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Van de bestuurstafel 

 
Sommige dagen lijkt de lente in de lucht, maar op de vrijdag dat ik dit 
schrijf gaat het weer vriezen. Met recht ‘maart roert zijn staart’. 
 
Op donderdag 19 april is de jaarlijkse algemene ledenvergadering, 
voorafgaand aan de bridgemiddag. Elders in dit blad vindt u de 
stukken. De uitgebreide financiële stukken kunt u meenemen tijdens 
de soosmiddagen. 
Om een en ander goed te kunnen volgen raad ik u aan deze 
nieuwsbrief mee te nemen naar de vergadering. 
 
Regelmatig wijzen wij u op het bestaan van onze Ouderenadviseur, 
mevrouw Petra Rouss. Zij weet de weg bij de gemeente, kan bij een 
‘keukentafelgesprek’ aanwezig zijn of zo maar een gesprek met u 
hebben, omdat u dat op prijs stelt. 
Om nog zichtbaarder te maken wie zij is plaatsen we voortaan haar 
foto in elke nieuwsbrief. Schroom niet om haar te benaderen als u 
ergens mee zit! 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Inmiddels hebben de vrijwilligers een uitnodiging ontvangen voor het 
jaarlijkse ‘uitje’ met een buffet als sluitstuk. (Let op: In de uitnodiging 
staat abusievelijk Poeldijkseweg 22, dit moet zijn Poeldijksepad 22) 
Dit uitje doen wij omdat we willen benadrukken, hoe blij wij zijn met 
elke vrijwilliger.  Zonder hen geen KBO. 
Ik zie uit naar het kaartweekend volgende week en wens u, ook 
namens de andere bestuursleden, het allerbeste. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
Nieuwe leden  

Dhr. J.H. (John) Mansfeld, Van Hellenberg Hubarsingel 18, 2286MH 
Rijswijk  

Van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 

Activiteiten  
23 - 25 maart 2018  Kaartweekend in Putten 
Di  27 maart  Paas klaverjas/biljart 
Do 29 maart  Paas bridgedrive 
Do 19 april  Alg. ledenvergadering 13.00 uur Velo kantine 
Do 10 mei  GEEN SOOS i.v.m. Hemelvaartsdag 
Wo 23 mei  Voorjaarstocht  zie inschrijfformulier in febr.nr.  
Do 24 mei  Slot bridge drive 
11 t/m 18 augustus Vakantiereis (zie inschrijfformulier ) 
 
Elke dinsdag   soosmiddag     v.a.13.00 uur 
   Klaverjassen, 
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  soosmiddag    v.a.13.00 uur 
                                Bridgen en Biljarten. 
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Hulp bij aangifte inkomstenbelasting 
De KBO afdeling Wateringen heeft de beschikking over 
gecertificeerde Huba medewerkers, die u kunnen helpen bij het 
invullen van de belasting aangifte 2017 en eerdere jaren en het 
aanvragen van toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag. De bijdrage aan 
de  ouderenbonden van Ͼ 5,50 per persoon is komen te vervallen. De 
Huba medewerker mag u een vergoeding van zijn kosten  vragen van 
maximaal Ͼ 12,- voor de hulp. Indien u gebruik wilt maken 
van de diensten van onze Huba’s kunt u contact opnemen 
met Dick Kraaijenbrink Tel. 0174-293038, die U zal koppelen 
aan een van de Huba medewerkers. Voor het aanvragen van 
een eenmalige machtiging, zodat uw aangifte door de Huba 
kan worden ingevuld heeft de Huba de volgende gegevens nodig. 
Naam, Adres, Postcode, Geboortedatum, BSN nummer, 
Lidmaatschapnummer KBO en telefoonnummer. Wanneer u deze 
informatie te vertrouwelijk vindt kan de Huba bij u langskomen of kan 
de informatie via een mail naar de Huba worden gezonden. Hiervoor 
heeft men wel het telefoonnummer nodig, zodat de Huba contact met 
u kan opnemen. DeHuba vraagt de machtiging aan. Voor de 
inkomstenbelasting en de toeslagen zijn aparte machtigingen nodig. 
De machtiging wordt naar uw huisadres gezonden, waarna u een 
afspraak kunt maken met de betreffende Huba medewerker voor het 
invullen van uw aangifte. 
Als u AOW en een klein pensioen en hoge zorgkosten heeft kan het 
zijn dat u geen gebruik kunt maken van uw volledige recht op 
heffingskortingen. De belastingdienst heeft een regeling die heet 
“Tegemoetkoming specifieke zorgkosten.”.Indien bovenstaande voor 
u van toepassing is kan het u honderden euro’s voordeel opleveren. 
Vraag hiernaar bij een van de Huba medewerkers. 
 
Belastinginvullers  HUBA’s 

Cees van Rijn         Tel  0174-293694 rijnc@kpnmail.nl  

Henk Berendse       Tel 0174-297235     06-11366665 

h.j.berendse@caiway.nl 

Henk van der Hee   Tel 0174-295294  hc@vanderhee.net                     

Ruud Nouwen         Tel 0174-294598  ruudenhelen@caiway.nl                                                       

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
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Meer aandacht voor palliatieve zorg door toedoen van KBO-
PCOB   

Minister Hugo de Jonge gaat meer 
aandacht besteden aan palliatieve zorg. 
Er is acht miljoen euro vrijgemaakt voor 
de zorg aan mensen die ongeneeslijk 
ziek zijn. Na de zomer start hierover een 
publiekscampagne. Dit alles naar 
aanleiding van uitlatingen gedaan door 
directeur Manon Vanderkaa in het 
dagblad Trouw. 

 

  
 

 

ALGEMENE VERGADERING DD. 19 APRIL 2018 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van KBO 
afdeling Wateringen die dit jaar gehouden wordt op donderdagmiddag 
19 april 2018 in de kantine van VELO, Noordweg 26 te Wateringen. 
De vergadering start om 13:00 uur en is gepland te duren tot 
ongeveer 13:30 uur.  
Daarna is er de reguliere soosmiddag met bridgen en biljarten. 
De agenda van de vergadering, de notulen van de vorige vergadering 
en het jaarverslag van de secretaris zijn in deze Nieuwsbrief 
opgenomen en zijn ook beschikbaar op onze website 
http://kbowateringen.nl. De financiële stukken zijn vóór aanvang van 
de vergadering ter plaatse beschikbaar en vanaf 3 april ook op de 
soosmiddagen dinsdag en donderdag. 
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich bij het 
secretariaat aanmelden tot uiterlijk woensdag 11 april 2018 12:00 uur. 
Wateringen, 21 februari 2018 
Dick Kraaijenbrink, secretaris. 
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Algemene Vergadering KBO afdeling Wateringen dd. 19 april 
2018 

bij VELO om 13:00 uur 
 

Agenda 
 

1. Opening door de voorzitter en mededelingen 
 

2. Vaststellen van de agenda 
 

3. Notulen van de Algemene Vergaderingen dd. 18 april 2017. 
 

4. Jaarverslag 2017 van de secretaris 
 

5. Financiën 
Financieel jaaroverzicht 2017 van de penningmeester (balans 
en exploitatie). 
Begroting 2018. 
Verslag van de kascontrolecommissie. 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reservelid. 
Vaststellen van de contributie 2019 en de extra bijdragen voor 
activiteiten. 
 

6. Bestuursverkiezing 
Dit jaar zijn volgens rooster aftredend mevrouw E. de Kok-
Gertenaar (lid), mevrouw W.P.M.J. Meijer-de Leeuw (lid), de 
heer J.J. Vollering (penningmeester) en de heer Th.L. Vis (vice-
voorzitter). 
Op mevrouw Meijer-de Leeuw na stellen allen zich herkiesbaar. 
Het bestuur draagt de heer M.P.A. Olsthoorn voor als 
kandidaat bestuurslid. 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting door de voorzitter 
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Notulen Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd. 18 april 
2017 bij VELO 
 
Aanwezig: Annelies van de Hee (voorzitter), Dick Kraaijenbrink 
(secretaris), Hans Vollering (penningmeester), Thea Bekkers (lid), Etty 
de Kok (lid), Ineke Meijer (lid) en Theo Vis (lid). 
  
1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet iedereen 
van harte welkom. De opkomst is goed, er zijn ongeveer 100 leden 
aanwezig. 
In de opening staat zij kort stil bij de (op landelijk niveau ingezette) 
samenwerking van de KBO met de PCOB. Zij benadrukt dat er 
wordt gesproken over samenwerking en niet over samengaan. In 
Wateringen bestaat de behoefte aan die samenwerking aan beide 
kanten feitelijk niet. 
De secretaris deelt mee dat zich bij het bestuur geen 
tegenkandidaten hebben aangemeld voor de bestuursvacatures 
en dat er bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw 
Petra Rouss en van de heer en mevrouw Piet en Ludy Vis. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De heer Nico Meijer krijgt bij agendapunt 7 de gelegenheid om 
aandacht te vragen voor extra compensatie die Westlandse 
minima kunnen aanvragen. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Notulen Algemene Vergadering dd. 12 mei 2016. 
De notulen van de Algemene Vergadering van 7 april 2016 zijn al 
vastgesteld op 12 mei 2016. De notulen van de extra Algemene 
Vergadering van 12 mei 2016 worden zonder vragen of 
opmerkingen onder dankzegging vastgesteld. Mevrouw Mimi van 
Rijn merkt op dat zij ze niet heeft ontvangen. De secretaris wijst 
erop dat iedereen ze heeft gekregen omdat ze zijn opgenomen in 
de Nieuwsbrief nummer 3 van maart 2017. 
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4. Jaarverslag 2016 (seizoen 2016-2017) van de secretaris. 
Het jaarverslag doet enerzijds verslag van het jaar 2016 en 
anderzijds van het seizoen 2016-2017 voor zover dat gevorderd is 
waardoor een zo compleet mogelijk beeld ontstaat.  
De secretaris leest het verslag in verkorte vorm voor. Het verslag, 
waarin een overzicht van de activiteiten van de commissie ‘Uit 
Goed Voor U’ is opgenomen, wordt zonder nadere vragen of 
opmerkingen onder dankzegging goedgekeurd. 
 

5. Financiën. 
Financieel jaaroverzicht 2016 van de penningmeester (balans 
en exploitatie). 
Na erop gewezen te hebben dat de financiële stukken een aantal 
malen op de soosmiddagen ter beschikking lagen om mee te 
nemen en er ook nu nog een aantal beschikbaar zijn, geeft de 
voorzitter het woord aan de penningmeester voor een toelichting 
op de cijfers. Die merkt op dat de cijfers tonen dat we een ‘goed 
jaar hebben gedraaid’. Het jaar is afgesloten met een batig saldo 
van € 8822 waarin is opgenomen een schenking van bijna € 3000 
uit de erfenis van mevrouw Wenneker. De maatregelen om de 
kosten te drukken en om de inkomsten te verhogen hebben geleid 
tot dit positieve resultaat. 
De heer Nico Meijer vraagt of de opbrengst van de Rabo 
ClubkasCampagne is opgenomen onder ‘overige opbrengsten’, de 
penningmeester antwoordt bevestigend. Op een vraag van de 
heer Piet Fransen over de ‘kosten soosactiviteiten’ antwoordt de 
penningmeester dat er in de aangepaste begroting een lichte 
aanpassing is gedaan m.b.t. de kosten van de consumpties. 
Zonder verdere vragen en op- of aanmerkingen wordt het 
financieel jaarverslag goedgekeurd met dank aan de financieel 
administrateur en de penningmeester. 
 

6.  
Begroting 2017. 
Over de begroting 2017 zijn geen vragen of op- of aanmerkingen. 
De vergadering keurt de begroting goed. 
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7. Verslag van de kascontrolecommissie. 
De heer Martin Olsthoorn van de kascontrolecommissie (gevormd 
samen met de heer Leo Tousain) brengt verslag uit van de 
controle van de boeken. ‘Het was een stuk gezelliger dan vorig 
jaar gezien de mooie cijfers’. Bij de controle zijn de cijfers in orde 
bevonden. In het verslag van de kascontrolecommissie stelt de 
commissie de vergadering voor het bestuur decharge te verlenen 
voor het gevoerde financieel beleid en de penningmeester 
decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beheer. De 
vergadering stemt hiermee in en de voorzitter bedankt de 
commissie en de penningmeester.  
 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reservelid. 
De heer Martin Olsthoorn treedt af als lid van de commissie. De 
heer Leo Tousain blijft lid en het reservelid, de heer Kees 
Grolleman, treedt nu toe tot de commissie. Het bestuur heeft de 
heer Harry Barendse bereid gevonden reservelid te worden, de 
vergadering stemt hiermee in. 
 
Vaststelling van de contributie 2018 en de extra bijdragen 
voor activiteiten. 
Gezien het goede financiële resultaat van het afgelopen jaar heeft 
het bestuur besloten om de contributie en de extra bijdragen voor 
2018 niet te verhogen. De vergadering stemt hiermee in. 
 

8. Bestuursverkiezing. 
Aftredend dit jaar zijn mevrouw Annelies van der Hee en mevrouw 
Thea Bekkers, zij stellen zich herkiesbaar. Voor de verkiezing is 
geen schriftelijke aanmelding van tegenkandidaten bij het bestuur 
binnengekomen, ook uit de vergadering treden geen 
tegenkandidaten naar voren. Zowel Annelies als Thea worden met 
applaus herkozen. De voorzitter prijst Thea voor het vele en goede 
werk dat zij doet voor de Nieuwsbrief, een extra applaus voor haar. 
 

9. Rondvraag. 
Mevrouw Tiny Eekhout vraagt naar de gevolgen van de 
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samenwerking KBO-PCOB. De voorzitter antwoordt dat dit 
vooralsnog vooral op landelijk niveau invloed heeft. Er is één 
hoofdbureau met één directeur (die van KBO) en vanaf half 
augustus verschijnt één magazine. De penningmeester vult aan 
dat de afdracht t/m 2018 ongewijzigd blijft. 
De heer Henk van der Hee miste in de toelichting van de heer 
Martin Olsthoorn het correcte voorstel tot decharge van het 
bestuur (voor het gevoerde beleid) en voor de penningmeester 
(voor het gevoerde beheer). Voorlezen van het verslag van de 
commissie door de voorzitter loste dit probleem op waarna de 
vergadering alsnog decharge verleent. 
De heer Hein Straathof zet een pluim op de hoed van de 
commissie Uit Goed Voor U. 
De heer Nico Meijer wijst op een stukje in de krant dat Westlandse 
minima een extra (verhoogde) compensatie kunnen krijgen. Dit 
geldt alleen voor mensen met alleen AOW en hooguit een klein 
pensioen. Het moet wel digitaal worden aangevraagd of met hulp 
van Vitis. Het bestuur zegt toe dit ook in de Nieuwsbrief te 
publiceren. 
De heer Hans Vollering complimenteert in aanvulling op de heer 
Hein Straathof alle leiders van de activiteiten met het vele en 
goede werk dat zij verrichten. 
 

10. Sluiting door de voorzitter. 
Onder dankzegging en de uitgesproken wens voor een fijne biljart- 
of klaverjasmiddag sluit de voorzitter om 13:27 uur de vergadering.  

 
Wateringen, 21 februari 2018 
Dick Kraaijenbrink, secretaris 
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Jaarverslag 2017 van de KBO afdeling Wateringen 
Het bestuur van de vereniging bestond in 2017 uit mw. A.E.M. van der 
Hee-Lammers (voorzitter), dhr. Th.J. Vis (vice-voorzitter), dhr. D. 
Kraaijenbrink (secretaris), dhr. J.J. Vollering (penningmeester), mw. 
Th. Bekkers (lid), mw. E. de Kok (lid) en mw. W.P.M.J. Meijer (lid). 
 
Eind 2016 hadden wij 713 leden, eind 2017 waren dat er 684. Helaas 
weer een daling, deels te verklaren doordat mensen worden 
uitgeschreven als zij na herhaalde verzoeken en aanmaningen hun 
contributie niet betalen. Ook zijn ons weer een aantal trouwe leden 
ontvallen. 
 
Naast algemene ondersteuning van ouderen (door onder meer de 
Vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastinginvullers) ontplooide de 
vereniging wekelijkse activiteiten onder meer op het gebied van Biljart, 
Bridge, Creativiteit en Klaverjas. Ongeveer een derde van onze leden 
nam aan één of meer van deze activiteiten deel waaronder de 
jaarlijkse feestelijke drives met Pasen en met Kerst.  
- In het jaar 2017 zijn door de commissie ‘Uit Goed Voor U’ 
recreatieve en/of culturele activiteiten georganiseerd waarvoor ruime 
belangstelling was: van 17 tot 19 maart het kaartweekend in 
samenwerking met de afdelingen bridge en klaverjas (zie onder), op 
17 mei een dagtocht naar het Kijk- en Luistermuseum in Bennekom 
plus een rondrit in het Nationaal Park Veluwezoom en de Posbank 
met 55 mensen, van 5 t/m 12 augustus de vakantieweek in Lunteren 
met 42 mensen, op 27 oktober een lunch in de Brasserie van het 
Roemer Vissercollege met 39 mensen, op 22 november een bezoek 
aan het Gemeentemuseum in Den Haag met 104 mensen, op 14 
december een bezoek aan het Van Goghmuseum in Amsterdam met 
43 mensen en op 19 december een Adventsviering (zie onder). 
- Op 24 januari 2017 vond de Klaverjasmarathon plaats. Aan dit zeer 
geslaagde evenement namen 84 mensen deel, het toernooi werd 
gewonnen door Toos van der Goes. 
- Van 17 t/m 19 maart 2017 namen in Alphen a/d Rijn 88 liefhebbers 
deel aan het jaarlijkse kaartweekend; het bridgen met 40 deelnemers 
werd gewonnen door Wil en Piet Duijndam en het klaverjassen met 48 
deelnemers werd gewonnen door Theo van der Valk. 
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- Op 5 mei 2017 bezochten ongeveer 45 vrijwilligers gedurende hun 
jaarlijkse uitgaansmiddag ‘Chateau du Lac’ (privémuseum met oude 
spullen) in Hoek van Holland en gebruikten zij aansluitend, na een 
borreluurtje, een door VELO verzorgd buffet.  
- Gedurende de maanden juli en augustus werd in 2017 op 
dinsdagmiddag doorgegaan met onze activiteiten voor zover daar 
belangstelling voor was. Met gemiddeld 10 tafels klaverjas en 10 
tafels bridge was dit succesvol. Ook voor biljart was er een goede 
belangstelling. 
- Het seizoen 2017-2018 werd op 5 september 2017 geopend met 
een door ongeveer 80 mensen bezochte Woord- en Gebedsdienst in 
de kantine bij VELO gevolgd door een optreden van Sjaco van der 
Speld met hollandse meezingliedjes. 
- Van 26 september t/m 10 oktober konden de leden met een 
Rabobankrekening (die ook lid zijn van de Rabobank) onze vereniging 
steunen door hun stemmen (maximaal 2 stemmen per vereniging) uit 
te brengen in de Rabobank Clubkas Campagne. In 2017 stemde u 
 € 975,73 voor ons bij elkaar, proficiat!  
- Op 27 september werd een ontmoetingsmiddag tegen de 
eenzaamheid gehouden met 82 mensen. 
- In september/oktober werden in samenwerking met De Zonnebloem 
een aantal ritten met de strandrups georganiseerd. 
- Rond Sinterklaas werden de ruim 40 vrijwilligers zoals gebruikelijk 
bedacht met een cadeautje voor hun belangeloze inzet.  
- Op 19 december vond de Adventsviering plaats met een Woord- en 
Gebedsdienst in de kantine bij VELO gevolgd door een optreden van 
de cabaretgroep ‘Het draait om mensen nietwaar ’o.l.v. Marien v.d. 
Berg en afgesloten met een warm- en koud buffet verzorgd door 
VELO; hieraan namen 186 leden deel.  
Uw bestuur vergaderde negen maal in 2017. Daarnaast bezochten 
één of meer bestuursleden de reguliere vergaderingen van de 
gezamenlijke Westlandse KBO’s, van de KBO-regio Delft-Westland-
Oostland (DWO) en van de provinciale KBO-ZH. Ad hoc bezochten 
één of meer bestuursleden, door genoemde of andere instellingen 
georganiseerde, presentaties of cursussen. 
 
Wateringen, 22 februari 2018, D. Kraaijenbrink, secretaris  
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Ouderenadviseur:  
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 
Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-
298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 
 
Klaverjassen 
 
 
Prijsklaverjassen 
 
Prijsklaverjassen  6 Maart  2018 
 
1.Wil  Stevens                                    5884  punten. 
2.Ria  Zandvliet                                      5643  punten. 
3.Sonja de Mos                                     5582  punten. 
4.Sjaan vd. Zande                                 5400  punten. 
5.Riet v. Leeuwen                                 5343  punten.  
 
Poedelprijs: 
 
Grard  Kester                                           3390  punten. 
 
 

EINDE KLAVERJAS COMPETITIE 
  
De laatste competitie wedstrijd is op 22  mei. 
Een week later 29 mei bekendmaking van de winnaar 2018  
dus nog even je best doen. 
Zijn er nog liefhebbers om in de maanden Juni - juli - augustus  
af en de toe op dinsdagmiddag het klaverjas op zich te nemen ( om 
Tony - Piet - Chris ook wat rust te gunnen) ? 
Liefhebbers kunnen zich melden bij Tony op de dinsdagmiddag 
 
Tony.   Piet.     Chris 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Open Klaverjastoernooi om het Senioren-
Kampioenschap van Lansingerland.  
 
 
Voor het 3e achtereenvolgend jaar organiseert KBO Bleiswijk op 
Woensdagmiddag 11 april a.s. het open klaverjastoernooi om het 
“Senioren - Kampioenschap” van Lansingerland.  
Dit betekent dat men niet woonachtig hoeft te zijn in Lansingerland. 
Deze middag wordt georganiseerd in het Parochiehuis/Paddock 
Hoefweg 53 in Bleiswijk.  
Inloop vanaf 13.00 uur en de aanvang is  13.30 uur.  
 
Er worden 3 rondes gespeeld. Diegene met de hoogste score is de 
senioren-kampioen 2018.  
Een mooie wisselbokaal is de hoofdprijs. Tevens de bekroning die 
past bij een kampioen.  
Naast deze hoofdprijs ontvangt de winnaar nog een mooie prijs. Er 
zijn meerdere prijzen beschikbaar.  
 
Voor deelname is een minimum leeftijd gesteld van 50+ jaar. Er wordt 
individueel gespeeld en volgens het z.g.n. Rotterdamse systeem.  
Elke ronde treft men door loting een andere partner. Het maximale 
aantal deelnemers is 84.  
 
Deelname aan dit toernooi kost 5,00 EURO p.p.  
Daarbij is inbegrepen1x koffie of thee en een hartige borrel-snack.  Bij 
binnenkomst ontvangen alle deelnemers een gratis lotnummer en 
hebben kans op een leuke prijs!! Voorinschrijving is vanaf nu mogelijk 
bij: Arnold Oosterlaan tel. nr. 010-5212469. 
Of via e-mail am.oosterlaan@kpnplanet.nl Indien er nog plaats is kan 
er ook op woensdag-middag 11 april vanaf 13.00 uur nog 
ingeschreven worden. 
 
 

 
 

mailto:am.oosterlaan@kpnplanet.nl
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HOTEL DE POSTELHOEF 

 

IN 

 

LUYKSGESTEL 

 

11 T/M 18 AUGUSTUS 2018 

 
De commissieleden van Uit Goed Voor U hebben dit keer hun keuze 
laten vallen op hotel De Postelhoef. Dit hotel ligt midden in de natuur 
van de Brabantse Kempen. 
 
De Postelhoef heeft een eigen rustiek aangelegd park met diverse 
terrassen, een jeu de boules baan en een verwarmd buiten zwembad 
(je). Vergeet dus vooral niet uw zwempak mee te nemen. 
 
Het programma is als volgt: 
Vervoer per bus, heen en terug Wateringen - Luyksgestel v.v. 
7 nachten verblijf in een 1 persoons- of 2 persoonskamer. 
Volledig pension (ontbijt, lunch en 3 gangen-diner). 
De gehele week 3x daags koffie/thee. 
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Natuurlijk gaan we die week ook excursies maken. We brengen een 
bezoek aan een Alpacaboerderij, het Beiaard- en Natuurmuseum in 
Asten, het Museum Soet en Vermaeck met kermisattracties in 
Hilvarenbeek, het Bakkerijmuseum in Luyksgestel, waar u zelf uw 
eigen broodje kunt bakken, de Belgische stad Turnhout en de markt in 
Valkenswaard. 
 
Het avondprogramma bestaat uit een film van de omgeving, een 
bingo, een optreden van een Shantykoor en een slotavond met 
optreden van zanger Tim Remie. 
 
De prijs voor dit vakantie arrangement, inclusief excursies, bedraagt 
op basis van een 2 persoonskamer € 537,-- per persoon. Niet leden 
betalen € 547,-- per pers. 
Wilt u gebruik maken van een 1 persoonskamer dan betaalt u een 
meerprijs van  € 40,--. 

U kunt zich tot 31 mei a.s. opgeven via het aanmeldingsformulier. 
Wij verzoeken u voor die datum een aanbetaling te doen van € 
100,-- p.p. en het resterende bedrag voor 1 juli a.s. over te maken 
op rek.nr. 

NL 33 RABO 01566.10.132   t.n.v. KBO Wateringen 

met vermelding vakantie 2018 en naamsgegevens p.p. 

 
U reist onder voorwaarden van KBO Wateringen (reglement 
verkrijgbaar bij de secretaris of in te zien op de website van 
www.kbowateringen.nl/uit ) 
 
Wij raden u dringend aan een eigen annulerings-en 
reisverzekering af te sluiten. Mocht u thuiszorg nodig hebben dan 
kunt u contact opnemen met Regionaal Stichting Zorgcentra de 
Kempen in Bladel.  Telefoon 0497-331767 
 

 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/uit
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Aanmeldingsformulier kbo vakantie 2018 
Ondergetekende  
Naam 1e persoon --------------------------------------------- Geb.dat.------------
------- 
 
Adres-----------------------------------------------  Woonplaats---------------------
------ 
 
Telefoon nr.-----------------------------  Email---------------------------------------
------ 
 
Naam 2e persoon---------------------------------------------- Geb.dat.-----------
------ 
 
Adres-----------------------------------------------  Woonplaats---------------------
---- 
 
Telefoon nr.------------------------------ Email---------------------------------------
---- 
 
Maakt gebruik van 2 persoonskamer Ja / Nee * 
 
Maakt gebruik van 1 persoonskamer  Ja / Nee * 
 
Eventueel dieet-------------------------------  Rollator 1 of 2 ------------------ 
 
Handtekening 1e persoon ----------------------------------- 
 
Handtekening 2e persoon ---------------------------------- 
 
Contactpersoon thuisblijvers: 
 1e pers. Naam----------------------------------  tel.------------------------------ 
 
2e pers.  Naam ---------------------------------   tel.----------------------------- 
 
Dit formulier op de soosmiddagen inleveren bij 
Joke Mulder, Pr.Hendrikstraat 85, Wateringen 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing Droedel 28 
 

B l in k en = Blinken  
 
Goede oplossing 
ingezonden door: 
 
Thea Vijverberg, Magda Vanhoutte, 

Anneke Thoen, Babs Klooster, Hannie Simons, Aad Zuiderwijk, Riet 
Zwinkels - van Kester, Annie van Dijk, 
Riet Vollebregt 
 
Droedel 29 
 

 

 
 
Uw oplossing kunt  u tot 8 april 2018 inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Uit: Nieuwsbrief Senioren Web nr. 10 van 8 maart 2018 
Valse winactie uit naam van Albert Heijn 
 
Pas op voor een mail van Albert Heijn, waarin uw bonuskaart 
zogenaamd is geselecteerd voor een prijs. Het gaat hier om 
een valse winactie.  

Grote ketens als Albert Heijn blijven interessant 
voor oplichters. Wie wil er nou niet een 

voucher van vijfhonderd euro ontvangen voor 
het doen van boodschappen bij de Albert 

Heijn? In een recente nepmail is zo'n voucher 
het lokaas. 
Geselecteerd 
De bewuste e-mail heeft als onderwerp 'Wij 
hebben deze week jouw AH Bonuskaart met 
nummer NL-AH080-9188 geselecteerd'. Wie 

doorklikt op de link in het bericht, komt uit op een webpagina waar 
een paar vragen moeten worden beantwoord. Het is alsof u kans 
maakt op een boodschappenbon van vijfhonderd euro. In 
werkelijkheid abonneert u uzelf op een stortvloed aan 
nieuwsbrieven, aanbiedingen en dure sms'jes.  
Reageer niet 
Krijgt u deze mail? Gooi het bericht dan direct weg en reageer er 
verder niet op. Laat vooral uw gegevens niet achter, want dit kan 
gevolgen hebben.  

 
 

Maart roert zijn 
staart 
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BRIDGE 
 
 

EINDSTAND 4e COMPETITIERONDE 2017/2018 
 
 
A-LIJN 
1e  Jan de Kok en Ton de Kok              57.39 % 
2e   Thecla Kester en Anneke Fromberg  57.29 % 
3e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   52.93 % 
4e  Koos en Nel Duivenvoorde   52.81 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Jeanne v.d Arend en Ria van Kester  55.96 % 
2e  Annie van Dijk en Piet v.d. Hoeven  55.15 % 
3e  Theo de Reuver en Ed van Mil   54.13 % 
4e  Kees Grolleman en Harry Barendse  53.33 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Koos van Paassen en Jetty Grootveld  57.09 % 
2e  Qrien de Vette en Theo Vis   57.00 % 
3e  Tiny van Bergen en Ella van Zeijl             55.80 % 
4e  Riet en Theo Damen    54.85 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Cees va Ruijven en Theo Snoek   57.56 % 
2e  Leo de Kok en Ria van Koppen   57.47 % 
3e  Helma Burgers en Mies Voermans  55.10 % 
4e  Nel Hendricks en Bep van Leeuwen  54.13 % 
 
 
 
 

Mailadres!!! 

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

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 

mailto:ettydekok@gmail.com
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Biljarten 
 
Resultaten 4de Mini Penthatlon [ 
27-02-2018] 
 
Hoewel Harm Caspers naar Spanje 
is verhuisd, leeft hij nog steeds 
mee met de biljart afdeling  van de 
KBO Wateringen. Zodoende kon 
de wedstrijd gewoon doorgaan. 
De aanwezigen werden in groepjes 
verdeeld. Iedere speler moest 
vooraf aangeven wat hij ging 
spelen, bijvoorbeeld eerst direct, of 
1 band, 2 banden, 3 banden, of 
losse band. 
 
Op 6 maart werd de uitslag bekend 
gemaakt. 
De KBO had voor de winnaars prijzen beschikbaar gesteld. En de 
winnaars zijn  1 Cees Duiijnisveld, 2 Harry van der Scheer, en er zijn 
drie 3e prijzen nl. voor Chris Moers, Jan Schols en Simon Verwijk. 
   
Een compliment voor onze verre zuiderbuur die alles heeft 
uitgerekend en verstuurd is wel op zijn plaats. 
 
Hans van Gogh 
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UIT GOED VOOR U 

Modepresentatie Van der Klooster 
 
Woensdagmorgen 14 maart is het dan eindelijk zover, 46 dames 
stappen met heel veel zin en volle portemonnees in de bus van 
Pasteur reizen die ons naar Boskoop brengt. Daar wordt ons een 
leuke dag aangeboden door de Firma Van der Kloostermode. In de 
bus wordt gezellig gekletst en die gezelligheid bleef ook de hele dag 
door bij ons. Bij Van der Klooster aangekomen werden we hartelijk 
ontvangen door het personeel en binnen no-time staat er koffie met 
gebak voor ons neus. Van der Kloostermode bestaat dit jaar 40 jaar 

en dat wordt gevierd!  
Gedurende de modeshow die gepresenteerd wordt 
door drie charmante dames vliegen ons de 
kortingsaanbiedingen om de oren, alleen al 
vanwege het 40 jaar bestaan! We krijgen best wel 
iets gretigs over ons en vinden het toch jammer dat 
de Postcodekanjerprijs niet eens een keertje in 

Wateringen is gevallen. 
Na afloop van de modeshow gaan we weer terug naar de 
ontvangstruimte en worden we verwend met een lekkere lunch. 
Maar daarna wil iedereen toch wel echt “los” en kan het passen 
beginnen, alleen nog even niet voor de hele groep. We zijn met een 
behoorlijk aantal dames en aangezien het beter is om de groep in 
tweeën te splitsen, gaat er één groep even een Bingootje doen. Dit 
was een hilarische verrassing dat kan ik u wel zeggen. En de andere 
groep mag de rekken doorspitten op zoek naar iets speciaals en ik 
moet zeggen Van der Kloostermode heeft echt een leuke stijl. Er is 
dan ook voor ieder wat wils, zodat ook echt alle dames een leuk 
gevulde tas vol kunnen pakken. 
Maar het 40-jarig jubileum was nog niet helemaal afgerond want aan 
het einde van de middag krijgen we nog een heerlijk advocaatje met 
slagroom. De bus van Pasteur reizen heeft ons daarna ook weer veilig 
op het Veloterrein afgezet en we kunnen allen terugzien op een 
gezellige en geslaagde dag. Ach en die muntjes in de portemonnee 
waren toch te zwaar, daar hebben we dus ook geen last meer van.. 
Joke Mulder 
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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  
 
 
Postzegels 
 
Gebruikte postzegels brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen ten 
bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de 
soosmiddagen of bij onderstaande adressen. Kunt u het niet 
brengen? Één telefoontje en we halen het bij u op.  
Inleveradressen: 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,  Tel: 0174-293291 
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul  Tel: 0174-296473 
Dhr. K. Vis, Waterlandsingel 178, D-H  Tel: 070-3932090 
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,   Tel: 0174-294089 
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk Tel. 0174-628188 
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,  Tel. 0174-219623 
 
 
 
Website: www.kbowateringen.nl  
 
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, Ouderenadvies, 
Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, Nieuwsblad en Uit goed voor U  
Van de Seniorenraad Westland  kunt U alle informatie vinden op de 
site www.seniorenraad-westland.nl. 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Uit: Weetjes van Senioren Society 
 
 
Domotica  
 
Domotica is de verzamelnaam voor allerlei geautomatiseerde 
voorzieningen in huis. Daarmee kunt u uw woongemak aanzienlijk 
vergroten. En dat is natuurlijk aantrekkelijk. Maar wat kosten die 
voorzieningen zoal? 
 
Ook hier geldt dat dit sterk afhankelijk is van hoever u gaan wilt. Maar 
ook als u niet te diep in de beurs wilt tasten, is er een en ander 
mogelijk. Voor mensen die een beetje handig zijn of die zo iemand in 
de familie hebben: er zijn ook systemen die men zelf kan installeren 
en natuurlijk wordt het dan minder duur. Een eenvoudig systeem om 
de lichten aan en uit te doen via tablet en/of smartphone is al voor een 
paar tientjes te koop bij bijvoorbeeld een bouwmarkt. 
 
Ook zijn er verschillende energieregelaars te koop, waarmee u op 
afstand via uw smartphone de verwarming in huis kunt instellen. Als u 
de bij uw vertrek laag ingestelde temperatuur een uur voor u 
thuiskomt hoger afstelt, komt u thuis in een aangenaam verwarmde 
ruimte.  
  

 Een greep uit de mogelijkheden:  

 Verlichting regelen  

 Op afstand openen van deuren  

 Op afstand spreken met degene die voor de 
deur staat, eventueel in combinatie met een 
camera, zodat u ziet wie het is  

 Verwarming regelen  

 Inbraakalarm/beveiliging  

 Wateralarm( bij lekkages)  

 Vuur- en rookalarm  

 Val-sensoren/valdetectie  



~ 26 ~ 
 

 Gordijnen, zonneschermen en rolluiken die 
op afstand automatisch kunnen worden 
bediend  

 Beeldbellen met zorgaanbieders, familie, 
vrienden.  

 Handig voor mantelzorgers  

 Audio op afstand bedienen  

 Standby-killer ( schakelt automatisch alle 
standby aansluitingen uit)  

 Automatisch sanitair. Bijvoorbeeld een kraan 
die gaat lopen als er handen onder worden 
gehouden.  

 
En natuurlijk kunt ervoor kiezen om domotica in fasen aan te (laten) 
brengen. Loop eens door uw huis en kijk eens wat u zou willen 
aanpassen. Maak bijvoorbeeld een vierjarenplan, zodat uw huis na 
vier jaar helemaal seniorproof is. 
Een goede raad: wacht niet onnodig lange tijd. Want als u nu 
dergelijke snufjes aanbrengt, kunt u ook nu al genieten van het 
comfort dat het u biedt. En dan hebt u later, als alles niet meer zo 
gemakkelijk gaat, niet het probleem dat u nog moet leren hoe er mee 
om te gaan. 
 
In veel plaatsen kan men via bijvoorbeeld een ouderenbond (KBO 
enzovoorts) een Vrijwillige Ouderen Adviseur (VOA) inschakelen. Die 
is gratis. Deze maakt een rapport op van de aanpassingen, rekening 
houdend met uw wensen. 

 
Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
 

info@seniorensociety.nl 
www.seniorensociety.nl 
 
 
 
 

mailto:info@seniorensociety.nl
http://seniorensociety.us8.list-manage1.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=e3f21d982f&e=6b65afea58
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN DELFT 
 
 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 

die voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen terecht 
bij de RijbewijskeuringsArts op , 5 april 
en vervolgens eens per maand in het 
Wijkcentrum Delft Noord, Brasserskade 
77. Voor informatie en een afspraak belt 
u naar het landelijke afsprakenbureau: 

036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de website: 
www.rijbewijskeuringsarts.nl. 
 
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook 
voor code 95) en Taxipas € 59,50. 
 
Leden van CNV, van ouderenbonden en van thuiszorgorganisaties 
krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas 
krijgen € 4,50 korting.  
 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te 
maken. 
 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring 
met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De gemeente Delft 
verstrekt deze niet meer. 
 
U kunt het formulier downloaden via internet op mijn.cbr.nl (inloggen 
met DigiD). Tevens is het mogelijk dat de keuringsarts het formulier 
voor u meeneemt (bij telefonische afspraak aangeven a.u.b.). 
 
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR 
kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten 
minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit 
omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
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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 
Guus Nederpelt            A-B-C lijn       0174-293595 
Magda Desmet             A-B lijn           0174-293972 
Jan Lindenburg            A-B lijn           070-3210010 
Willy vd Meer               A-B lijn           06-37323713 
Riet Zwinkels      C-D lijn          0174-292962  
 
 
Biljart 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Hein Straathof  tel.0174- 296379  
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 
                         of 0174-294521 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

