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Beste vrienden van de KBO. 
 
Wie had er verwacht dat het nog winter zou worden? Op dit ogenblik nu ik 
achter de computer zit is het buiten min zeven graden en alles is wit.  
Met mij zullen er velen zijn die nu een probleem hebben want op 
de planning staat dat we vandaag boodschappen in huis moeten 

halen voor het weekend, maar helaas 
voor mij is het te glad om te lopen, en 
daar komt nog bij dat ik de auto niet 
geopend kan krijgen, omdat de 
deuren vastgevroren zitten. Maar ik 
ben in de gelukkige omstandigheid 
dat mijn kinderen rond mij heen 
wonen, dus de spullen zullen heus 
wel in huis komen. Ik hoop dat 
degenen die in dezelfde situatie 
verkeren als ik ook een beroep 
kunnen doen op anderen om te 
helpen. 

De eerste maand van 2012 is alweer voorbij en als ik dan even 
terug mag kijken naar de nieuwjaarsreceptie die we gehouden 
hebben dan kan ik alleen maar zeggen dat het een waar feest 
geworden is met een grote opkomst. 
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Het volgende dat we gaan vieren is de Carnaval. Ook dit jaar zijn alle 
ouderen van Wateringen en Kwintsheul uitgenodigd door onze 
carnavalsvereniging     
                                    De Jolige Druif`` 
om op maandagmiddag 20 febr. onder het genot van een drankje en een 
hapje en veel leut het carnavalsfeest mee te komen vieren. 
 
 
                               Maar wat is carnaval eigenlijk 

 
Carnaval is het feest dat traditioneel gevierd wordt in de 6 dagen 
voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen 
aanvangt die voornamelijk katholieke christenen aanhouden als 
boetedoening voor het paasfeest en als nagedachtenis aan het verblijf van 
Jezus Christus in de woestijn (Nieuwe Testament) en de tocht van het 
Joodse volk vanuit Egypte naar het Beloofde Land (Oude Testament). 
In die betekenis wordt de term afgeleid van het Latijn: carne vale (= 
vaarwel aan het vlees). Een andere mogelijke verklaring voor de term is 
het eveneens Latijnse carrus navalis: scheepswagen, hetgeen zou 
verwijzen naar rondtrekkende groepen in een als een schip ogende 
wagen of kar, het zogenaamde narrenschip, maar ook kan slaan op het 
schip waarmee de God van de zee der Kelten/Germanen uit het noorden 
kwam om deel te nemen aan de winterfeesten. 
Van oudsher was het een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid 
was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vasten waarin men zich 
beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Waarschijnlijk bestond het feest 
al langer dan de christelijke traditie, en heeft de kerk het gemakkelijker 

http://www.goeievraag.nl/profiel/Wilcoo
http://www.goeievraag.nl/profiel/Wilcoo
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gevonden het heidense carnaval in een katholieke traditie om te zetten 
dan het uit te bannen. 
Ook al wordt de vastenperiode lang niet meer zo streng gevierd als 
vroeger, het carnavalsfeest blijft het 
feest waarbij mensen zich 
vermommen door vreemde kledij aan 
te trekken, en zo onherkenbaar een 
alibi hebben om zich in allerlei 
vormen te buiten te gaan. In de 
middeleeuwen vielen daarbij nogal 
eens doden en gewonden, maar 
tegenwoordig is het masker bedoeld 
om iemand anders een spiegel voor 
te houden dan wel (met verdraaide 
stem) iemand stevig en ongezouten 
de waarheid te zeggen.  
Het carnavalsfeest wordt in Nederland vooral ten zuiden van de grote 
rivieren (Maas, Waal en Rijn) gevierd. Sommige steden en dorpen hebben 
tijdens de carnavalstijd zelfs een alternatieve naam (bijv. „s-
Hertogenbosch wordt Oeteldonk, Breda wordt Kielegat en Bergen op 
Zoom wordt Krabbegat). Vaak worden steden en dorpen tijdens carnaval 
overgedragen aan het gezag van Prins Carnaval, bijgestaan door de Raad 
van Elf. 
Ik hoop dat velen van u wederom gebruik maken van deze uitnodiging en 
net als het voorgaande jaar de sporthal van VELO weer geheel zullen 
vullen. 
Uiteindelijk heeft de carnavalsvereniging geld maar vooral veel zorgen en 
tijd besteed om ons deze middag te kunnen bieden. 
Vanwege de carnaval is er dinsdagmiddag 21 
febr. geen soos!!!!  
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Uitnodiging 

Beste Carnavalsvrienden en -vriendinnen,  

Prins Roelof den 1e en Jeugd-Prins Thimo den 1e hebben het genoegen u 
namens Carnavalsvereniging "De Jolige Druif" uit te nodigen voor een 
grandioos 

                                        BIERINGER SENIOREN CARNAVAL  

Het Bieringer Senioren Carnaval is maandagmiddag 20 februari 2012 en 
begint om 14.00 uur in de Velo-hal te Wateringen. 

www.dejoligedruif.nl   

Op deze middag zullen voor u optreden: 

-    “De Eigen Inbreng” van De Jolige Druif 

-    Boerenkapel “De Prometoeters” 

-    “De Dansmariekes” van De Jolige Druif  

Het geheel staat onder leiding van Prins Roelof den 1e en Page Nathalie, 
Jeugd-Prins Thimo den 1e en Page Eva met hun adjudanten en wijze 
Raden van Elf. 

U zult beide Prinsenparen een waar genoegen doen indien u aan deze 

uitnodiging gehoor geeft.  

http://www.dejoligedruif.nl/
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Bustijden voor de bus naar de Velo-hal voor het  Bieringen 
Senioren carnaval op 20 februari 2012 

Voor diegene die zelf geen vervoer hebben, staat er een bus klaar bij: 

 +/- 13.15 uur bij de Kastanjehof in Kwintsheul  
 +/- 13.30 uur bij de Ark in Wateringen  

Deze bus brengt iedereen naar de Velo-hal. Uiteraard worden de 
deelnemers na afloop van het programma weer teruggebracht. 

 DE MIDDAG IS GEHEEL GRATIS INCLUSIEF DE CONSUMPTIES 

Met carnavaleske groeten, namens de Prinsenparen en het Bestuur van 
CV "De Jolige Druif" 

 

Nog steeds ontvangen wij graag postzegels, brillen, rozenkransen, 
zangbundeltjes, schilderijtjes enz. om projecten te ondersteunen in 
diverse landen. 
 
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 bij een van de bestuursleden. 

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

Nog ruim een maand en dan gaan we voor ons jaarlijkse kaartweekend 
naar Berkel Enschot. 
Ik neem aan, dat een ieder die zich opgegeven heeft ook al heeft betaald. 
Mocht dit niet zo zijn, doe dit dan snel. 
Het ziet er naar uit dat we met 44 klaverjassers en 52 bridgers naar hotel 
Druiventros in Berkel Enschot gaan. 
Begin maart ontvangen de deelnemers nog een brief met het programma. 
Groetjes Tiny 

 

 

 
Klaverjassen: 
 
De uitslag van het prijsklaverjassen op dinsdag 11 januari 
  

1ste plaats         Jeanne van der Zwaan         met        5592   punten 

2de plaats          Sjef van Veen                       met        5365   punten 

3de plaats          Wim Uphus                           met        5218   punten   
 

Troostprijs is uitgereikt aan Riet Rodenrijs maar dat was helaas fout  
 met 3438 punten 

De beste verliezer van deze middag was echt An van Vliet          
 met 3298 punten 
deze fout is inmiddels hersteld en An van Vliet heeft haar prijs ontvangen. 
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Overleden:  
 
Dhr. H.N. v.d. Poel, Komkommerstraat 23,         5 januari  
 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
 
Nieuwe leden:  
 
Mw. A. Elgersma-Truyers,   Courgettepad 26 

Dhr. R.H.M. Nouwen,          Tijmenspad 3 

Mw. C.J. Stolwijk-Brand,      Hoekblok  52 
 
Alle nieuwe leden wensen wij van harte welkom  en een fijne tijd bij de 
KBO. 
 
 
 
Biljartnieuws: 
 
Na een spannende maand is de seriekampioen bekend. 
Het blijkt duidelijk dat degene met de hoogste moyennes niet de grootste 
kans op deze prijs maken.  
Toch is het wel leuk om eens op een andere manier een ranglijst te 
maken. 
De gewone competitie gaat 
ondertussen natuurlijk gewoon 
door. 
Veel plezier. 
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Hoogste serie/moyenne Januari 2012 
 
 
      Moyenne hoogste serie 
 
Jan van Rijn     18  7 1 0,389 
Han Distel     21  8 2 0,381 
Piet Fransen     33           12 3 0,364 
Hans van Gogh    28  9  0,321 
Herman van Leeuwen   28  9  0,321 
Chris Moers     27  8  0,296 
Wim van Leeuwen    32  9  0,281 
Ed ter Laak     36           10  0,278 
Piet van der Knaap    22  6  0,273 
Joep v.d. Akker    37           10  0,270 
Aad Heskes     27  7  0,259 
Cees Helderman    24  6  0,250 
Nol Vijverberg    37  9  0,243 
Hein Straathof    34  8  0,235 
Kees Meeuwisse    52           12  0,231 
Wim Kester     18   4  0,222 
G. van der Spek    47           10  0,213 
Piet Duijndam    90           18  0,200 
Jan Smits     91           15  0,165 
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Deelnemen aan de 
 
 Rabobank Clubkas Campagne 
 
Veel mensen in onze regio zijn, naast lid van de KBO Z-H afd. 
Wateringen, ook lid van de Rabobank Westland. Deze mensen zijn, zoals 
al eerder vermeld, “geld waard” voor onze vereniging. Bij de Rabobank 
Clubkas Campagne bepalen namelijk de leden van de Rabobank 
Westland welke verenigingen en stichtingen gesponsord worden en voor 
welk bedrag. 
 
Elk jaar stort de Rabobank een bedrag in de pot van de campagne. 
Tijdens de stemperiode van twee weken, die dit jaar begint op 5 maart 
2012 en eindigt op 18 maart 2012, opent de bank op haar website een 
virtuele stembus. Daar kunnen de leden van de Rabobank Westland 
stemmen op hun favoriete vereniging en/of stichting. 
 
Ieder lid mag vijf stemmen verdelen; maximaal twee stemmen op dezelfde 
vereniging, waarvan u – hopen wij – natuurlijk twee stemmen op onze 
KBO uitbrengt.  
 
Het bedrag in de campagnepot wordt gedeeld door het totaal uitgebrachte 
stemmen. De uitkomst daarvan wordt vermenigvuldigd met het aantal 
stemmen voor onze KBO. Dus hoe meer leden van de Rabobank 
Westland op onze vereniging stemmen, des te hoger het sponsorbedrag 
voor onze verenigingskas. 
 
Enige tijd vóór 5 maart a.s. ontvangen de leden van de Rabobank 
Westland een brief van de bank met daarin hun toegangscode voor de 
website en de steminstructie. 
 
Het 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 dochter/zoon 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 
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de persoon die voor u stemt ter hand stellen, want in die brief staan de 
gegevens die bij het stemmen nodig zijn. 
 
U kunt natuurlijk ook mensen die geen lid zijn van onze KBO maar wel 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 
 
 

         
 

 

 
Activiteiten:  
 
Donderdag  16 febr. Bridge in de Veenbes 17 ,Wateringen 
Maandag     20 febr. Senioren Carnaval in de Velo hal 
Dinsdag       21 febr.  GEEN soos 
Vrijdag         24 febr .9.00 uur Bezoek Radio West 
Vrijdag         16 -18  maart  Kaart weekend Berkel Enschot 
Donderdag  29 maart Jaarvergadering 
Woensdag   11 april bezoek aan de” Timmerwerf “ De Lier 
Woensdag     9 mei jaarlijks voorjaarsuitstapje richting Friesland 
7 t/m 14 juli  Vakantieweek Millingen a/d Rijn   
 
 

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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Binnenkort sluit de inschrijving voor de 8 daagse vakantie( van 7 juli tot en 
met 14 juli 2012 ) naar het leuke rustige dorp Millingen aan de Rijn. Dat 
betekent voor belangstellenden dat er op dit moment nog ‟n enkele 
eenpersoonskamer en een tweepersoonskamer beschikbaar  zijn. 
Wie het eerst komt het eerst maalt. Neem contact op met Ineke Meijer op 
de soosmiddag of per telefoon 0174 294435. 
Vervolgens brengen wij u nu reeds op de hoogte van de volgende 
activiteiten: 

 woensdag 11 april 2012 brengen we een bezoek aan het museum 
“De Timmerwerf”  

      met daaraan voorafgaande gezellig koffie drinken in ”De           
      Bongaard”  De Lier. 
      De inschrijving hiervoor volgt nog 

 woensdag 9 mei 2012 houden we ons jaarlijks voorjaarsuitstapje 
richting Friesland, 

      verdere informatie en inschrijving volgt nog. 
Wanneer u dit alles leest hebben wij het bezoek aan het Cobra Museum in 
Amstelveen en het Rijksmuseum in Amsterdam met de Museum Plus Bus 
van de Bank- Giro Loterij reeds gebracht. Voor het bezoek aan TV –West 
op 24 februari a.s. is helaas inschrijving niet meer mogelijk wegens meer  
dan voldoende belangstelling. 
De commissie  
 

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

 
 
Verhuizen Wilt u een naam- of adreswijziging doorgeven, dan verzoeken 
wij u om dit bij voorkeur per e-mail (dkraaijenbrink@ hccnet.nl) 
of schriftelijk aan de secretaris Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
door te geven.  
 

http://www.kbowateringen.nl/
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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           
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 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Grard Wildenberg  B-C lijn 0174-293404 
Jan Wildenberg  B-C lijn 0174-293404 
Annie van Ruiven  C-D lijn 0174-626707 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Geke Dinu   C-D lijn          0174-220284 
              
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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