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Jaargang: 59                     nr. 9                            2012 

Beste vrienden van de KBO,  

Nu de herfst echt haar intrede heeft gedaan, met regen en harde wind zijn 
er weer velen onder ons die zich nu thuis nestelen en 
minder de deur uitgaan. Maar is dat wel zo verstandig? 
Het is toch echt wel lekker om met een warme jas en sjaal 
iedere dag een wandelingentje te gaan maken, dat verfrist 
de geest en houdt het lichaam in een betere conditie. 

We moeten er in ieder geval voor zorgen dat we uit de handen van medici 
blijven, als u de laatste tijd de media goed heeft gevolgd, dan heeft u ook 
zeker gehoord dat er stemmen opgaan, dat er voor de ouderen geen dure 
medicijnen meer voor geschreven mogen worden,  

Artsen denken vaak dat bepaalde behandelingen en medicijnen niet 
samengaan met andere aandoeningen 
en bij ouderen daarom verkeerd uit 
kunnen pakken, en dat zal zeker waar 
zijn.   

Het is overduidelijk aan de reacties dat 
men niet weet waar het over gaat. Nu 
lijkt het net of ouderen uitgesloten 
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worden van behandeling alleen omdat het te duur zou zijn. Dit ligt echter 
wel een stuk genuanceerder. Veel ouderen kunnen de zware behandeling 
met een bepaald type medicijnen helemaal niet meer aan. Er moet 
sowieso veel kritischer worden gekeken naar allerlei behandelingen bij 
ouderen die meer last geven dan gemak. Er moet vooral gekeken worden 
hoe je het ouderen comfortabel kunt maken i.p.v. hoe je hun leven tot in 
het oneindige rekt. 

Beste mensen laten we hier niet somber 
van worden, want ik ben er van 
overtuigd dat onze doktoren ons niet 
laten vallen en als het zover is dat we 
echt ziek worden zullen ze zeker alles 
doen om ons, indien mogelijk weer op de 
been te helpen.  

Maar toch nog even een advies van mijn 
kant, blijf positief zorg dat uw glas niet half leeg is, maar half vol dan heeft 
u een veel prettiger leven, en bent u aangenaam voor u omgeving. 

Huub van der Zwaan. 

Overleden:  
  

Mevr. Bep Kok, de ark kamer 124 op 5 okt.  

Dhr. Cock Willemsen Marijkestr. 7 op 6 oktober . 
      Mevr. C. Vis-v.d. Knaap, Verhoevenstraat 16 op 11 oktober 
      Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 
 
 

Nieuwe leden: 
Mevr. P.C.A.J.M. van Santen-Vollebregt, Kwaklaan 42A,  
Mevr. J. Wallaard, Prins Clausstraat 3C, 

Mevr. J.M. Hoogendijk, Mgr. Bekkerslaan 17, 2286CA Rijswijk. 
 Mevr. N. Dirkzwager, Azaleapark 6, 2291AL Wateringen.  

Wij wensen de nieuwe leden een fijne tijd toe bij de KBO. 
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Activiteiten:  
 
Di 27 november 13.30 uur  Voorlichtingsbijeenkomst Babbeltrucs 
Do 6  december  bezoek Europees parlement in Brussel 
15-16-17 maart Kaartweekend in Berkel Enschot 
  

13 t/m 20 juli 2013 vakantieweek in Gaasterland (Friesland) 

 
17 september tot en met 25 november AH Koornneef Sponsoractie 
 
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 
 
 

Klaverjassen 

uitslag van het prijsklaverjassen van 9 Oktober  

1e prijs   Lenny Akkerboom       5396  punten  

2e prijs   Aad Kouwenhoven       5282  punten 

3e prijs   Sjef van Veen               5251  punten  

Troostprijs Ludy Vis                    3522  punten 
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Babbeltrucs 

Babbeltrucs zijn een afleidingsmanoeuvre om een diefstal ongemerkt te 
kunnen laten plaatsvinden. Het aantal senioren dat slachtoffer wordt van 
een Babbeltruc neemt de laatste jaren enorm toe. Voor de Unie KBO een 
reden om hier landelijk actief aandacht aan te besteden.  

De KBO afdeling Wateringen houdt daarom een voorlichtingsbijeenkomst 
over hoe ouderen zich kunnen wapenen tegen Babbeltrucs. Tijdens de 
bijeenkomst zal de heer Frank Cramer, wijkagent Wateringen-Kwintsheul 
van Politie Haaglanden, Bureau Westland, samen  met zijn collega Jaap 
van Toor een presentatie geven. De deelnemers krijgen tijdens deze 
bijeenkomst bruikbare informatie, tips en tevens handig 
voorlichtingsmateriaal om mee naar huis te nemen.  

De bijeenkomst wordt gehouden op 27 november a.s. om 13.30 uur in 
de kantine van VELO, voorafgaand aan uw klaverjas-, crea-, of 
biljartactiviteit. 

De toegang is voorbehouden aan leden en gratis, u hoeft zich niet aan te 
melden. 

Voor vragen over de bijeenkomst Babbeltrucs: Dick Kraaijenbrink, 
secretaris (0174-293038, 0651504571, dkraaijenbrink@hccnet.nl). 

 

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. 

 

mailto:dkraaijenbrink@hccnet.nl
http://www.kbowateringen.nl/
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Bridge. 
 
 
Einduitslag eerste periode.  
 
 
 
 
 
 

A-lijn 
1 Lineke en Dick Kraaijenbrink          55,83  % 
2 Jan en Ton de Kok          54,68  % 
3 Gerard de Kievit en Cock Moerkerk  52,47  % 
 
Van B naar A-lijn 
1 Miep Helderman en Petra Zuydgeest 55,55  % 
2 Eduard v d Knaap en Hennie Persoon 55,36  % 
3 Piet v d Hoeven en Jan v d Knaap    54,41  % 
4 Lien Lemckert en Trudy v d Meer  53,14  % 
 
Van C naar B-lijn 
1 Corrie v d Knaap en Froukje Linning 56,05  % 
2 Bep Straathof en Corrie Wigchert  55,13  % 
3 Tiny v Bergen en Truus Krijger  52,21  % 
4 Hennie d Gier en Riekie v Velthoven 51,89  % 
 
Van D naar C-lijn 
1 Ludie en Piet Vis  58,05  % 
2 Jopie Moerkerk en Corrie v d Zanden 55,32  % 
3 Hans v Gogh en Huub Versteeg  54,26  % 
4 Qrien d Vette en Theo Vis  54,17  % 
5 Ank en Kees Olsthoorn  53,12  % 
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Oktober 2012 

De Gemeente Westland en VVN werken met 
Rijvaardigheidstrainingen voor senioren aan de verkeersveiligheid.  

BROEM-dag in het Westland Op woensdag 7 november a.s. vinden 
wederom senioren rijvaardigheidstrainingen plaats in het Westland. 
Automobilisten van vijftig jaar en ouder kunnen onder deskundige 
begeleiding hun verkeerskennis en rijvaardigheid opfrissen. Meedoen aan 
de rijvaardigheidstraining heeft geen consequenties voor het rijbewijs en is 
nuttig en leerzaam voor iedereen. De rijvaardigheidstraining wordt 
georganiseerd door het Stadsgewest Haaglanden én de desbetreffende 
gemeente in samenwerking met VVN.  

Veel automobilisten die zo’n dertig jaar geleden hun rijbewijs hebben 
gehaald, zijn ervaren bestuurders die routinematig aan het verkeer 
deelnemen. Toch schuilt daarin een sluipend gevaar. Wie op basis van 
routine en ervaring handelt, komt in sommige situaties iets te kort. Het 
verkeer wordt almaar intensiever, kruispunten ingewikkelder en 
verkeerssituaties onoverzichtelijker. De juiste kennis van de nieuwe 
verkeersregels en deze ook op de juiste manier toepassen kan 
ongelukken voorkomen. 

Wie voor zichzelf eens wil nagaan hoe hij of zij ervoor staat, kan op de 
BROEM-dag onder begeleiding van een rijinstructeur een testrit maken. 
Ook wordt in een workshop de kennis over de nieuwe verkeersregels 
opgefrist. Medewerkers van VVN nemen bij de deelnemer een reactietest 
af. Tot slot wordt er in samenwerking met BeterHoren en Hans Anders 
een gehoor- en ogentest aangeboden.  
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Aanmelden 

De rijvaardigheidsritten worden gehouden op woensdag 7 november bij 
De Leuningjes, Julianastraat 49 in Poeldijk.   

Keuze tussen ochtend of middag: aanvang 10.00 uur of 14.00 uur 

U neemt deel met uw eigen auto. Een BROEM-dag duurt drie uur en kost 
€ 15,-- p.p, inclusief koffie en thee. Geïnteresseerden kunnen zich 
opgeven via e-mail : vvndenhaag@telfort.nl met vermelding van naam en 
adresgegevens of per post: Papegaailaan 7, 2566 XP te Den Haag. Faxen 
kan ook: (070) 323 85 29. Telefoon 070 – 3254097. 

Zie ook de website: www.vvnhaaglanden.nl  

Na aanmelding ontvangt men een bevestiging. 

 

 

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:vvndenhaag@telfort.nl
http://www.vvnhaaglanden.nl/
mailto:pjjduynd@kabelfoon.nl
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Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 
 

Mailadres: Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
ettydekok@telfort.nl 

 

AH Koornneef Sponsoractie  

Vergeet u niet de AH Koornneef punten mee te brengen naar de 
soosmiddagen. Elke punt is € 0,10 voor de KBO .We hebben per 18 
oktober al €   99,80  gespaard. 

     

 
Let op: Dit is een actie van AH 
Koornneef dus de winkels in 
Wateringen Honselersdijk en 
Naaldwijk NIET in hoge veld de 
Bogaard of het Patrijsplein 

 

 

 

Ingezonden door een KBO lid.  

Nederlands is voor buitenlanders moeilijk te leren, 
maar weet je ook waarom? 
Na het lezen van onderstaand gedicht is het je vast 
duidelijk. 
 

mailto:ettydekok@telfort.nl
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Men spreekt van één lot, en verschillende loten, 
maar 't meervoud van pot is natuurlijk geen poten. 
Zo zegt men ook altijd één vat en twee vaten, 
maar zou je ook zeggen: één kat en twee katen? 
 
Laatst ging ik vliegen, dus zeg ik vloog. 
Maar zeg nou bij wiegen beslist niet: ik woog,  
want woog is nog altijd afkomstig van wegen, 
maar is dan 'ik voog' een vervoeging van vegen? 
 
Wat hoort er bij 'zoeken'? Jazeker, ik zocht, 
en zegt u bij vloeken dus logisch: ik vlocht? 
Welnee, want vlocht komt van vlechten. 
En toch is ik 'hocht' niet afkomstig van hechten. 
 
En bij lopen hoort liep, maar bij kopen geen kiep. 
En evenmin zegt men bij slopen 'ik sliep'. 
Want sliep moet je weten, dat komt weer van 
slapen. 
Maar fout is natuurlijk 'ik riep' bij het rapen. 
 
Want riep komt van roepen. Ik hoop dat je 't weet 
en dat je die kronkels beslist niet vergeet. 
Dus: kwam ik je roepen, dan zeg ik 'ik riep'. 
Nu denk je: van snoepen, dat wordt dan 'ik sniep'? 
 
Alweer mis, maar je weet beslist, 
dat ried komt van raden, ik denk dat je 't wist. 
Komt bied dan van baden? Welnee, dat wordt bood. 
En toch volgt na wieden beslist niet 'ik wood'. 
 
Ik gaf' hoort bij geven, maar 'ik laf' niet bij leven. 
Dat is bijna zo dom als 'ik waf' hoort bij weven. 
Zo zegt men: wij drinken en hebben gedronken. 
Maar echt niet: wij hinken en hebben gehonken. 
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't Is moeilijk, maar weet je: van weten komt wist, 
maar hoort bij vergeten hoe logisch vergist? 
Juist niet, zul je zeggen, dat komt van vergissen. 
En wat is nu goed? Je moet 't zelf maar beslissen: 
 
Hoort bij slaan nu: ik sloeg, ik slig, of ik slond? 
Want bij gaan hoort: ik ging, niet ik goeg of ik gond. 
En noem je een mannetjesrat nu een rater? 
Dat geldt toch alleen bij een kat en een kater. 
 
Je ziet; onze taal, beste dames en heren, is net als ik zei, best moeilijk te 
leren! 

 

Voor Broeder Krummel van missiehuis Steijl ontvangen wij graag 
postzegels, brillen, rozenkransen, zangbundeltjes, schilderijtjes enz. 

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.  
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 12 – 28 september 2012 

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

De afgelopen weken vroegen vele onderwerpen onze 
aandacht: handelvol uitdagingen voor onze 
belangenbehartiging! 
Hieronder een opsomming van de voornaamste dossiers.  

-          Momenteel legt de afdeling belangenbehartiging de laatste 
hand aan een ‘agenda voor het ouderenbeleid’. Dit veertien punten 
tellende document wordt volgende week aangeboden aan de 
informateurs Kamp en Bos. De Unie KBO geeft hiermee een 
voorzet voor de ouderenparagraaf van het nieuwe regeerakkoord. 
Volgende week verschijnt  
het document ook op onze website www.kbo.nl.  

-          De Unie KBO heeft, samen met de andere CSO-partners, op 
Prinsjesdag de koopkrachtcijfers voor 65-plussers gepresenteerd. 
De koopkracht van ouderen met een gemiddeld aanvullend 
pensioen gaat er in 2013 met zo’n 4% op achteruit. Dit blijkt uit 
koopkrachtberekeningen die het Nationaal instituut 
budgetvoorlichting (Nibud) voor ons heeft uitgevoerd. De Unie KBO 
is verontrust over de uitkomsten. In vergelijking met de werkende 
Nederlanders (koopkrachtdaling 0,75%) gaan 65-plussers er fors 
op achteruit. Volgende week al staan de uitkomsten op de agenda 
bij een overleg tussen de Unie KBO en de VVD.  

-          Op 23 september bracht de SER een regeringsadvies uit over 
de toekomst van de langdurige zorg. De commissie acht een 
fundamentele aanpassing van de langdurige zorg en verbeteringen 
in het zorgverzekeringsstelsel noodzakelijk. De Unie KBO 
reageerde via Omroep Max (radio 5) kritisch op het rapport. 
Volgens de Unie KBO is dit het zoveelste voorstel dat de 
kostenbeheersing louter en alleen zoekt in de richting van meer zelf 

http://www.kbo.nl/
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betalen en de bureaucratie en verspilling in de zorg ongemoeid 
laat. 

-          De Unie KBO werd de afgelopen week bestookt met 
verontruste en boze reacties van senioren die begin volgend jaar 
hun 65ste verjaardag hopen te vieren. Ze werden namelijk alvast 
“getrakteerd” op een brief van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) 
met als boodschap dat hun AOW een maand later komt. Dit in 
verband met de verhoging van de AOW-leeftijd met één maand in 
2013. Veel senioren worden hierdoor verrast en vrezen in financiële 
problemen te komen, omdat ze naast AOW geen of slechts een 
bescheiden aanvullend pensioen hebben opgebouwd. De Unie 
KBO is hierover zeer ontstemd en eist dat de overheid maatregelen 
neemt. “Senioren willen best offers brengen, maar ouderen willen 
niet geofferd worden”, zo liet onze Unie KBO woordvoerder Arno 
Heltzel het RTL-Nieuws weten.  

-          Afgelopen maandag verscheen de ‘agenda van de zorg’, een 
gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van consumenten, 
patiënten, zorgaanbieders en zorgverleners.  
De Unie KBO leverde via de CSO een bijdrage aan deze 
zorgagenda, waarin diverse voorstellen aan het nieuwe kabinet om 
de langdurige zorg verder te verbeteren en tegelijkertijd de 
zorguitgaven te beheersen  

-          De Unie KBO plaatste in het NRC Handelsblad onlangs een 
aantal kritische kanttekeningen bij de opkomst van de Partij 
50Plus.   

-          De ingezonden brief van de Unie KBO in de Volkskrant van 12 
september jongstleden over ‘ouderen als kostenpost’ bleef niet 
zonder gevolgen. Naast vele adhesiebetuigingen werd de 
woordvoerder van de Unie KBO in de gelegenheid gesteld om de 
brief toe te lichten in het discussieprogramma Schepper & CO 
(NCRV) op Nederland 2. Hij ging hierbij in stevig debat met Steven 
van Eijck, voorzitter van de Landelijke Huisartsen Vereniging.   
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-          De Unie KBO heeft via een persbericht positief gereageerd over 
de gepresenteerde nieuwe rekenrente voor pensioenfondsen, 
waardoor gepensioneerden mogelijk minder of niet gekort gaan 
worden op hun pensioenen. “Natuurlijk moeten we afwachten hoe 
pensioenfondsen omgaan met het besluit om deze nieuwe 
methode in te voeren, maar we verwachten dat de gevolgen van dit 
besluit positief zullen zijn voor gepensioneerden en andere 
deelnemers. We zijn blij dat op dit punt eindelijk duidelijkheid 
geschapen is”,  
aldus Joop Beugelsdijk, bestuurslid van de Unie KBO.   

-          De media spelen een belangrijke rol als het gaat om politieke 
beïnvloeding. Politici zijn gevoelig voor de publieke opinie. Des te beter is 
het dat de Unie KBO de pers steeds vaker weet te vinden.  

Alleen al in de maand september waren we vier keer op TV en 
besteedden landelijke kranten als Trouw, NRC, de Volkskrant en het 
Algemeen Dagblad aandacht aan diverse van onze standpunten.  

 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 13 – 12 oktober 2012 

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

De afgelopen weken vroegen vele onderwerpen onze aandacht: 
handelvol uitdagingen voor onze belangenbehartiging! Hieronder 
een opsomming van de voornaamste dossiers. 

- Op 2 oktober heeft de Unie KBO de informateurs Bos en Kamp een 
aantal ferme handreikingen aangeboden voor een toekomstig 
ouderenbeleid. “Voor een seniorvriendelijk Nederland” (zie 
www.kbo.nl) bevat naar onze mening elementaire bouwstenen voor 
de ouderenparagraaf in het nieuwe regeerakkoord. Inmiddels 
hebben we van beide heren een ontvangstbevestiging mogen 

http://www.kbo.nl/
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ontvangen. Ook de onderhandelaars Dijsselbloem (PvdA) en Blok 
(VVD) en alle Tweede Kamer fractievoorzitters zijn inmiddels in het 
bezit van deze agenda voor het toekomstig ouderenbeleid.  
  

- De Unie KBO brengt op korte termijn een werkbezoek aan zowel 
de VVD als aan de PvdA, de beide partijen die nu aan zet zijn bij 
het vormen van een nieuw kabinet. We zullen bij beide partijen een 
structureel voor- en najaarsoverleg bepleiten tussen het nieuwe 
kabinet en vertegenwoordigers van de ouderen. De nieuwe 
regering moet niet alleen over ouderen praten, maar ook met 
ouderen. 

- De belangenbehartiging van de Unie KBO blijft in politiek Den Haag 
zeker niet onopgemerkt. Zo wordt de Unie KBO regelmatig 
aangehaald bij Kamervragen en officiële stukken van 
bewindslieden. Een recent voorbeeld vormt de brief van 
staatssecretaris Veldhuizen van Zanten over de uitwerking van het 
extramuraliseren van de lichte zorgzwaartepakketten. In deze brief 
gaat de staatssecretaris in op het Unie KBO onderzoek naar 
ongewenste financiële gevolgen voor ouderen.  
  

- De Unie KBO bepleit, ondanks de geruststellende woorden van de 
staatsecretaris in bovengenoemde brief, voor uitstel van het 
scheiden van wonen en zorg. Vanaf januari mogen  mensen met 
een ‘lichte zorgindicatie’ niet meer naar een verzorgingshuis, maar 
worden afhankelijk van de thuiszorg. Maar die zorg is er nog niet 
klaar voor. Kwetsbare ouderen vallen hierdoor tussen de wal en het 
schip. Met ons pleidooi vinden we de SP aan onze zijde. Er lopen 
momenteel contacten met Tweede Kamerleden van de SP om het 
tij te keren. 
   

- Ook de Inspectie voor de Volksgezondheid krijgt ons in het vizier. 
Er vindt sinds kort correspondentie plaats over preventieve 
gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen en over verbetering van 
leefstijlondersteuning door zorgverleners. De Unie KBO ziet 
überhaupt grote kansen voor gezondheidspreventie voor 65-
plussers. Dit najaar wordt hierover een ronde tafelconferentie 
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georganiseerd. 
   

- De koopkracht van ouderen blijft ons zorgen baren. Het kersverse 
deelakkoord tussen de VVD en de PvdA maakt het er niet beter op. 
Ouderen gaan er door de voorgestelde maatregelen 0,5 % extra op 
achteruit. Dit komt bovenop het reeds berekende koopkrachtverlies 
van  4 % n.a.v. de gepresenteerde plannen op Prinsjesdag.  
   

- Ook de oudere werknemers komen er in het deelakkoord bekaaid 
van af. “De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd en het 
uitkleden van het vitaliteitspakket treft oudere werknemers hard”, 
aldus de Unie KBO in een kritisch persbericht. Onze afdeling 
belangenbehartiging start daarom ook een lobby voor reële en 
concrete maatregelen om  de arbeidsparticipatie van ouderen te 
bevorderen. 
   

- Ook in de afgelopen twee weken had de Unie KBO niet te klagen 
over media-aandacht. Omroep Max besteedde op TV aandacht aan 
het bezoek van Prinses Margriet aan een voorlichtingsbijeenkomst 
over Beter Zien in Apeldoorn, Unie KBO woordvoerder Arno Heltzel 
was te zien bij het SBS 6-programma Hart van Nederland over 
ouderen en oplichting en het Algemeen Dagblad publiceerde een 
groot artikel over het project Seniorvriendelijk Ziekenhuis.    

      Spreuk 

Als de weerman loog bedenk 
dan: 

“tussen de druppels door was het 
droog”. 
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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: 
Guusta Nijssen                   A-B lijn         0174-293547 
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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