiding van de voorgestelde 
pensioenhervorming, die dit voorjaar zijn beslag zou kunnen krijgen. 
De unie KBO heeft samen met de PCOB in een brief aan de Tweede Kamer laten 
weten dat zij niet willen meegaan met het concept-wetsvoorstel van de initiatiefgroep 
"uit vrije wil". Deze groep pleit er, samen met de Nederlandse vereniging voor een 



vrijwillig levenseinde, voor dat mensen boven de 70 jaar en die hun leven "voltooid" 
vinden en graag willen sterven met professionele hulpverlening, legale stervenshulp 
kunnen krijgen d.m.v. dodelijke middelen. Volgens de oude organisatie is er een 
breed maatschappelijk debat nodig omdat zij vinden dat de samenleving met een 
menselijker antwoord moet komen dan wat de initiatiefgroep met dit voorstel doet. 
De unie KBO en andere ouderenbonden vinden het absurd dat het elektronisch 
patiëntendossier in de prullenbak verdwijnt. Met een landelijk elektronisch 
patiëntendossier kunnen huisartsen, specialisten en apothekers altijd en overal in 
Nederland veel van de patiëntengegevens inzien. De unie KBO is van mening dat 
het EPD er wel degelijk moet komen, uiteraard met de nodige waarborgen voor 
ieders privacy. 
Het EPD is niet alleen efficiënt en handig, maar levert ook een belangrijke bijdrage 
aan de veiligheid van vooral oudere patiënten. Zo zullen medicijngerelateerde 
ziekenhuisopnamen dankzij het EPD zeker gaan afnemen. 
 
Uw voorzitter Huub van der Zwaan 
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:   
Mevr. H. de Gier-Bom, Poeldijkseweg 47, Den Haag 
De heer C.M. Moerkerk, Hofzicht 25 
Mevr. A.W.M. Moerkerk-van der Zalm, Hofzicht 25 
Dhr. D. Wessels, Irenestraat 31 
De heer J. van Vliet, Martinus Nijhoffweg 1, Den Haag  
 
Alle nieuwe leden heten wij van harte welkom en wensen wij een fijne tijd toe bij de 
KBO. 
 
Overleden:  
Mevr. A.H.Vijverberg-van Leeuwen, Peterseliestraat 26   21 april 
Mevr. J.A. Verhage, de Ark Herenstraat 85 k. 120            22 april 
De heer M.J.M. Vijverberg, Heerenvliet 8                            2 mei 
De heer M. Heijnen, de Muscaat  22                                   9 mei  
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij 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/


Veel problemen kunnen worden opgelost door er 
geen probleem van te maken 
                                     
Bridge 
Scorekastjes 
 
Regelmatig zijn er vragen over de scores die in het 
uitleesvenster zichtbaar zijn. 
Uitleg: 
Na invoer van de score krijgt u eerst het percentage te zien dat 
door de leider is behaald.  
 
Het resultaat in procenten is het resultaat over het tot dan toe aantal keren dat 
het spel gespeeld is. 
 
Een score in de tweede ronde van 100% kan na een aantal ronden flink gezakt zijn. 
Dit komt omdat uw score ook door anderen kan zijn geëvenaard of overtroffen, 
waardoor het gemiddelde zakt. 
Wat u te zien krijgt is dus en momentopname. 
 
Hierna kunt u ook nog de resultaten raadplegen die door andere paren op het spel 
behaald zijn. 
In dit gedeelte komt u nadat de score is ingevoerd en er na de vraag „Overzicht?‟ op 
JA wordt getoetst.  
De eigen score (van de leider) wordt door het kastje (de bridgemate) getoond met 
een * (sterretje).   
 
Soms ontstaat verwarring als een spel in twee verschillende windrichtingen gespeeld 
wordt. 
Voorbeeld: 
Uw tegenstander is NZ en speelt een contract 1 SA = 90 punten en  heeft een score 
van 100%. Dus u heeft als OW een score van 0%. 
Maar in het overzicht ziet u dat er meerdere keren 1 SA is gespeeld. Hoe kan het dan 
dat uw percentage 0% is? Dan zijn de andere 1 SA contracten door OW gespeeld. 
De OW paren hebben dan +90 punten. 
Als NZ de 1 SA heeft gespeeld – en gehaald – dan heeft NZ de +90 punten en OW 
automatisch dus -90 punten. 
Let er dus goed op wie het contract heeft gespeeld. 
 
Cas 
 
Voor u gelezen!!  
 
Hoe je het bridgespel ook beziet, 
het is ontspannend en meer niet. 
 
Ook al speelt U in de hoogste kringen, 
Er zijn waarachtig belangrijker dingen. 



 
Ook al heeft U dan het streven, 
de top te halen in het bridge-leven. 
 
U komt er nog steeds niet zonder maat, 
iemand die U terzijde staat. 
 
Doet hij/zij het fout, denk dan al ras, 
dat de vorige blunder van Uw hand was. 
 
En dat degene, die maakte de fout, 
daar zelf nog het meeste om rouwt. 
 
Doet hij/zij het goed, laat hem/haar dat merken,  
want dat zal uw partnership versterken. 
 
Uw spel wordt er slechts beter van, 
als U vertrouwen hebt in de vrouw of man. 
 
Dus spelen zonder haat of nijd, 
De leuze is “verdraagzaamheid”! 
Bridge 
Hierbij deel ik u mede dat het volgende bridgeseizoen in de nieuwe VELO-kantine 
start op donderdag 8 september a.s. en eindigt op 10 mei 2012. 
Het complete competitieschema zal de eerste twee weken van het nieuwe seizoen 
op de wedstrijdtafel liggen. 
 
Wanneer u volgend seizoen van partner wilt wisselen of helemaal niet meer komt 
bridgen laat me dat dan uiterlijk voor half augustus weten. Bij het zoeken naar een 
andere partner moet u dat via mij doen en eerst zoeken onder de mensen die nu ook 
al bridgen. Het aantal actieve bridgers kan om verschillende redenen niet groeien. 
Vergeet niet eventuele wijzigingen van E-mailadres aan mij door te geven!! 
 
Cas 
 
 

Om projecten in diverse landen te ondersteunen zijn Postzegels, brillen, 
gehoorapparaten, rozenkransen, beeldjes, zangbundeltjes, schilderijtjes enz. zijn van 
harte welkom.  

De inleveradressen zijn:   
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. 070-3932090 
Mevr. A. van Mierlo       Harry Hoekstraat 112            Tel. 294848 
Mevr. Th. Vijverberg      Bakkershof 60   Tel. 294408 



Mevr. M. Vijverberg       Elisadreef 119                       Tel. 628188 
Of op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. 

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



Activiteiten:  

Do  26 mei     Slotdrive Bridge 
Di   31 mei        Slotcompetitie Klaverjassen 
Do 30 juni         Sluiting KBO-seizoen 
Za 2 t/m 9 juli    Vakantie Vledder 
 
De maand juni kunt u op de soosmiddagen terecht om vrij te klaverjassen, bridgen, 
biljarten of bij de creatafel zolang de noodkantine gebruikt kan worden. 
  
Soos dinsdagmiddag       v.a. 13.00 uur     

            Klaverjassen,         
            Biljarten,   
            Rummi-cuppen,  
            Jokeren,                                                            
           Crea tafel o.a. kaarten maken 

 
Soos donderdagmiddag   v.a. 13.00 uur Bridgen, Biljarten. 
 
 
  
 
 
 
Uitslag prijsklaverjassen 3 mei 
 
eerste prijs   Gerard Bellekom         5396 punten 
tweede prijs  Ben Krijger                 5362 punten   
derde prijs   Els van Dijk                5307 punten 
de troostprijs  Toos Helderman         3277 punten 
 
eerstvolgende prijsklaverjassen is op dinsdag 7 juni. 
 
 
 
 
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 

Reacties: 

De rups die ging mediteren. 

Er was eens een rups, die genoeg had van al het gedoe,  

mailto:thea1944@caiway.net


Het gekonkel en het gekrioel, het kruipen had geen doel. 

Dat had het natuurlijk wel jarenlang gehad, maar nu was ie het zat 

een beetje te zitten. 

Zo zittend en zazend, ging de tijd voorbij 

De rups werd zo rustig en zei: ( een beetje gewichtig) 

“Er zijn momenten, tussen het denken….. 

Dan ontpopt er zich iets! En als je dat eenmaal kent,  

Dan lijkt het werkelijk alsof je even een vlinder bent. 

Mevr. Th Vijverberg-Janssen. 

Mededeling! 

De cursus `Omgaan met teleurstellingen` gaat deze maand niet door. 

Wist u 
 
Dat……. De heerlijke praline-eitjes waar we met Pasen van gesmuld hebben 
geschonken zijn door Huub van der Zwaan. 
 
Dat……. Mevrouw Th. Vijverberg op 1 april de Jozef-speld heeft ontvangen met 
bloemen en taart voor haar jarenlange inzet met inzamelen van de postzegels enz.. 
 
Dat ……. in Juli de nieuwe Velo-kantine opgeleverd  wordt. 
 
Dat…….de KBO van 2 t/m 9 juli op vakantie gaat naar Vledder. 
 
Dat……De  volgende Nestor verschijnt op 4 juli  2011 
 
 
 
Woensdagmiddag 27 april 2011 
 
We brachten met 25 personen een bezoek aan Jan van Vliet. 
Jan is keramist en woont op een unieke locatie op de grens van den Haag en 
Wateringen. 
Na de ontvangst met koffie en gebak, kregen we een uitleg over keramiek en de 
diverse kleisoorten die daarbij gebruikt kunnen worden. Het vervolg op het 
technische gedeelte betrof zijn kijk op de wereld en zijn creatieve scheppingen. 
Jan is een boeiend verteller en zijn werk is heel apart en kleurrijk. Veel van zijn werk 
staat buiten in zijn tuin en bos. 
Wilt u met eigen ogen zien hoe zijn werk er uitziet dan kunt u naar onze website KBO 
Wateringen, onder het hoofdstuk ”Uit goed voor U” waar enkele foto”s zijn afgebeeld. 



Jan, bedankt voor je gastvrijheid! 
 
Ineke Meijer 
 
 
 
 
 
 
Uitgaansdag. 
Woensdagmorgen 11 mei.  Het beloofde een zonnige dag te worden. 

Met 2 bussen van Pasteur vertrokken we met 94 personen 
naar Spakenburg. 
Daar was de eerste stop voor een kopje koffie met gebak. 
Spakenburg was vroeger een vissersdorp. Door de afsluiting 
van de Zuiderzee ontstond het IJsselmeer. Dit was de 
oorzaak dat de visvangst terugliep. Er is nog wel een 
haventje met wat botters en een kleine scheepswerf. De 
bewoners lopen helaas niet meer in klederdracht. In het 
bejaardenhuis zijn nog enkele bewoners die in dracht lopen. 

Gelukkig is in het plaatselijke museum nog veel bewaard van de historie. 
Vanuit Spakenburg zijn we met de bus naar Elburg aan het Veluwemeer gereden. 
Daar lag de rondvaartboot reeds op ons te wachten. Aan boord werd een prima 
lunch geserveerd. Maar toen de broodjes op waren gingen we met spoed naar het 
bovendek om van het uitzicht en de zon te 
kunnen genieten. En genieten was het.  
Na de rondvaart kregen we de 
gelegenheid Elburg onveilig te maken. 
De winkeltjes waren favoriet bij de dames. 
Gelukkig was iedereen op tijd weer bij de 
bus. Na een mooie rit binnendoor reden we 
naar Achterveld (gemeente Leusden). 
In restaurant De Klaveet wachtte ons een 
heerlijk diner. De stemming was opperbest 
en het was erg gezellig. 
Helaas komt aan alles een eind, dus ook aan 
deze dag. 
Moe maar uiterst tevreden en blij waren we 
om 21.00 uur weer terug in Wateringen. 
Ineke Meijer   
 

Vandaag 
 
 

Vandaag is de dag 
Hij komt maar een keer 



En morgen 
Dan is het vandaag al niet meer. 

 
Geniet van het leven 

Het mag. 
Maar doe het vandaag 

Want vandaag is de dag om gelukkig te zijn. 
 

Geen enkele dag is je gegeven 
Om voluit te leven 

Gisteren ben je kwijt 
Morgen moet nog komen 
Vandaag is de enige dag 

Die je even in je handen houden mag. 
 

Maak er een mooie dag van! 
 
 



 
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  
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 
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