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Jaargang: 60                     nr. 3                            2013 

Beste vrienden, 

Wat kan er veel gebeuren in de korte tijd na het vorige mededelingenblad. 
In dit blad verbreken we records en schrijven we geschiedenis. Ten eerste 
onze paus Benedictus treedt af om gezondheidsredenen, iets wat eeuwen 

geleden het laatst is gebeurd. Een 
nieuwe paus is gekozen zijn naam 
is Franciscus de eerste, hij wordt 
gezien als een paus van eenvoud.  

Ten tweede zijn warmte- en 
kouderecords verbroken in een 
week tijd in de maand maart. Waar 
moet het heen? 

Gewoon rustig doorleven en laten komen wat komt, en ons niet ergeren, 
als we naar het dorp gaan om boodschappen te doen en onze weg 
versperd wordt door een groepje rokende en drinkende hangjongeren. 
Maak je niet kwaad. Ik denk dat we ze op een verantwoorde maar rustige 
manier tegemoet moeten treden door ze vriendelijk maar direct te 
behandelen, zonder klagen, schelden of schreeuwen, want vergeet niet 
"zoals je de bal kaatst kun je hem terug verwachten". Wijs ze met rustige 
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bewoordingen op hun gedrag maar toch op een manier van "we blijven 
vreemden maar ik moet het even kwijt", dan laat je zien dat je niet met je 
laat sollen, en toch best aardig bent. Je moet in feite laten merken dat je 
boven hen staat en dat ze bij jou niet alles kunnen flikken. Door dit op een 

niet arrogante manier te 
doen en door begrip te 
kweken kom je nog het 
verst. Spreek degenen 
aan met de " grootste 
bek". Hij zal het zijn die 
het gedrag van de rest 
bepaalt.  

Nu we hopelijk naar beter 
weer toegaan en langere 

dagen krijgen, zullen we van deze groepjes misschien meer last krijgen.  

Ik weet het, het is best moeilijk en je voelt je bedreigd maar laat dat niet 
merken. Met deze wijze woorden( denk ik zelf) sluit ik mijn advies 

Huub van der Zwaan 
 

Prijsklaverjassen 5 maart 

eerste prijs   met 5567 punten     Mevr. Mien van Meurs 

tweede prijs met 5259 punten     Dhr. Aad Kouwenhoven 

derde prijs   met 5258 punten     Dhr. Chris Buzing 

Troostprijs Mevr. Leny Righarts met 3598 punten 

volgende prijsklaverjassen 2 april 

 



~ 3 ~ 

 

Kaartweekend 15, 16 en 17 maart 2013 

Als U dit mededelingblaadje leest hebben we het kaartweekend al achter 
de rug.  

Het weer hebben we niet in de hand. Momenteel zijn het 
winterse omstandigheden met sneeuw en vorst. Voor 
het weekend ziet het er ook niet gunstig uit. Maar het  
hotel is goed en zelf zullen we de sfeer er wel in 
brengen. 

100 deelnemers zullen dus hopelijk genoten hebben van een geslaagd 
weekend. Uiteraard zullen we in het volgende blaadje verslag doen van dit 
weekend. Groetjes Tiny Eekhout. 

 
Activiteiten:  
 
Di    26 maart          Paasklaverjastoernooi 
Do   28 maart          Paasbridgedrive 
Di      2 april            13.00 uur Algemene ledenvergadering bij Velo 
Wo  10 april             bezoek Demokwekerij                              
Wo  15 mei              Voorjaarstocht  

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

 

Ledenwerfcampagne - Bedankt 

Wij kunnen u met genoegen melden dat de 
ledenwerfcampagne die wij in het kader van het 60-jarig 
jubileum houden tot nu toe ruim 40 nieuwe leden heeft 
opgeleverd.  

Onze speciale dank gaat uit naar de 
vrijwilligers die zich hebben ingezet om de 
enveloppen te schrijven, aan hen die de enveloppen 
hebben gevuld en aan de nestorlopers en de 
vrijwilligers die de enveloppen hebben bezorgd. Wij 
realiseren ons dat dit een hele klus was.  

Los van de ledenwerfcampagne willen wij ook onze 
dank uitspreken aan de vouwploeg, inclusief de 
leiding, voor het toevoegen van de feestelijke omslag 
aan het mededelingenblad gedurende dit gehele 
jubileumjaar. 

Namens de jubileumcommissie,  

Dick Kraaijenbrink, secretaris. 
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Ter overdenking. 
 
Een man die op zoek was naar de ware bron van het 
leven kwam bij een monnik en vroeg hem: “vertel mij 
uw geheim”. 
De monnik begon 
Als ik loop dan loop ik.  
Als ik zit dan zit ik.  
Als ik eet dan eet ik  
En als ik slaap dan slaap ik. 
 
Wat is daar nu voor bijzonders aan zei de man, dat 
doe ik toch ook?   
 
De monnik glimlachte vol mededogen en zei: “nee, als jij loopt dan zoek je 
al een plaats om te zitten en als je eet denk je aan andere zaken en als je 
slaapt ben je nog met de gejaagdheid van je dagelijkse leven bezig”. 
Jij leeft zo gejaagd dat je niet ten volle doet wat je doet en dus ook niet ten 
volle kunt leren van wat zich aandient. Ook kun je zo niet echt genieten 
van wat mooi is en heb je niet de tijd om los te laten wat je benauwt. 
Daarom verschillen onze levens zo veel. 
 
Ingezonden door een KBO-lid. 
 
 
 
Overleden:  
 
De heer H.W.G. Bodewes,  

De heer C. Duyvestijn, De Ark, kamer 315, Wateringen 

Mevr. E. van Dijk-van Bergenhenegouwen, De Ark, kamer 407,  

Mevr. A.H.M. v.d. Zanden-van Holsteijn, Tijmensblok 11,         op 24 febr.  

De heer J. v.d. Zanden, Loosduinse Uitleg 160, 2553 AV,        op 6  maart  

 

Wij wensen de families veel sterkte bij het verwerken van dit verlies. 
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Nieuwe leden:  
 

 

Gerda van der Voort, Blauwe Akelei 6,                     2291GM Wateringen. 
Mevr. J. Dullemans, Kerklaan 28B,                           2291CH Wateringen. 

De heer  H. van Leeuwen  Albert van Schoonhovenlaan 40,        2291 ZC  

Mevr. H.M. van Leeuwen-Vis, Albert van Schoonhovenlaan 40,   2291ZC 

De heer  J.P.M. Paalvast, Kerklaan 50,                     2291CJ Wateringen 

De heer C.J. van Oers, Arkpaviljoen 63,                    2291BV Wateringen 

De heer A.Th. van der Sande, Molenweer 2C,          2291NR Wateringen  

Mevr. J.M.F. Mulder-van Essenberg, Pr. Hendrikstraat 85,           2291EP  
De heer.C.J. van der Doef, Van Gochstraat 38,        2291RJ Wateringen 
De heer H.J.W. Menkehorst,Woudveen 61,          2291ND Wateringen 
Mevr. D.G.A. Kortekaas,Woudveen 61,           2291ND Wateringen 
De heer A.H.C.M. van Dijk, Lenteblok 167,           2291VC Wateringen 
Mevr. E.J. van Dijk-Mooij, Lenteblok 167,          2291VC Wateringen 
De heer A.A. Duijndam, Zwethkade Zuid 2,               2635CT Den Hoorn 
Mevr. T.C.M. Duijndam-v. Beek, Zwethkade Z 2,      2635CT Den Hoorn 
Mevr. J. Esser-van Rijn, Hofzicht 77           2291CM Wateringen 
Mevr. W.J.P. van der Doef, Amaryllispad 4,          2292DL  Wateringen 
Mevr. M.M.C. de Lange-van Waas, Kerklaan 28A,    2291CH Wateringen 
De heer F. Simons,Van Doornicksingel 30,              2291RG Wateringen 
Mevr. C. Simons-Margé, Van Doornicksingel 30,      2291RG Wateringen 
De heer J.L.C. van der Knaap, P.v.d. Plasstraat 6,    2291SE Wateringen 
Mevr. Van Ooyen-Borsje, De Meibloem 57,               2291GS Wateringen 
De heer  A. van Zeijl, Middenzweth 42 ,                     2291HM Wateringen 
Mevr. F. van Zeijl-v.d.Enden, Middenzweth 42,         2291HM Wateringen 
De heer  G.J.F. de Kok, Hoekblok 32,             2291XW Wateringen 
Mevr. De Kok-Roelse, Hoekblok 32,             2291XW Wateringen 
Mevr. E. van Lier- v.d. Knaap, A.v.Schoonhovenlaan 14,        2291ZC  
De heer. Th. Andringa, Aalbessenlaan 20,                   2292BN  
Mevr. P.J.A. van der Zande, Heerenvliet 21,          2291CZ  
De heer  G. Bergenhenegouwen, De Frankenthaler 40,        2291JE  
Mevr. M. Zwinkels, Van Aremberglaan 14,                             2291RC  
De heer J.J.J. Middeldorp, De Frankenthaler 43,               2291JA  
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Mevr. C.W. Middeldorp-Berntsen, De Frankenthaler 43,        2291JA  

De heer N.J. Bellekom, Poortweide 57,                2291 EJ Wateringen 

Mevr. E.J.M. Bellekom-v. Dijk, Poortweide 57,          2291 EJ Wateringen 

De heer F. Dekker, Tijmensblok 16,                          2291 XZ Wateringen 

Mevr. G. Jutte, Hofwijk 9,                                          2291CR Wateringen 

De heer L.A. v.d.Scheer, Willem III straat 52,            2291TN Wateringen 

De heer C.P.M. v.d. Ende, Dr. Kuyperstraat 8,         2291TA Wateringen 

Mevr. H.G. v.d. Ende-Witteman, Dr. Kuyperstraat 8 2291TA Wateringen 

De heer  A. van Steekelenburg,  Markuslaan 5,       2291GG Wateringen    

Mevr. van Steekelenburg, Markuslaan 5,                 2291GG Wateringen 

De heer  A.C.M. Vis, Dr. Ariėnstraat 16,                   2291TC Wateringen 

Mevr. G. Vis-van Vliet, Dr. Ariėnstraat 16,               2291TC Wateringen 

De heer A. Thoen, Dr. Poelsstraat 12,                      2291TE Wateringen 

Mevr. M. Thoen-van Baarle, Dr. Poelsstraat 12,       2291TE Wateringen 

De heer G.M.A.Suijkerland, Peterseliestraat 6,         2292CB Wateringen 

De heer  J.A.J. Vis, De Maroc 4,                               2291JZ Wateringen 

 Mevr. H.M. Timmer-Jutte, Koningsspil 5,                 2291MB Wateringen. 

 
 

 

Alle nieuwe leden van harte welkom en wij wensen u een fijne tijd bij de 
KBO. 
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KBO Panel - Geef uw mening! 

Word lid van het KBO Panel en laat uw stem horen. Wij kunnen uw 
belangen het beste behartigen als u ons laat weten wat u vindt van 
bepaalde veranderingen in Nederland. Daarom zoekt de KBO leden die 
hun mening willen geven. Mensen die we af en toe een aantal korte 
vragen kunnen stellen. Zo weten we beter wat onze achterban vindt van 
een actuele situatie en komen we goed beslagen ten ijs bij de politiek of 
belangenorganisaties. 

Doet u mee?  

Iedereen is welkom bij het KBO Panel. Meld u 
aan via onze website www.kbo.nl en kies voor 
'inschrijven als KBO panellid'. We vragen u dan 
online wat algemene persoonsgegevens in te 
vullen, zoals uw leeftijd. Uw gegevens worden 
vertrouwelijk behandeld. Als u bent ingeschreven 

als lid van het KBO Panel, krijgt u regelmatig een verzoek per e-mail om 
vragen over actuele kwesties te beantwoorden. Op het moment zijn we 
bijvoorbeeld nieuwsgierig hoe rijk u zich voelt. Bezit u geen computer? 
Meld u dan via telefoonnummer 0900- 821 21 83 (€ 0,10/min) aan voor 
ons telefonische KBO Panel. Dan worden de vragen u telefonisch gesteld. 

 

Mailadres: 

Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
ettydekok@gmail.com                             

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.  

 

http://www.kbo.nl/


~ 9 ~ 

 

Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen. Tel: 0174-294435. 
 
 
 
Broeder Krummel van missiehuis Steijl ontvangt graag alle postzegels van 
uw kerstpost. 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.  

 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 4 – 22 februari 2013 

 

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

-          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO draait op volle 
toeren en vaart sinds enkele dagen onder de vlag van “ouderen in 
actie”. Bijna dagelijks valt er weer iets nieuws te melden en te 
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bevechten. Volg daarom onze website www.kbo.nl en de speciale 
actiewebsite www.oudereninactie.nl op de voet! 

-          Op initiatief van de Unie KBO zijn de CSO-partners deze week 
een handtekeningenactie begonnen tegen de onrechtvaardige 
belastingverhoging voor 65-plussers. We mogen gerust spreken 
van een vliegende start. Met name door de manier waarop 
provinciale bonden en vervolgens ook lokale afdelingen dit 
oppakken! De actie loopt in principe tot 1 maart en is geslaagd, 
zodra staatsecretaris Weekers de weeffout in de belastingwet heeft 
gecorrigeerd. De 6000ste handtekening is inmiddels gezet en per 
uur loopt de teller met meer dan 100 meldingen op. Tot 1 maart 
aanstaande kunnen digitale handtekeningen gezet worden op deze 
pagina. 

-          Ook de afgelopen weken troffen we weer diverse delegaties 
van de Unie KBO aan in politiek Den Haag. We blijven hameren op 
de veel te zware stapelingseffecten van Rutte II voor grote groepen 
65-plussers. En we blijven knokken voor compenserende 
maatregelen en bijstelling van het beleid. Inmiddels zit er ook een 
afspraak met vicepremier Asscher in de pijplijn, maar eerst is PvdA 
partijleider Diederik Samsom aan de beurt. Volgende week 
woensdag al zullen we de PvdA-leider  onderhouden over hun 
huidige - wel heel magere - sociale profiel. En natuurlijk geven we 
dan ook een tussenstand door van onze handtekeningenactie. 

-          De CSO-partners werken momenteel, samen met de ANBO en 
de KNVG, aan een manifest met daarin onze actuele standpunten. 
In het manifest worden de knelpunten van het huidige 
ouderenbeleid verwoord, waarbij er een verbinding wordt gelegd 
met solidariteit tussen generaties, tussen sterk en zwak en tussen 
ziek en gezond. Verschillende politieke partijen hebben nu al 
aangegeven het manifest zeker ‘mee te nemen’ in de politiek 
arena. Maar ook in de publieke debat moet dit manifest een rol 
gaan spelen. Wordt vervolgd. 

http://www.kbo.nl/
http://www.oudereninactie.nl/
http://www.surveymonkey.com/s/oudereninactie
http://www.surveymonkey.com/s/oudereninactie
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-          In de loop van maart organiseert de Unie KBO - samen met de 
andere ouderenorganisaties - een hoorzitting (oftewel 
buitenparlementaire enquête) over de effecten van het 
regeringsbeleid voor 65-plussers. Door een stapeling van allerlei 
maatregelen komen groepen ouderen in de knel. Zij worden 
bovenmatig getroffen. Een door ons samen te stellen commissie 
gaat zichtbaar maken hoe dit in de dagelijkse praktijk uitpakt. 
Hiervoor worden diverse deskundigen uit het veld (pensioenen, 
zorg, wetenschap, koepelorganisaties) opgeroepen voor ‘verhoor’. 
Het eindrapport wordt eind april verwacht. 

-          De beleidsadviseurs bij de Unie KBO nemen momenteel de 
hele operatie rondom de overheveling van AWBZ-onderdelen naar 
de WMO onder de loep. Deze gigantische decentralisatie, waarbij 
16 miljard euro zijn gemoeid, baart ons grote zorgen. De Unie KBO 
wil van de landelijke overheid keiharde garanties vooraf. Zonder 
duidelijkheid vooraf is de kans groot dat de voorzieningen voor 
ouderen, chronisch zieken en gehandicapten (zoals  dagbesteding, 
huishoudelijke hulp en het PGB) de komende jaren in hoog tempo 
zullen verschralen, zodat de gemeenten opgezadeld worden met 
het verdelen van schaarste in plaat van het bieden van goede zorg! 

-          Donderdag 28 februari hebben de Unie KBO en de PCOB 
samen een overleg met een aanzienlijk deel van de CDA Tweede 
Kamerfractie. Het zal dan vooral gaan over de bovengenoemde 
AWBZ-WMO operatie en de toekomst van de extramurale 
ouderenzorg. Het scheiden van wonen en zorg, de dreigende 
leegstand in de verzorgingshuizen en de (gewenste) positie van de 
wijkverpleegkundige, komen hierbij ongetwijfeld aan de orde. 

-          In de komende weken staat er veel te gebeuren. Van elke stap 
die we zetten en van elke vordering die we maken, doen we 
tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl en op de speciale, 
gezamenlijke site www.oudereninactie.nl   

 

http://www.kbo.nl/
http://www.oudereninactie.nl/
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 5 – 8 maart 2013 

  

   -          De belangenbehartiging vanuit de Unie KBO draait nog steeds op 
volle toeren en vaart sinds enkele weken (tijdelijk) onder de vlag van 
“ouderen in actie”. Er wordt intensief samengewerkt met de PCOB, NVOG 
en NOOM. Volg onze website www.kbo.nl en de speciale 
actiewebsite www.oudereninactie.nl op de voet! 

-          Op initiatief van de Unie KBO zijn de bovengenoemde CSO-
partners twee weken geleden een handtekeningenactie begonnen 
tegen de onrechtvaardige belastingverhoging voor 65-plussers. Al 
heel snel werd de actie opgepikt door alle provinciale bonden en 
diverse afdelingen. Door sommige afdelingen werden er zelfs 
locaties geregeld waar ouderen hun handtekening centraal konden 
gaan plaatsen. Reeds binnen een week kwam de 10.000ste 
handtekening binnen! Inmiddels staat de teller op ruim 18.000 en 
loopt nog verder op. Volgende week volgt de afronding van de actie 
en gaan de handtekeningen, samen met een petitie, richting 
ministerie van Financiën…. 

-          Op donderdag 21 maart zitten we met vicepremier Asscher om 
tafel. Onderwerp van gesprek: de onverantwoorde stapeling van 
maatregelen die groepen ouderen te hard treft! Een bijbehorende 
petitie wordt publiekelijk overhandigt alvorens er een gesprek 
achter gesloten deuren gaat plaatsvinden. De betreffende petitie 
‘’Stop de stapeling” willen we kracht bijzetten door zo veel mogelijk 
adhesiebetuigingen te verzamelen. Dat kan nu al via de 
website www.oudereninactie.nl 

-          PvdA partijleider Diederik Samsom kreeg vorige week bezoek 
van een CSO-delegatie, waaronder Unie KBO bestuurslid Joop 
Beugelsdijk. Het werd een pittig gesprek, waarbij Samsom toegaf 
dat zijn generaliserende uitspraak over louter vermogende ouderen 

http://www.kbo.nl/
http://www.oudereninactie.nl/
http://www.oudereninactie.nl/
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een ongelukkige was. Verder werden er diverse 
kabinetsmaatregelen doorgenomen, waaronder uiteraard ook de tot 
veel ophef leidende vermogenstoets. Samsom is in ieder geval 
bereid om samen met de ouderenorganisaties te kijken naar het 
“wegwerken van ruwe randen” van het huidige ouderenbeleid van 
Rutte II. Er volgt daarom binnenkort een breed werkoverleg tussen 
deskundigen van de PvdA en deskundigen van de ouderenbonden. 
Wordt vervolgd…. 

-          Naast Diederik Samson had de Unie KBO vorige week ook een 
overleg met o.a. CDA-prominent Mona Keijser, tevens 
woordvoerder ouderenzorg. Dit overleg ging in zijn geheel over de 
overheveling van zorgtaken naar de gemeenten. De toekomst van 
de extramurale ouderenzorg dus. De 12 garanties die de Unie KBO 
- vooraf - stelt als basis voor deze hele AWBZ/WMO-operatie, 
werden stuk voor stuk doorgelopen. Over nagenoeg alle punten 
werden we het eens. Daarnaast trokken de Unie KBO en het CDA 
de belangrijke conclusie dat de operatie voor ZZP 
(Zorgzwaartepakket) 3 met een jaar moet worden uitgesteld en dat 
ZZP 4 al helemaal buiten beschouwing moet blijven! Twee 
belangrijke lobbypunten waarbij we elkaar dus kunnen versterken. 

-          In de loop van maart organiseert de Unie KBO - samen met de 
andere ouderenorganisaties - een hoorzitting (oftewel 
buitenparlementaire enquête) over de effecten van het 
regeringsbeleid voor 65-plussers. Door een stapeling van allerlei 
maatregelen komen groepen ouderen in de knel. Zij worden 
bovenmatig getroffen. Een door ons samen te stellen commissie 
gaat zichtbaar maken hoe dit in de dagelijkse praktijk uitpakt. 
Hiervoor worden diverse deskundigen uit het veld (pensioenen, 
zorg, wetenschap, koepelorganisaties) opgeroepen voor ‘verhoor’. 
Het eindrapport wordt eind april verwacht. 

-          Momenteel legt het bureau van de Unie KBO de laatste hand 
aan een uitvoerig commentaar op het zojuist verschenen Nationale 
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Preventie Programma van minister Schippers. We hopen met ons 
commentaar wel degelijk nog iets in de melk te brokkelen. De 
overheid laat namelijk heel wat kansen liggen als het gaat om 
gezondheidspreventie voor 65-plussers. En de Unie KBO kan daar 
- mits goed gefaciliteerd - een behoorlijke rol in spelen!  

-          Verder staat bij de Unie KBO nog ‘op de politieke rol’: voortgang 
actieplan ouderenhuisvesting, arbeidsmarktpolitiek oudere 
werknemers, de invulling van de basisverzekering vanaf dit najaar, 
de gemeenteraadsverkiezingen 2014, (het uitblijven van) de 
jaarlijkse medicatiecheck voor 65-plussers en de huidige 
performance van de pensioenfondsen…… 

-          In de komende weken staat er veel te gebeuren. Van elke stap 
die we zetten en van elke vordering die we maken, doen we 
tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl en op de speciale, 
gezamenlijke site www.oudereninactie.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.kbo.nl/
http://www.oudereninactie.nl/
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Eerste Zonnestralen 

 

Vandaag de eerste zon op mijn 

gezicht 

Mijn snoet naar de stralen 

gericht 

 

 

Ik voel me net een zonnebloem 

In een weide met veel groen 

 

Ik geniet. Ik voel de warmte van de zon 

En wou dat ik dit gevoel eeuwig blijven 

kon! 

 

 

Lutwine de cocker 
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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            B-C lijn          0174-297024 
Leny Arkesteijn                  B-C lijn          0174-295507 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096 
Gerda van der Voort          C-D lijn          0174-292080  
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
Nico Meyer       D lijn  0174-294435 
          

mailto:cmaat@kabelfoon.nl
mailto:kbomaat@kabelfoon.net
mailto:T.Eekhout@kabelfoon.nl

