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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: 60                     nr. 6                            2013 

Beste vrienden, 

Na een tijdje verplichte rust ga ik weer lekker aan de bak, na een rustige 
inloop periode in de vakantie maanden ( U weet toch dat we in juli en 
augustus op dinsdagmiddag gewoon doorgaan met de Soos) hoop ik 
in september me weer 100% te kunnen inzetten voor onze KBO. 

Dat belooft een drukke tijd te worden want we gaan ons 60 jarig bestaan 
groots vieren. 

U krijgt daar nog heel veel over te horen, maar eerst lekker vakantie 
vieren. Onze zorgen vergeten en dingen doen waar we anders niet toe 
komen zodat we weer vol met energie zitten en er straks weer tegen 
kunnen. Onze hoofden weer gevuld met positieve gedachten die we nodig 
hebben voor een gezond en gelukkig leven. 

 Hoe kunnen we gelukkig zijn ?? 

Gelukkig zijn dat willen wel allemaal maar bijna niemand kan je vertellen 
wat het precies is of hoe je het kan worden. De antwoorden die je krijgt 
zijn vaak heel persoonlijk en wat voor de één belangrijk is voor geluk, 
heeft voor de ander nauwelijks enige waarde. Zou het niet geweldig zijn 

http://www.kbowateringen.nl/
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als er een simpele set regels was om gelukkig te worden? Of een 
handleiding voor een leuk leven? Jammer genoeg is het allemaal niet zo 
simpel. Maar er zijn natuurlijk wel technieken en tips die je in je dagelijks 
leven kunt gebruiken en die je kunnen helpen gelukkig(er) te worden. 

1. Wees tevreden 
Probeer tevreden te zijn met wat je hebt. Vaak willen mensen steeds maar 
meer ‘als ik wat meer geld had. ‘als ik een extra vrije dag had, dan…’, 
maar vaak waarderen ze niet wat ze al hebben. Als er minder dingen zijn 
waarnaar je verlangt zul je ook niet teleurgesteld zijn dat je ze niet hebt of 

kunt krijgen. Kijk dus naar wat je hebt en wees er 
dankbaar voor. 

2. Lachen 
Lachen is goed voor je. Je voelt je direct beter en 
het is ook nog eens goed voor je gezondheid. Ook 
werkt het ontspannend en stressverminderend. Ga 
een lachfilm kijken, lees en vertel moppen of pak 
een grappig boek. 

3. Denk in oplossingen 
In plaats van over je problemen in te zitten, ga meteen naar de volgende 
stap: de oplossing. Wanneer je je oplossingsgericht denken ontwikkelt, zul 
je je een stuk beter en gelukkiger voelen. 

4. Wees doelgericht 
Kies heldere doelen voor jezelf en probeer je hier volledig op te 
concentreren. En werk eraan om ook daadwerkelijk je doelen te halen. 
Zolang je vorderingen maakt en dichter bij je doel komt, zul je gelukkiger 
worden. 

5. Zorg voor je lichaam 
Zorg goed voor je lichaam en je gezondheid. Er is een sterk verband 
tussen fysieke gezondheid en mentaal geluk. Een fit en gezond lichaam 
zorgt voor een positieve uitstraling en meer energie. 
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Tenslotte nog het allerbelangrijkste voor meer geluk in je leven: 

6. Geluk komt van binnenuit 
Hoe gelukkig je bent bepaal je hoofdzakelijk zelf.Externe factoren (werk, 
huis, auto, partner etc.) bepalen maar een klein deel van je geluksniveau. 
JIJ bent degene die de keuzes maakt en JIJ bepaalt of je omstandigheden 
je gelukkig maken of niet. Veel mensen hechten teveel waarde aan 
bezittingen. ‘Als ik die nieuwe auto heb, dan ben ik gelukkig’.  ‘Zodra ik in 
dat grote vrijstaande huis woon, zal ik gelukkig zijn’. Of  ‘als ik die jackpot 
van 10 miljoen win, dan ben ik gelukkig’. Natuurlijk zullen al deze dingen 
je op dat moment gelukkig maken en je zult je ook zeker beter voelen en 
blij zijn. Maar het zorgt niet voor echt diepgaand geluk. Na een tijdje is het 
nieuwe ervan af en ben je weer even gelukkig als daarvoor. Het streven 
naar steeds meer en steeds beter zit echter zo diepgeworteld in onze 
samenleving dat bijna iedereen er vrolijk aan meedoet. Hier is niks mis 
mee maar als je echt gelukkig wilt worden zul je moeten beseffen dat al je 
bezittingen en alles buiten jezelf maar bijzaak is. Geluk zit in jezelf. 

Namens het bestuur wil ik u allen een geweldige vakantietijd toe wensen 
met vooral heel veel mooi weer, zodat we een hoop gezondheid op 
kunnen doen voor een fit en gezond lichaam. 

Over een gelukkig leven gesproken:  
 

50 jaar getrouwd:  

Zaterdag 27 juli zijn Ineke en Nico 
Meijer 50 jaar getrouwd en zoals het zich 
laat aanzien nog steeds gelukkig. 

Dit feest vieren zij kerkelijk op zondag 28 juli a.s. in de St. Joseph 
parochie om 11.00 uur. 

Wij wensen het gouden paar nog vele jaren en op naar het 
diamantenfeest. 
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FEESTVIERENDE LEDEN 

 

In deze maand juli starten wij – als feestcommissie – met een drietal 
aankondigingen van activiteiten in het kader van het 60-jarig bestaan van 
de KBO afdeling Wateringen. 

 

U treft bij deze nestor 3 inschrijfformulieren aan, te weten: 

 Een voor de opening van het seizoen 2013-2014 op 
dinsdagmiddag 3 september 2013. Anders dan we gewend zijn 
openen wij het seizoen dan met een verrassing, die wordt verzorgd 
door onze dorpsgenoot Ton Willemsen met zijn cabaretvoorstelling 
‘Tonderonsje’. Met het oog op het aantal te verwachten leden dient 
u zich hiervoor in te schrijven. De inleveradressen vindt u op het 
inschrijfformulier. 

 Het tweede formulier betreft de workshop ‘schilderen’ van de 
activiteitengroep ‘crea’. Deze workshop vindt plaats op 
dinsdagmiddag 10 september 2013. Heel verrassend werkt ook 
hier een dorpsgenoot aan mee nl. de kunstschilder Paul Kerrebijn. 
Meer hierover vindt u op het inschrijfformulier. Aangezien wij veel 
belangstellenden verwachten vragen wij u zich tijdig in te schrijven. 

 Het derde formulier nodigt u uit deel te nemen aan het 
koppeltoernooi dat de afdeling biljart organiseert op de 
dinsdagmiddagen 10, 17 en 24 september en 1, 8 en 15 oktober. 

Over de verdere activiteiten in de maand oktober 2013 zullen wij u nader 
informeren. 

De feestcommissie wenst u een plezierige tijd toe. 
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Activiteiten: 

 
13 t/m 20 juli 2013      vakantieweek in Hotel Gaasterland in Rijs 
Di  3  september    opening KBO seizoen 
Do 5  september                  start bridge competitie 
Di 10 september                  workshop Schilderen 
Di 10, 17 en 24 september  koppeltoernooi biljarten 
Di 10 september               start klaverjas competitie   
Di   1, 8 en 15 oktober         koppeltoernooi biljarten 
Do 17 oktober                      feest 60 jarig bestaan 
 
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. 
 
 
 
Zomeractiviteiten 
 
In de maanden juli en augustus zijn alle leden op dinsdagmiddag van 
harte welkom vanaf 13.30 uur in de Velokantine aan de Noordweg  26 
voor allerlei activiteiten zoals: klaverjassen, bridgen biljarten of gewoon 
voor een gezellig praatje al naar gelang waar belangstelling voor is. 
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KBO-leden gratis naar de 50PlusBeurs 

 

De 50PlusBeurs is ’s-
werelds grootste 
evenement voor actieve 
50-plussers en biedt de 
bezoekers zes hallen met 
informatie, amusement en 
voordeel. 

Met zeshonderd stands, workshops en presentaties. 

Voor bezoekers is er gratis appelgebak en iedereen ontvangt een 
beurstas met hebbedingetjes. 

De 50PlusBeurs wordt dit jaar gehouden van 17 t/m 21 september in de 
Jaarbeurs te Utrecht. De beurs is dagelijks open van 10.00 tot 17.00 uur. 

Ook dit jaar heeft de Unie KBO het voor elkaar gekregen dat KBO-leden 
gratis naar de 50PlusBeurs mogen. 

Houdt u van de 3 Baritons? Geniet dan aansluitend van een bijzonder 
concert voor de speciale KBO-prijs van slechts 20 euro! 

In de bijgaande Nestor treft u op bladzijde 24 en 25 alle details aan van 
deze beurs. Op bladzijde 25 staat precies omschreven hoe u kaartjes voor 
de beurs kunt bestellen. 

Bestel op tijd want het aanbod is beperkt! 
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Overleden:  
 
De heer Jan Zaat, Vliethof 82                             op 29 mei  

De heer Wim Vogels, Vliethof 81            op 14 juni 

De heer Jan Helderman, Gaelstraat 2.   op 15 juni 

  
 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

 

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

Website: www.kbowateringen.nl Op onze site vindt u de afdelingen 
Algemene 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 schriftelijk te doen aan de secretaris, Gaelstraat 17, 2291 
SG Wateringen.  

 

mailto:ettydekok@gmail.com
http://www.kbowateringen.nl/
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Klaverjassen:  

Uitslag Slotklaverjassen 28 Mei 2013   

1e prijs    Ton de Kok  5384     punten 

2e prijs    Mevr. Ludie Vis  5185     punten 

3e prijs    Ton Zuijderwijk  5178     punten 

  

Poedelprijs  

Mevr.Leny Akerboom                   3519     punten 
 
 
Uitslag van de klaverjascompetitie 2012-2013 
 
1  Jan Empel    116694 1e prijs 
 
2  Aad van Meurs   116276 2e prijs 
 
3  Wil Fransen    116181 3e prijs 
 
4  Sjef van Veen   116123 
 
5  Ton Tanke    115839  
 
6  Trees Löbker   115432 
 
7  Mien Meurs   115348 
 
8  Louis de Jong   115330 
 
9  Ton Zuijderwijk   115307 
 
10 Tiny Helderman   115040 
 
  



~ 9 ~ 

 

Het klaverjas seizoen is weer ten einde .Na de vakantie is op  3 
september is de opening van het KBO 
seizoen. 
De competitie begint weer op 10 september. 
 
 

 
Fijne Vakantie!!!!!!!! 
 
 
 

 
 
Broeder Krummel van missiehuis Steijl ontvangt graag postzegels,brillen, 
rozenkransen enz. 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.  

Herinnering!!!! 
6 november Broemdag in de Leuningjes 
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 10 – 31 mei 2013 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 

belangenbehartiging 

Het thema ‘pensioenen’ vormde de afgelopen weken het absolute 

zwaartepunt van onze belangenbehartiging. Maar daarnaast was er 

ook de nodige beweging op het brede terrein van de 

gezondheidszorg. In deze Nieuwsflits een kort overzicht. Kijk ook 

regelmatig op onze website www.kbo.nl 

-          De Unie KBO heeft de twee recente pensioendebatten in de Tweede 

Kamer met argusogen gevolgd. Het ging in beide gevallen om de positie 

en inspraak van ouderen binnen pensioenfondsen. Nieuwe wetgeving op 

dit terrein is toe aan invoering en belangrijke beslissingen zijn aanstaande. 

Fracties en individuele Kamerleden werden daarom de afgelopen weken 

intensief benaderd. Veel is al bereikt, maar het kan volgens de Unie KBO 

zeker nog beter. We verleggen het strijdtoneel daarom nu ook naar de 

Eerste Kamer. 

-          De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB en ANBO en de 

jongerenorganisaties van CNV en FNV hebben afgelopen week 

overeenstemming bereikt over de uitgangspunten met betrekking tot ons 

toekomstige pensioenstelsel. Deze overeenstemming is een doorbraak en 

van groot belang voor alle generaties! Belangrijk in het gesloten akkoord 

is dat zowel ouderen als jongeren dezelfde uitgangspunten delen met 

betrekking tot solidariteit, verplichte aansluiting  bij een pensioenfonds en 

collectiviteit. Unie KBO bestuurder Joop Beugelsdijk hierover in De 

Telegraaf: “Het akkoord moet een eind maken aan het onterechte beeld 

van een conflict tussen oude en jong over de pensioenen.” Het akkoord 

http://www.kbo.nl/
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ligt inmiddels op tafel bij het ministerie van Sociale Zaken. Wordt 

vervolgd…. 

-          In de reeks gesprekken met alle Tweede Kamerfracties was het deze 

week de beurt aan Groen Links. De Unie KBO vindt het belangrijk dat ook 

de kleinere partijen in ons land op de hoogte blijven van onze 

standpunten. 

-          Op donderdag 6 juni voert de Unie KBO, samen met de PCOB en de 

NVOG, uitvoerig overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS). De 

toekomst van de langdurige ouderenzorg is het voornaamste 

gespreksonderwerp. De Unie KBO zal hierbij nadrukkelijk ingaan op de 

haken en ogen die zich nu al aandienen bij de overheveling van zorg uit 

de landelijke AWBZ naar de gemeentelijke WMO. 

-          De vaste Kamercommissie van Financiën ontving van de Unie KBO op 

21 mei een pittige brief met een duidelijke stellingname: “De Unie KBO 

komt tot de conclusie dat er niet voldoende maatregelen zijn genomen om 

de koopkrachtontwikkeling van ouderen gelijke tred te laten houden met 

de koopkrachtontwikkeling van oudere huishoudens.” De commissie wordt 

vervolgens verzocht om compenserende maatregelen te bevorderen. 

-          De CSO-ouderenorganisaties ontvingen op 24 mei een uitvoerige brief 

van staatssecretaris Weekers van Financiën. De brief is een reactie op 

onze protesten tegen de effecten van de Wet Uniformering Loonbegrip 

(WULB). In zijn brief geeft de staatsecretaris aan de gevolgen van de 

WULB voor ouderen nog nader te evalueren, maar laat tegelijkertijd alvast 

weten dat “helaas in deze tijden onvoldoende budgettaire middelen voor 

handen zijn om negatieve inkomenseffecten te repareren.” Waarvan acte. 

De CSO laat het er natuurlijk niet bij zitten. 
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-          De Unie KBO vindt gezondheidspreventie van groot belang, zeker ook 

voor 65-plussers. Binnen het overheidsbeleid worden ouderen op dit 

terrein echter veelal overgeslagen. Geen plannen, geen campagnes, geen 

geld. De Unie KBO liet zich daarom de kans niet ontgaan om uitgebreid te 

reageren op het Nationaal Preventie Programma (NPP) dat gisteren werd 

besproken in de Tweede Kamer. Met daarbij ons  motto: 

gezondheidsvoorlichting bij senioren werkt! Juist omdat bij ouderen op 

korte termijn veel gezondheidswinst te halen valt. Iets dat wij dagelijks 

bewijzen d.m.v. onze voorlichting binnen het meerjarig project “Gezond 

ouder worden en blijven.” 

-          De strijd voor een jaarlijkse medicatiebeoordeling voor 65-plussers die 

meer dan vijf verschillende medicijnen gebruiken, wordt momenteel 

geïntensiveerd. In samenwerking met het Instituut voor Verantwoord 

Medicijngebruik (IVM) en met ondersteuning van onze partner Zilveren 

Kruis Achmea, ontwikkelen we plannen om dit dossier vlot te trekken. 

-          De Unie KBO zocht ook afgelopen weken weer volop de schijnwerpers 

van de media. Niet alleen om onze leden en het grote publiek te laten zien 

wat we doen, maar natuurlijk ook vanwege het feit dat de publieke opinie 

een grote rol speelt binnen het politieke bedrijf. Vandaar ook dat de Unie 

KBO blij is met de prominente media-aandacht die het gesloten 

pensioenakkoord met de jongerenorganisaties met zich meebracht. 

-          Ook de komende weken staat er weer van alles te gebeuren! We doen 

daarvan telkens tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl, via 

Twitter zijn we te volgen op @Unie_KBO en op Facebook kunt u zelf 

reageren op interessante webartikelen 

via www.facebook.com/unie.kbo.   

 

 
 

http://www.kbo.nl/
http://www.facebook.com/unie.kbo
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Nieuwsflits Unie KBO - nummer 11 – 21 juni 2013 

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

Belangenbehartiging kent geen zomerstop! Integendeel. In deze 
Nieuwsflits een kort overzicht van onze inspanningen van de afgelopen 
weken.  
Kijk ook regelmatig op onze website www.kbo.nl  

-          Mede op aandringen van de Unie KBO heeft het kabinet de 
‘overbruggingsregeling AOW’ voor mensen met een lopende VUT- of 
prepensioenregeling verruimd. De regeling treedt in werking met ingang 
van 1 oktober 2013 en werkt terug tot en met 1 januari 2013. Een 
bescheiden succesje voor onze inspanningen! 

-          In de reeks gesprekken met alle Tweede Kamerfracties is het op 27 
juni de beurt aan de VVD. Een brede delegatie zal dan de gevolgen van 
het  huidige kabinetsbeleid voor ouder Nederland nauwkeurig uitmeten….. 

-          Op donderdag 6 juni voerde de Unie KBO, samen met de PCOB en de 
NVOG, uitvoerig overleg met staatssecretaris Van Rijn (VWS). De 
toekomst van de langdurige ouderenzorg was het voornaamste 
gespreksonderwerp. We lieten de staatssecretaris weten dat we op zich 
niet tegen hervormingen in de ouderzorg zijn, mits deze verstandig en 
cliëntgericht worden uitgevoerd. De Unie KBO sprak tijdens het overleg 
haar grote zorgen uit over de hoge snelheid waarmee de hervormingen 
worden ingevoerd en over de haperende coördinatie tussen politiek en het 
veld. 

-          Toeval of niet, enkele dagen na het overleg ontving de Unie KBO van 
staatsecretaris Van Rijn een uitnodiging voor een ‘consultatie concept 
wetsvoorstel Wmo 2015’. Het nieuwe wetsvoorstel zal vanaf 1 januari 
2015 de huidige Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) moeten 
vervangen.  
   

http://www.kbo.nl/


~ 14 ~ 

 

-          In deze nieuwe wet wil het ministerie van VWS haar visie op de 
langdurige zorg vast gaan leggen. Uiteraard gaat de Unie KBO graag op 
de uitnodiging in. De voorbereidingen zijn in volle gang.  

-          De CSO overhandigde op 11 juni aan de vaste Kamercommissie van 
Financiën de petitie “Stop de stapeling”. Deze petitie ging vergezeld van 
15.000 handtekeningen van ouderen. Maatregel na maatregel stapelt zich 
op en pakt voor veel ouderen negatief uit. Soms zijn de maatregelen 
specifiek gericht op ouderen, dan weer lijken ze algemener maar steeds 
hebben ze een enorme uitwerking, met name op ouderen die veel zorg 
nodig hebben. Zij dreigen te bezwijken onder de niet aflatende stapeling 
van maatregelen. De CSO vindt dat er stappen moeten worden genomen 
om de forse koopkrachtachteruitgang van ouderen te compenseren.  

-          De Unie KBO is teleurgesteld over de uitkomsten van het grote 
Kamerdebat inzake gezondheidspreventie. Binnen het overheidsbeleid 
worden ouderen op dit terrein veelal overgeslagen. Zo ook in het debat: 
weinig of geen woorden over gezondheidsvoorlichting gericht op ouderen. 
Terwijl bij ouderen - ook op korte termijn - juist veel gezondheidswinst te 
behalen valt.  
   

-          Nu de politiek het blijkbaar laat afweten, gaat de Unie KBO echter niet 
bij de pakken neerzitten. We gaan op zoek naar fondsen en private 
partijen die ons willen ondersteunen bij eigen voorlichtingsprogramma’s, 
bijvoorbeeld op het gebied van ouderen en gezonde voeding.  

-          De jaarlijkse medicatiebeoordeling voor 65-plussers die meer dan vijf 
verschillende medicijnen gebruiken, was vorige week onderwerp van 
gesprek bij onze partner Zilveren Kruis Achmea. Een weerbarstig 
onderwerp, waarbij apothekers, huisartsen en ook VWS bij betrokken zijn. 
Dit najaar verwachten we binnen onze collectieve verzekering hierover 
echter een doorbraak te bereiken. 
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-          De Unie KBO en PCOB intensiveren hun overleg met het CDA. Zowel 
vorige week als deze week werden actuele politiek zaken doorgenomen, 
waaronder pensioenen, Wmo en solidariteit tussen generaties.  

-          Via de media deed de Unie KBO een oproep aan de regering om een 
noodplan te maken voor ouderen die door leegstand van 
verzorgingshuizen gedwongen worden te verhuizen. Op je 96e weer op 
jezelf kan natuurlijk niet. Deze oproep werd door de media gretig 
overgenomen. Inmiddels probeert de Unie KBO het probleem in kaart te 
brengen, samen met dagblad Trouw. 

-          En verder schreef de Unie KBO een brief aan minister Kamp over de 
wegkwijnende Nederlandse postmarkt en een brief aan de vaste 
Kamercommissie van Sociale Zaken over de zeer ongewenste verlaging 
van de MKOB (wet Mogelijkheid Koopkrachttegemoetkoming Oudere 
Belastingplichtigen) van 28,14 euro naar 25,16 per maand. De Unie KBO 
liet in de brief weten dat het nemen van nieuwe maatregelen die de 
koopkracht van ouderen nog verder doen dalen, niet gewenst is.  

Ook de komende weken staat er weer van alles te gebeuren! We 
doen daarvan telkens tussentijds verslag op onze website 
www.kbo.nl    

 

 De gelukkigste 

mens is degene die 

het denkt te zijn. 

 

 
 
 
 
 

http://www.kbo.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           
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 
Leny Arkesteijn                  B-C lijn          0174-295507 
Vera de Bakker                  B-C lijn          0174-293349 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Gerda v.d. Voort                C-D lijn          0174-292080 
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
Nico Meijer       D lijn  0174-294435 
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