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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: 59                     nr. 10                            2012 

Beste vrienden van de KBO,  

Ik weet niet hoe u het ervaart, maar voor mij vliegt de tijd om. 

We zitten alweer midden in de donkere dagen voor kerst, maar ik moet u 
eerlijk zeggen ik heb zelf nog helemaal het gevoel niet. De tijd gaat zo 
ontzettend snel en we hebben het allemaal  druk, met het gevolg dat we 
nog niet bezig zijn met de mooie tijd die er aan zit te komen. 

Maar het is echt waar 2 december aanstaande vieren we alweer de eerste 
zondag van de advent, de tijd waarvoor we ons voor gaan bereiden op het 
hoogfeest van kerstmis. 

En ook wij zullen zoals u gewend bent van ons dit feest weer met zijn 
allen vieren.  

Dinsdag 18 december hebben wij onze jaarlijkse 
adventviering in de grote Kerk van Sint-Jan. Om 
12:00 uur zal pastoor M. Straathof met 
medewerking van het zangkoor ons voorgaan in 
gebed. Na deze viering staat er in de velo weer 
een heerlijke kerstlunch voor ons klaar. Wij hopen 
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als bestuur dat u met velen dit alles met ons mee wilt vieren. 

Namens het bestuur wens ik u en al degenen die u dierbaar zijn een heel 
gezegend en gelukkig kerstfeest, en een heel gelukkig en voorspoedig 
maar vooral gezond 2013 toe. 

 

Tot slot nog een korte kerstgedachte. 

 
Kerstmis vroeger bij ons thuis 
mijn hart vol weemoed en verlangen 
met zijn allen dichtbij het fornuis 
de kerstbomen helemaal  vol gehangen 
 
liedjes klonken als een engelenkoor,  
een stalletje heel zacht verlicht, 
en tussen de dennentakjes door, 
kwamen de drie koningen al inzicht.   
 
Kerstmis gaf je toch een speciaal gevoel, 
vandaag kun je dat niet zo intens beleven, 
veel mensen weten wel wat ik bedoel, 
de toekomst zal nu eenmaal anders leven. 
 
Met een sneltreinvaart door de dagen heen, 
mensen zijn druk bezig, tegelijk met vele dingen, 
alleen de eenzamen blijven weer alleen, 
zij hebben wel tijd maar niemand om mee te zingen. 
 
En in een tijd van jachten en jagen, 
kijk je anders tegen de wereld aan, 
kunnen mensen elkaar nog wel verdragen, 
of moet ieder voor zijn eigen gaan. 
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Het vieren van kerst, zo zijn mijn gedachten, 
moet altijd blijf, in elk gezin, 
dit zal het harde in het leven verzachten, 
dan krijgt men er weer vertrouwen in.  

 
Laat daarom nu gerust een kaarsje branden, 
een eerdere mens een goeie reden, 
wat geldt voor de heer en alle landen, 
Kerstmis is een echt feest van vrede 

De voorzitter 

 

Activiteiten:  
 
Di  27   november    Voorlichtingsbijeenkomst Babbeltrucs 13.30 uur   
Do  6   december     Bezoek Europees parlement in Brussel 
Di  11  december     Kerst klaverjassen 
Di  18  december     Adventsviering en Lunch 
Do 20  december     Kerst Bridge drive 
Wo  2  januari          Nieuwjaarsreceptie 15.00 uur in de Velo kantine 
Di 12  februari          Geen Soos  i.v.m. carnaval  
15-16-17 maart        Kaartweekend in Berkel Enschot  
 
13 t/m 20 juli 2013   Vakantieweek in Hotel Gaasterland in Rijs 

 
Soos dinsdagmiddag       v.a. 13.00 uur     

            Klaverjassen,         
            Biljarten,   
            Rummi-cuppen,  
            Jokeren en het kaartspel Skipbo.                                 
                          

         Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Soos donderdagmiddag   v.a. 13.00 uur Bridgen, Biljarten 
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              Op woensdag 2 Januari 

15.00 uur 

wordt u allen die lid zijn van de KBO 
Wateringen 

uitgenodigd om onder het genot van een 
hapje en een drankje elkaar het beste te 

wensen voor het nieuwe jaar. 

 

En dit is natuurlijk in de velo kantine. 
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Overleden:  
Mevr. van Santen, Kwaklaan 40 a  
Mevr. H.A.M. v.d. Knaap, Bakkershof 130.  

De heer G. v.d. Lans, De Frankenthaler 5,  
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies  

 
Nieuwe leden:  
 
Mevr. J.M. de Kok, Goudenregenstraat 2, 2681GH Monster. 
Mevr. L.M. v.d. Beek-Holtkamp, Minstreelstraat 117, 2531ED Den Haag. 
Mevr. R.J.C. Daniels-Cleeren, Hofzicht 23   

De heer B. Baranyo, Vigelandstraat 88, 2548 JP Den Haag. 
Mevr. S.C. van 't Hoff, Vigelandstraat 88, 2548 JP Den Haag. 
De Heer G.G. Hagebeek, Managuahof 61, 2548 GV Den Haag.  
De heer P.A. Willemsen, Randveen 22, 2291NM Wateringen. 
 

Alle nieuwe leden van harte welkom en wij wensen u een fijne tijd bij de 
KBO 
 
 

Zorgvoorelkaar. 

Als U informatie wilt over Zorgvoorelkaar, U wilt zich 
opgeven als vrijwilliger of U heeft een hulpvraag, 
neem contact op. 

Piet Duijndam 

 

pjjduynd@kabelfoon.nl  

0174294167 

0651577487 

mailto:pjjduynd@kabelfoon.nl
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Kaartweekend 15, 16 en 17 maart 2013 

Ons jaarlijks kaartweekend, dat  op 15, 16 en 17 maart 2013, in Hotel De 
Druiventros in Berkel Enschot gehouden zal worden,  heeft  momenteel 
voldoende (100) inschrijvingen.  Maar met onze kwetsbare doelgroep kunt 
U zich wel voor de reservelijst  opgeven.  De kosten voor dit weekend 
bedragen  € 138,-- p.p. (niet leden betalen  € 10,-- p.p. extra) . De 
mogelijkheid bestaat om heen en terug per bus vervoerd te worden. Met 
een minimale deelname van 40 personen  zijn de kosten        € 15,00 p.p. 

Heeft U  zich opgegeven, maar nog niet betaald  dan  verzoeken wij U dit 
zo spoedig mogelijk te doen op Bankrek.nr. 1566.10.132,  t.n.v. K.B.O. te 
Wateringen onder vermelding van “Kaartweekend 2013”.  

De deelnemers ontvangen het volledige programma voor het weekend  
begin maart. 

Tiny Eekhout 

 

Klaverjassen 

Prijs klaverjassen van 12 november 

eerste prijs      met 5924 punten   Toosv/d Goes 

tweede prijs    met 5872 punten    Sjef van Veen 

derde prijs      met  5711punten    Chris de Gier 

Poedelprijs     met  3697 punten   A.Vollering 

volgende prijs klaverjassen 4 december  
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Gedichtje  ingezonden door een KBO lid. 

 
Heb je een kwartiertje?  
Doe me een pleziertje 
En kom even aan. 
 
Of wordt het een uurtje 
Dat warmt me als een vuurtje 
Ik kan er weer tegenaan. 
 
Misschien een hele morgen 
Kan ik dan ook mijn zorgen 
Bij jou kwijt? 
 
En wat lieve dingen 
Uit mijn herinneringen 
Zeg,heb je zoveel tijd? 
 

Soms heb ik stille dagen 
Dan zou ik je willen vragen, 
Doe me een pleziertje 
Al is ’t maar één kwartiertje. 
 
TeeVee. 
 
 

 
 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 
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Zou de goede Sint wel komen? 
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Mailadres: Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
ettydekok@telfort.nl 

 
Tip: Traditionele kerstmarkt in De Lier. 
 
De gilde “De Heren van Lier” toveren het 
begijnhof om in een magisch kerstdorp. In dit 
nostalgische kader kan je rondkuieren langs 
sfeervolle kraampjes met leuke kerstartikelen, 
originele handgemaakte cadeautjes en lekkere 
streekgerechten. Verwarm je bij een witteke of 
een glühwein.  
Volgens zeggen echt het bezoeken waard op 
14-15-16 december 
 
 
DE COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING 

VOOR KBO‐LEDEN 
 

Op dit moment maken meer dan 50.000 KBO‐leden gebruik van de 
speciale, collectieve zorgverzekering. Deze zorgverzekering is door 
Zilveren Kruis samengesteld, in nauw overleg met de Unie KBO. 
Naast een uitstekende dekking zijn er vele voordelen waar u als 
seniorgebruik van kunt maken. 
 
Financiële voordelen 

KBO‐leden krijgen 7,5% korting op de basisverzekering en tot 10% op de 

aanvullende verzekeringen. Naast deze algemene kortingen hebben 

KBO‐verzekerden, die ook aanvullend verzekerd zijn, recht op een 

speciaal aanvullend 50 Plus Pakket waarvoor zij helemaal niets hoeven te 
betalen 

 
Voor meer informatie kijk op onze website www.kbowateringen.nl 

mailto:ettydekok@telfort.nl
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Biljartseizoen 2012 begonnen. 

De eerste 2 maanden zitten er op. 

Gezellig biljarten op mooi opgeknapte biljarts in een prachtige 

accommodatie. 

De opkomst was redelijk, maar nieuwe leden blijven welkom. 

Vanaf 1 november worden nieuwe moyennes gehanteerd en tevens 

wordt tot eind december net als vorig seizoen berekend wie er de 

hoogste aan zijn moyenne gerelateerde serie maakt. 

Daar zijn dan uiteraard weer prijzen voor. 

Alle reden dus om te komen en er het beste van te maken! 

Piet Duijndam. 
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Moyenne 2012 nov-dec 
KBO-
Wateringen 

  

  Akker Joep vd  43 

Distel Han 33 

Duijndam Piet  82 

Fransen Piet  34 

Gogh Hans van  29 

Helderman Cees  28 

Kester Wim  19 

Knaap Piet vd  25 

Laak Ed ter  32 

Leeuwen Herman van 34 

Leeuwen Wim van 39 

Maat Cas 36 

Meeuwisse Kees 57 

Middelburg Jan 50 

Moers Cris 33 

Rijn Jan van  22 

Smits Jan  77 

Spek Ger. van der  49 

Straathof Hein  30 

Vijverberg Nol  43 
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Verhuizen Wilt u een naam- of adreswijziging doorgeven, dan verzoeken 
wij u om dit schriftelijk te doen aan de secretaris, Gaelstraat 17, 2291 
SG Wateringen.  

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

 

 
 
Nu er weer veel kerstpost komt ontvangen wij voor 
Broeder Krummel van missiehuis Steijl graag de 
postzegels. Daarmee steunt u het Missie en 
ontwikkelingswerk.  
 
INLEVERADRESSEN ZIJN: 

Mevr. C Willemsen         Randveen 22   Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9   Tel. 296794   
Mevr. M. van 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 of bij een van de bestuursleden. 

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

 

 

http://www.kbowateringen.nl/
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AH Koornneef Sponsoractie  

 

De AH Koornneef Sponsoractie is tot op heden weer  een enorm succes 
geworden. 

 
De voorlopige telling voor KBO Wateringen is 
3054  punten goed voor €  305,40 
Op maandag  3 december wordt het eindbedrag 
bekend gemaakt op WOS TV in het programma 
WOS Extra. 
Vanaf 19.00 uur wordt het programma elk uur 
op WOS TV uitgezonden.  
 
Allen heel hartelijk bedankt voor uw bijdrage 

aan uw KBO.  
  

Kerstmis wens 
 
Elke keer dat een hand naar een ander 
wordt uitgestrekt om te helpen 
Dat is Kerstmis 
Elke keer dat iemand boosheid aan de 
kant schuift en naar begrip streeft 
Dat is Kerstmis 
Elke keer dat mensen hun verschillen 
vergeten en zich hun liefde voor elkaar 
realiseren 
Dat is Kerstmis 
Moge deze Kerstmis ons dichter brengen bij de energie van menselijk 
begrip en de zegen van vrede 
 
 

Gelukkige kerstdagen toegewenst! 
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Bridge 
 
Eindstand periode 2 

  
A-lijn 

  
1  Miep Helderman en Petra Zuydgeest       53,23 % 

2  Gerard de Kievit en Cock Moerkerk         52,75 % 

3  Lieneke en Dick Kraaijenbrink                  52,57 % 

  
van B-lijn naar A-lijn 

  
1 Joke en Ab v. Marrewijk                           55,91 % 

2 Corrie Dukker en Toos  Zwinkels             54,93 % 

3 Annie v. Dijk en Piet Lemckert                 53,21 % 

4 Jeane v.d Arend en Ria v. Kester            52,62 % 

  
Van C-lijn naar B-lijn 

  
1 Ria Snoek en Mieke v . Wingerden         54,09 % 

2 Cock en Piet van der Haak                      53,89 % 

3 Dick Gelauf en Rinus Nigten                   52,79 % 

4 Vonie v. Rijn en Fie Vink                         51,89 % 

  
Van D-lijn naar C-lijn 

  
1 Nel Dirkzwager en An Hoogendijk          60,17 % 

2 Ans en Jan Duynisveld                           56,25 % 

3 Aty Arbouw en Mimi v. Rijn                    55,85 % 

4 Co en Henk Meurs                                 55,17 % 

5 Ria en Piet v. Dorp                                 54,92 % 
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 14 – 5 
november 2012 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 
belangenbehartiging 

-          Vlak voor het nieuwe regeerakkoord werd gepresenteerd, 
bracht de Unie KBO een bezoek aan de VVD-fractie. Onze 
delegatie, bestaande uit Joop Beugelsdijk, Dick Wenting en Arno 
Heltzel, sprak meteen de wens uit om tot een structureel overleg te 
komen met de regeringspartij VVD. Dit werd door de VVD zonder 
meer toegezegd, waarbij de vorm en frequentie nog in het midden 
werd gelaten. De heren Beugelsdijk en Wenting gingen vervolgens 
dieper in op de nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen en op de 
gewenste inspraak van ouderen binnen pensioenbesturen. Ook de 
tanende koopkracht van ouderen kwam uitgebreid aan bod. Al met 
al een vruchtbaar onderhoud dat zeker een vervolg gaat krijgen. 
Inmiddels is er ook contact met de nieuwe Tweede Kamerfractie 
van de PvdA. Binnenkort volgt er een gesprek.   

-          Meteen na publicatie van het regeerakkoord gaven we vanuit 
Den Bosch een eerste reactie. De Unie KBO ziet graag dat het 
nieuwe kabinet ouderen rechtstreeks betrekt bij de uitvoering van 
het regeerakkoord en biedt hiertoe haar diensten aan. De Unie 
KBO is zeer te spreken over de intentie van het nieuwe kabinet om 
ouderenzorg dicht bij huis te realiseren. De Unie KBO is ook te 
spreken over de plannen om burgers meer te betrekken bij het 
veiligheidsbeleid in wijken. Tegelijkertijd maakt de Unie KBO zich 
echter grote zorgen over de forse bezuinigingen op de zorg, met 
name binnen de AWBZ en over de steeds kwetsbaarder wordende 
positie van de 50-plus werknemer. Arbeidsmarktpolitiek voor 
ouderen is meer dan ooit noodzakelijk. De hele reactie is terug te 
vinden op onze website www.kbo.nl 

http://www.kbo.nl/
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-          De lobby via de oppositiepartijen verliezen we natuurlijk niet uit 
het oog. Zo zitten we eind november aan tafel bij CDA-
fractievoorzitter Haersma Buma en prominent CDA-Kamerlid Mona 
Keijzer.  

-          Op 25 oktober was de Unie KBO aanwezig bij het Tweede 
Kamerdebat over de problematiek van ondervoede ouderen. 
Ondervoeding bij ouderen is een groot probleem, zowel in 
ziekenhuizen, verzorgings- en verpleeghuizen als in de 
thuissituatie. Uit eigen onderzoek weet de Unie KBO dat zes van 
de tien ouderen onvoldoende kennis heeft over gezonde voeding. 
We willen dit onderwerp daarom hoger op de maatschappelijke 
agenda krijgen, ook bij de voedingsindustrie. Binnenkort treden we 
alvast in overleg met Nutricia. 

-          Ons pleidooi om het scheiden van wonen en zorg een jaar uit te 
stellen, krijgt in Den Haag geen meerderheid. De staatssecretaris 
van VWS, mevrouw Veldhuizen van Zanten, liet de Unie KBO in 
een brief weliswaar weten "waardering te hebben voor het feit dat 
de Unie KBO zich verdiept in de (financiële) effecten van het 
scheiden van wonen en zorg", maar ziet geen reden voor uitstel. 
Haar uitgebreide antwoordbrief die ons op 11 oktober bereikte, 
komt volgens de griffier van de vaste commissie van VWS wel nog 
aan de orde bij een algemeen overleg. Inmiddels hebben we onze 
lobby verlegd naar de media. Onlangs verscheen er in nagenoeg 
alle regionale kranten een paginagroot artikel over onze zorgen met 
betrekking tot het versneld ontmantelen van het klassieke 
verzorgingshuis.   

-          Het gebrek aan begeleiding bij het medicijngebruik van 65-
plussers en het toenemende aantal ouderen die slachtoffer worden 
van oplichting, blijft onze gemoederen bezig houden. Inmiddels 
heeft de Unie KBO hierover contacten lopen met de redacties van 
respectievelijk Tros Radar en Tros Opgelicht. Indien dit tot 
aandacht op TV gaat leiden, maken we hierover melding op onze 
website www.kbo.nl    

http://www.kbo.nl/
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 15 – 22  november 2012 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze  
belangenbehartiging 

Het nieuwe regeerakkoord houdt de gemoederen en ook onze 
belangenbehartiging behoorlijk bezig! En we verwachten niet dat dit 
de komende periode gaat verminderen. Wat hebben we tot nu toe 
vanuit de Unie KBO gedaan? En wat gaan we nog doen? Een kort 
overzicht. 

- Meteen na het verschijnen van het regeerakkoord heeft de Unie 
KBO een algemene reactie gegeven, ook in de vorm van een 
persbericht. 

- Onze kritiek op de zeer forse bezuinigingen m.b.t. persoonlijke 
verzorging, huishoudelijke hulp en dagopvang, werd verwoord in 
een opinieartikel voor de Volkskrant. Compleet met een 
bijpassende en veelzeggende cartoon! 

- Samen met collega-organisaties en onder leiding van ActiZ, 
verscheen op woensdag 21 november een paginagrote en 
spraakmakende advertentie in De Telegraaf over ditzelfde 
onderwerp. Velen vrezen desastreuze gevolgen voor kwetsbare 
ouderen in de thuissituatie en hun mantelzorgers…. 

- Ons veertien punten tellend manifest over goede ouderenzorg doet 
dienst bij de bezoeken aan diverse Tweede Kamerfracties. 
Volgende week is het CDA (Buma en Keijzer) aan de beurt. 

- De lobby voor een sterke, centrale rol voor de wijkverpleegkundige 
is in voorbereiding. Mogelijk wordt dit gecombineerd met een 
publieksactie rond de begrotingsbehandeling van VWS op 4, 5, en 
6 december. Wordt vervolgd. 

- De Unie KBO overweegt om - samen met de PCOB - een eigen 
koopkrachtonderzoek voor 65-plus huishoudens te laten uitvoeren. 
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De negatieve cijfers vliegen de oudere Nederlanders om de oren! 
Daar moet nu maar eens duidelijkheid over komen, vindt de Unie 
KBO. 

- In CSO-verband  gaan we proberen om z.s.m. met staatsecretaris 
Van Rijn (VWS) aan tafel te komen. Een zeker gespreksthema 
word het scheiden van wonen en zorg en de gevolgen hiervan. De 
Unie KBO pleit in ieder geval voor uitstel tot 2014. 

- De Unie KBO heeft contact gezocht met Burgernet. We zouden 
graag zien dat er aparte, actuele meldingen komen over oplichters 
van ouderen aan de voordeur. Het is niet ondenkbaar dat er 
binnenkort een proef start in de regio Utrecht. 

- De campagne over ouderenmishandeling - waarin de Unie KBO 
participeert - ging vorige week in Rotterdam van start.  

- Het project ‘keurmerk seniorvriendelijke ziekenhuis’ bereikte deze 
week een mijlpaal. De 15 kwaliteitsaspecten waarop ziekenhuizen 
straks worden beoordeeld, zijn bekend. Zie voor het bijbehorende 
persbericht www.kbo.nl  

 
 
 

     Olleke bolleke 
     rebussoleke 
    olleke bolleke knol 
    doe de glaasjes nog eens vol 
    drink ze uit met heel veel zwier 
    ik wens je een jaar vol plezier 
 

http://www.kbo.nl/
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         2013 is het 'Jaar van de Fiets' 

Onder het motto ‘elke 
fietsslachtoffer is er één teveel’ 
heeft het Regionaal Orgaan 
Verkeersveiligheid Limburg 
(ROVL) 2013 uitgeroepen tot het 
‘Jaar van de Fiets’. Om deze 
ambitieuze doelstelling te 
bewerkstelligen is samenwerking 
tussen verschillende instanties 
noodzakelijk. 

Daartoe tekende de Limburgse 
gedeputeerde Erik Kopp afgelopen zondag, samen met 
vertegenwoordigers van overheden, organisaties en bedrijven een 
manifest in het VIP-paviljoen van het WK-wielrennen te 
Valkenburg. Koppe: “Nul verkeersslachtoffers, dat is onze ambitie, 
dat is ons streven en om dat te bereiken zal iedereen (inwoners, 
organisaties, bedrijven, overheden, scholen etc.) in deze provincie 
zijn of haar bijdrage moeten leveren.”  
 

Focus op samenwerking 
Op zijn website doet de instantie zijn 
plannen uit de doeken. “Het ROVL gaat 
samen met alle actoren, dus ook de 
fietsers zelf, in Limburg in 2013 de focus 
leggen op de samenwerking rondom het 
thema de fiets. Vanuit die samenwerking 

willen we een aantal zaken onder de aandacht gaan brengen dan 
wel versneld aanpakken. Ook gaan we Limburg de fietsprovincie 
van het jaar laten worden. We gaan een veilig gebruik van de fiets 
promoten, dus niet ontmoedigen.” 

 

http://www.rovl.nl/over-rovl/nieuws-verkeersveiligheid/provincie-en-rovl-roepen-2013-uit-tot-het-a-jaar-van-de-fietsa
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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.M. Bekkers             lid   0174-294899           
E. de Kok     lid    0174-785167  
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 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Désirée Wijtenburg            A-B lijn          0174-297024 
Annie van Ruiven  C-D lijn 0174-626707 
Gerda v.d. Voort                C-D lijn          0174-292080 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Corrie Endhoven                C-D lijn         0174-245994 
Aad van Winden                 C-D lijn         0174-293468 
Piet Vijverberg                        D lijn  06-53912826 
Wil Wiekamp        D lijn         070-3598022 
Nico Meyer        D lijn  0174-294435          
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