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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.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 

Jaargang: 62              nr.6                           juli 2015 

 
KROMME  JONGENSTIJD. 
 
Het is weer kromme jongenstijd ofwel  komkommertijd voor de 
hagenaars ( of  hagenezen) onder ons. 
Ik heb het verzoek gekregen van onze voorzitter om deze maand 
een stukje te schrijven in het KBO-krantje. 
Hierbij mijn bijdrage. 
De afgelopen weken is het aantal aktiviteiten, georganiseerd 
door de KBO, naar vakantieniveau  gedaald. De 
zomeraktiviteiten gaan in de maanden juli en augustus  wel door 
maar dan 1 keer per week op dinsdagmiddag. Er wordt dan 
gebridged, geklaverjast en bij voldoende belangstelling gebiljart. 
Maar ook voor een gezellig praatje zijn alle leden van harte 
welkom vanaf 13.00 uur in de velo kantine. 
 De vakantie-week in Zeddam is aanstaande. Het belooft een 
fascinerende week te gaan worden op een bijzonder mooie 
locatie. 
Ook staat voor de wielerliefhebbers, en dat zijn er nogal wat in 
het Westland, de Tour de France op beginnen. Altijd mooie 
plaatjes,op TV, en start in de domstad Utrecht. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Kortom: na de glip- en sparrie-tijd gaat de kromme jongens-tijd 
ons bezig houden. Overigens zijn de kromme jongens  (en 
meisjes ) zo krom niet meer! Waarschijnlijk komt dat omdat we 
bewuster, gezonder en rechterop zijn gaan leven. 
Ik wens iedereen een mooie zomer toe en prettige vakantie. 
Hans Vollering, penningmeester. 
 

 

Overleden: 

 

Mevr J.J. (Jo) Vollering-van Ruijven, Van Nassaustraat 3, 29 mei. 

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

Nieuwe leden:   

 

Mevr.H.(Hanneke) Verbeek, Poeldijksepad 12A, Honselersdijk. 

 Mevr.G.(Gerda) van Leeuwen, Melis Stokelaan 1998, Den Haag. 

  

 Wij wensen u allen een fijne tijd bij de KBO. 

 
Website: www.kbowateringen.nl  

 
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 

Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, 
Creatief,Nieuwsblad en Uit goed voor U. 

Ook de nieuwsbrief van de SARW kunt u lezen op onze site 
 
Uit goed voor U 
 
Op woensdagmiddag 23 september kunnen de leden van KBO 
Wateringen naar Muzee Scheveningen .Opgeven tot 15 
augustus ( Zie inlegvel) 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 

 
 

Activiteiten: 
 
Di  1 september Opening nieuw seizoen 
Do  3 september Start bridge competitie 
Di  8 september Start klaverjascompetitie 
Wo 23 september Muzee Scheveningen (zie inlegvel) 
 
Soos dinsdagmiddag start 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 en Biljarten.   
 
 
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  
 
 

Mailadres!!! 

Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 

een mailtje naar ettydekok@gmailcom 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Zomeractiviteiten van Vitis Welzijn 
 
Vitis Welzijn organiseert in samenwerking met SARW 'Zomer 
Activiteit Westland' met thema's waarbij ontmoeting en educatie 
centraal staan.  
Thema: Struinen door de duinen, inclusief lunch  
Datum: Donderdag 16 juli Vertrek: 10.00 uur vanaf de Zeetoren, 
Helmweg 7, Hoek van Holland, om 12.30 uur is hier ook de 
lunch. Kosten: € 10,00 p.p. (contant betalen op locatie) 
Aanmelden bij Vitis Welzijn via  
tel. 0174-630358 | info@vitiswelzijn.nl 
 
Thema:  Bezoek aan Stolze Classic Cars, incl. koffie/thee 

Datum:  vrijdag 21 
augustus. Kosten: € 
5,00 (contant betalen) 
Vertrek: 13.30 uur 
vanaf wijkcentrum         
't Anker, W.J. Baron 
van Gentplein 31, De 
Lier. De rondleiding 
duurt ongeveer 2 uur. 

Aanmelden kan tot 1 augustus bij Vitis Welzijn via tel. 0174-
630358 of e-mail  info@vitiswelzijn.nl. 
 

Zondagbezorging  PostNL 
 

Na een geslaagde proef wordt zondag voor 

PostNL een vaste bezorgdag. 

In juli 2014 startte Coolblue met 

zondagbezorgingen. PostNL is tevreden met de resultaten en 

neemt de bezorgoptie vast op in de diensten. Consumenten 

moeten wel zelf expliciet aangeven of ze een pakketje op zondag 

willen ontvangen. Voor de overige dagen geldt dat een pakketje 

zo spoedig mogelijk wordt bezorgd.  

 

mailto:info@vitiswelzijn.nl
mailto:info@vitiswelzijn.nl
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Droedel van Harry. 

 

Oplossing droedel nr. 4 

 

Tee     wat      er 

 

Op 

 

Zetten 

 

Theewater opzetten. 

 

Ook al was hij wat moeilijker er kwamen weer veel oplossingen 

binnen, en uit de goede inzenders is Leonie van Gaalen 

getrokken. Leonie van harte gefeliciteerd. 

 

Droedel nr. 5 

 
 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor  25 juli op de 
van de Kerckhovestraat 3 of mail naar thea1944@caiway.net 
Onder de goede inzenders verloten we weer een fles wijn. 

mailto:thea1944@caiway.net
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Bezoek Koninklijke stallen 

Woensdag 17 juni was het zover. Het bezoek aan de Koninklijke 
stallen. Het weer was lekker zonnig en de mensen waren vol 
verwachting. De organisatie had gekozen om met z'n allen met 
de tram te gaan, de HTM was daar vast erg blij mee, enkele 
waren op de fiets gekomen wat ook een goede optie was. 

Na deze rit werd er verzameld voor de Koninklijke stallen op de 
Hoge Wal, waar na controle van de identiteit papieren de 
rondleiding begon. 

De heer van der Halm had hierin de gidsfunctie, deze rondleider 
had al meer dan 40 jaar werken bij de Koninklijke stallen erop 
zitten en dat was ook wel te merken. Hij kon alles vertellen uit de 

praktijk, en zo werd het zelfs stil 
in de groep, omdat we aan zijn 
lippen hingen. Na de introductie 
op het binnenplein gingen we 
de krochten van de stallen in en 
konden daar in alle schoonheid 
de koetsen ( Berline's, 
Landauers, Calèches etc. etc. ) 
bewonderen.Ook hierover  kon 
onze gids tot in de kleinste 
details toe ons alles vertellen . 

Hij heeft ons van alles uitgelegd 
over de gouden koets maar ook 
over de overige koetsen die 
daar gestald zijn. De koetsen 
stonden erbij alsof ze net 
gefabriceerd waren zowel de 

lak, het koper en natuurlijk het (blad)goud blonk je tegemoet. We 
weten nu ook dat de gouden koets eigenlijk een Berline van het 
merk "Spyker" is en dat hij in gebruik is genomen op 7 februari 
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1901 in Den Haag. De glazen koets was er jammer genoeg niet 
die was even uitgeleend aan het automuseum in Wassenaar. 

Na het bezoek aan deze "koetsen garage" werden we naar 
boven geleid ( lift en trap) en konden we de hoofdstellen 
bewonderen die allemaal een eigen verhaal en geschiedenis 
hadden ze waren keurig opgehangen en ook hier "schitterde" 
alles van koper, bladgoud, het mooiste leer en mondbitten je toe. 

Daarna gingen we naar de 36 paarden die daar in de stal 
staan,"gesorteerd" naar  het soort ras, de Friese en Gelderlander 
paarden. Ook het paard van Willem Alexander, Maxima en 
Beatrix werden gretig geaaid en stiekem een beetje hooi 
gevoerd. Ook moest iedereen natuurlijk op de foto met deze 
paarden waarbij het paard van Maxima duidelijk favoriet was. 

Na twee uur van staan lopen en luisteren werd begrepen waar 
de uitdrukkingen: stalpoten en door je hoeven zakken vandaan 
komen zoals een deelnemer uit de groep opmerkte. Maar 
ondanks dat er een chronisch gebrek aan stoelen was hebben 
we allen erg genoten en onze ogen uitgekeken.En nu maar onze 
hersenen aan het werk zetten om alle informatie te verwerken. 
Nadat de heer van der Halm werd bedankt voor deze prachtige 
rondleiding begonnen we weer aan de voetreis over de Hoge 
Wal, Noordeinde en de Plaats waar enkelen nog even een 
versnapering op een terrasje genoten en daarna met onze tram 
16 weer naar Wateringen reden. Een prachtige leerzame middag 
waarna we weer een beetje meer weten hoe dat allemaal reilt en 
zeilt bij de Koninklijke Stallen. 

Het was werkelijk een Koninklijke middag. 

 Dit verslag en alle foto's zijn op onze website te zien 
www.kbowateringen.nl/ uit 
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Klaverjassen 

 

Uitslag  klaverjas competitie van de ruim 100 deelnemers 

met wekelijks 20 tot 22 tafels 

  

1.Louis de Jong   171.949 punten 

  

2.Nel van Veen   169.877 punten 

  

3.Aad van Meurs   169.163 punten 

  

  

Eind drive 23 Juni 2015 

  

1.Martien van Paassen     5520 punten 

  

2.Bep van Hagen      5402 punten 

  

3.Gerard van Vliet      5226 punten 

  

De aanmoedigingsprijs 

 

Leny Akerboom     3068 punten 

 

 

En nu    

  

VAKANTIE
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Nieuwe  IBAN-omrekenmodule in de maak 

IBAN is de opvolger van het bankrekeningnummer. Veel 

Nederlanders kennen hun IBAN niet uit hun hoofd. De 

banken komen opnieuw met een officiële omrekenmodule. 

Sinds een tijdje gebruiken we in het betalingsverkeer geen 

rekeningnummer meer, maar IBAN. Deze code bestaat uit het 

oude banknummer met wat cijfers en letters erbij. Het IBAN staat 

bij veel mensen op de bankpas, maar niet bij iedereen. Tot voor 

kort was er een officiële IBAN-omrekenmodule beschikbaar via 

internet. Deze is onlangs opgeheven. 

Nepmails 

Mensen konden sindsdien niet meer terecht op de site van de 

IBAN-converter om achter hun code te komen. Alleen bij 

inloggen op internetbankieren is het nummer daar te zien. 

Criminelen sprongen op dat feit in. Zij stuurden nepmails en 

maakten malafide sites waar mensen zogenaamd hun IBAN 

konden opvragen. 

Nieuw 

De banken hebben nu gereageerd op deze ontwikkelingen. Op 

de officiële siteOveropiban.nl komt binnenkort weer een 

omrekenmodule te staan. Wie zijn IBAN even niet meer weet, 

kan daar het banrekeningnummer invullen en krijgt zijn IBAN te 

zien. Ook hebben de banken beloofd haast te maken met het 

versturen van nieuwe pasjes aan mensen bij wie daar nog geen 

IBAN op staat. 

 

Juli 2015 

http://www.overopiban.nl/
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Verwarring over Rabo Scanner voor slechtzienden 

Onder enkele Rabobank-klanten met een visuele beperking 

is verwarring ontstaan over de introductie van de Rabo 

Scanner. Deze mensen kregen een brief van de bank dat het 

speciale apparaatje waarmee zij internetbankieren 

vervangen wordt door de Rabo Scanner. 

Dit is echter niet het geval, mits de klant contact opneemt met 

Rabobank. Mensen met een visuele beperking kunnen bij 

Rabobank namelijk blijven internetbankieren met de 

zogenaamde Random Reader Comfort. Dit apparaat is een stuk 

groter dan de normale apparaten waarmee klanten van 

Rabobank internetbankieren, en is daarom geschikt voor 

slechtzienden. 

Brief ontvangen en een visuele beperking? 

Het is van belang dat klanten die een brief ontvangen over de 

Rabo Scanner én een visuele beperking hebben, binnen dertig 

dagen na ontvangst van de brief bellen met de lokale Rabobank. 

Anders wordt hun Random Reader Comfort gedeactiveerd. In het 

systeem van Rabobank staat namelijk niet goed vermeld dat 

deze klanten een speciaal apparaat nodig hebben, en dat moet 

even rechtgezet worden. 

Phishing 

Rabobank informeert klanten overigens altijd alleen per brief. 

Momenteel spelen criminelen in op de vervanging van de 

Random Reader door de Rabo Scanner. Ze proberen door het 

versturen van nepmails achter persoonlijke gegevens van 

bankklanten te komen. Wie een mail krijgt over de Rabo 

Scanner, kan die het best meteen verwijderen. Mails en 

telefoontjes komen altijd van criminelen en nooit van Rabobank 

zelf. 
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App Paper bundelt beste artikelen Persgroep 

Dagelijks de vijftien beste artikelen lezen uit de Volkskrant, 

Trouw, Parool en AD. De nieuwe app Paper bezorgt ze 

automatisch rond lunchtijd.  

De Persgroep lanceert de app Paper. Tegen een vast bedrag 

van 5,95 euro per maand verschijnt dagelijks, behalve op 

zondag, rond het middaguur een selectie van vijftien artikelen. 

Voor u gekozen uit de kranten de Volkskrant, Parool, Algemeen 

Dagblad, Trouw en zeven regionale dagbladen. Het verschil met 

vergelijkbare diensten als Blendle is dat u niet zelf kiest uit het 

krantenaanbod. En verder is Paper minder duur. Een hoofdartikel 

op Blendle kost al gauw 25 cent, dus als u daar dagelijks vijftien 

artikelen leest kost u dat 3,75 euro per dag. 

Paper verwacht aan het eind van het jaar tienduizend actieve 

gebruikers te hebben. Van de app is een versie verschenen 

voor Android en voor iPad/iPhone 
 

iDEAL-betaling via apps banken 

Na Rabobank en ING biedt ABN Amro nu ook 

de mogelijkheid mobiele betalingen af te 

ronden in de eigen app.  

Wie op de tablet of smartphone een app van zijn 

bank heeft geïnstalleerd, kan voortaan iDEAL-

betalingen uitvoeren via die app. Rabobank en 

ING kwamen eerder al met deze mogelijkheid. ABN Amro heeft 

dit met de laatste update van zijn app toegevoegd. 

Werking 

Het werkt als volgt. U bestelt een product via een webwinkel op 

uw tablet of smartphone. Wanneer u afrekent kiest u voor iDEAL 

en kunt u daarna de keuze maken om de betaling af te ronden 

via de app. Betaling geschiedt vervolgens zoals u dat gewend 

bent binnen de app.  

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=net.persgroep.nlpaper.paper
https://itunes.apple.com/NL/app/paper/id989182819?l=nl&mt=8
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App-tip: nooit meer medicijnen vergeten 

GGZ Friesland ontwikkelde een app die ervoor 

zorgt dat u nooit meer vergeet uw medicijnen 

in te nemen. De app heet MedAlert. 

Apps die u herinneren aan uw medicijninname 

zijn er legio. Maar de app die is ontwikkeld door 

GGZ Friesland kan net wat meer. Bijvoorbeeld 

een waarschuwing geven wanneer uw medicijnen bijna op zijn. 

Instellen De app MedAlert voor Android en iOS (iPad/Phone) 

werkt heel eenvoudig. 

 Open de app door erop te tikken. 

 Tik op het eerste tabblad 'Medicijnen' op het plusje 

rechtsboven. 

 Kies daarna voor de categorie. 

Bijvoorbeeld Tablet, Capsule of Inhaler. 

 Voer nu de naam van het medicijn in en voeg eventueel een 

omschrijving en foto toe. Dit kan altijd van pas komen. Als u 

bijvoorbeeld op vakantie uw medicijnen bent kwijtgeraakt. 

 Verder kan een startdatum worden ingevoerd, de duur van de 

kuur (dit kan ook zijn 'onbeperkt') en de voorraad. 

 Tik op Herinnering wanneer de voorraad opraakt als u drie 

dagen voordat de voorraad op is, een melding wilt ontvangen. 

 Voeg helemaal onderaan gegevens omtrent de inname toe. 

Bijvoorbeeld als de medicijnen op een vast tijdstip ingenomen 

moeten worden. 

 Tik op Opslaan. 

Meldingen 

Na het instellen geeft de app voortaan een melding als het tijd is 

de medicijnen in te nemen. Elke melding is aan te passen en van 

commentaar te voorzien. Het tabblad 'Meldingen' toont alle 

innames. Tik op een innamemoment. Hier kunt u aangeven of u 

het medicijn hebt ingenomen. Onder 'Gemoedstoestand' geeft u 

aan hoe u zich voelt. Deze informatie kan van belang zijn voor 

uw huisarts. Tik op Opslaan om de wijzigen op te slaan. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.freed.medalert
https://itunes.apple.com/nl/app/ggz-friesland-medalert/id424250755?mt=8
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Winkelprijzen Windows 10 bekend 

Los in de winkel gaat Windows 10 evenveel kosten als 

momenteel Windows 8.1 

 

Het is al langere tijd bekend dat gebruikers die momenteel 

Windows 7, 8 of 8.1 draaien, gratis kunnen upgraden naar 

Windows 10. De losse winkelversie van Windows 10 komt op 

ongeveer 120 euro te liggen. Windows 10 Pro gaat verkocht 

worden voor ongeveer 280 euro.  

Upgrade  

Op 29 juli a.s. lanceert Microsoft Windows 10. Tot eind juli 2016 

kunnen huidige gebruikers van Windows 7, 8 of 8.1 gratis de 

overstap maken naar Windows 10 en het gebruik blijft voor hen 

daarna ook gratis. Maar Windows 7, 8 en 8.1-gebruikers die pas 

na juli 2016 overstappen moeten wel betalen. Wat de prijs gaat 

worden voor een upgrade is nog niet bekend. Maar het loont dus 

om voor juli 2016 over te stappen naar Windows 10. Niet alleen 

is de overstap gratis, maar ook verdere updates van het 

besturingssysteem worden gratis uitgevoerd. 
 

Senioren zorgen voor meer smartphones 

 

Telecompaper meldt: de grootste groei van 

smartphonebezit vindt plaats bij ouderen. 

Meer dan helft van de 65-plussers heeft een 

smartphone. 

Volgens Telecompaper is het aantal 

Nederlanders met een smartphone in een jaar tijd met 10 procent 

gestegen. Dat komt vooral door de ouderen, die er 

langzamerhand ook een aanschaffen of krijgen. Meer dan de 

helft van de 65-plussers heeft er inmiddels eentje. Dat stemt 

overeen met het percentage leden van SeniorWeb dat 

een smartphone heeft. Begin 2014 had nog maar vier op de tien 

senioren een modern mobieltje. 

http://www.seniorweb.nl/tooltip/27949/smartphone
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Nepmail over uw creditcardgegevens 

Er gaat momenteel een bedrieglijk echt bericht rond uit 

naam van creditcard-uitgever ICS. Pas 

goed op want het is toch echt een nepmail. 

De internetcriminelen hebben erg hun best 

gedaan. De e-mail lijkt een officieel bericht 

van International Card Services BV (ICS). 

Onder aan de mail valt de waarschuwing te lezen dat 

medewerkers van ICS 'nooit naar uw gebruikersnaam, 

wachtwoord en/of pincode zullen vragen. Niet via e-mail, telefoon 

of op welke andere manier dan ook.' Opmerkelijk genoeg vraagt 

de e-mail u wel om uw 'login informatie te valideren'. 

Het klopt natuurlijk dat ICS nooit en te nimmer om uw 

persoonlijke gegevens zal vragen. Dus ook niet in een e-mail als 

deze. Dus mocht u de komende dagen het bericht ontvangen, 

gooi het gewoon weg. Op Fraudehelpdesk.nl vindt u een plaatje 

van de gehele nepmail. 
 

Handige reisapp bundelt vervoersopties 

De app van GoEuro geeft snel inzicht in alle reisopties voor 

bus, trein en vliegtuig. Met prijs en reisduur. 

Op reis binnen Europa? Dan kan de app van GoEuro van pas 

komen. Hiermee hebt u snel de snelste en/of goedkoopste route 

gevonden. Boeken kan vervolgens binnen de app.  

Wat is GoEuro?  

GoEuro is een website die reisroutes vergelijkt voor alle 

vervoersmiddelen. Zoals de trein, de bus, het vliegtuig of uw 

eigen auto. Zo hebt u snel inzicht in de mogelijke routes, de 

reisduur en de kosten. Neem bijvoorbeeld een tripje van Utrecht 

naar München op vrijdag 3 juli. In een oogwenk wordt duidelijk 

dat de geschatte reistijd met de eigen auto zevenenhalf uur 

bedraagt. Geschatte kosten: 88 euro. De trein doet er slechts 

een halfuur langer over tegen een bedrag van 79 euro. Kiezen 

we voor het vliegtuig dan pakken we twee uur tijdswinst. Met de 

https://www.fraudehelpdesk.nl/wp-content/uploads/2015/06/ICS03062015.jpg
https://www.fraudehelpdesk.nl/wp-content/uploads/2015/06/ICS03062015.jpg
http://www.goeuro.nl/
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trein naar Schiphol, daarna vliegen en tot slot met het openbaar 

vervoer München in. Het kan in vijfenhalf uur voor 123 euro. En 

wie bereid is om elf uur in de bus te zitten kan voor het luttele 

bedrag van 33 euro naar de Beierse hoofdstad.  

App van GoEuro 

Naast de site is er nu dus een app, te gebruiken op de iPhone of 

Android-smartphones. De app biedt dezelfde informatie als de 

website. Waar u ook bent, u ziet snel welke route voor u het 

voordeligst is. Binnenkort kunt u de geboekte reizen in de app 

opslaan om overzicht te houden.  

 GoEuro - Trein, bus, vlucht - iPhone 

 Trein, bus, vlucht: GoEuro - Android 

 

Postzegels 

 

Nog steeds worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate 

van Missie- en Ontwikkelingswerk.  

INLEVERADRESSEN voor postzegels, brillen enz. 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 Kw’heul Tel. 296473  
Dhr. K. Vis   Waterlandsnl 178 D H Tel. 070-  
                                                                                         3932090 
Mevr. A. van Mierlo  Harry Hoekstraat 112 Tel. 294848 
Mevr. M. Vijverberg  Elisadreef 119  Tel. 628188 

Mevr. T. Vijverberg  Herenstraat 85 app.211 Tel. 219623 

 

 Als de weerman loog, bedenk dan: 
'tussen de druppels door was het 
droog'. 

https://itunes.apple.com/nl/app/goeuro-rail-bus-and-air/id885372509?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.goeuro.rosie
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Bestuur:      

A.E.M. van der Hee-Lammers voorzitter  0174-295294 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
 Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
Th. M. Bekkers   lid   0174-294899 
E. de Kok-Gertenaar  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 Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of 
mobiel nr.: 06-24137579,  
of per email: 
ettyjandekok@gmail.com 
 
 
 
 
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 
Jan Lindenburg  A-B lijn 070-3210010 
Toos van der Helm  B-C lijn 0174-292195 
Grard Kester-Vijverberg C     lijn 0174-625736 
Miep van der Knaap C     lijn 070-3298619 
Leo de Kok   C     lijn 06-38365683 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

