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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 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 65              nr.8                             oktober 2018 

 
 
Van de bestuurstafel 
 
Inmiddels is het seizoen van KBO Wateringen geopend met een 
ontzettend gezellige middag. Iedereen die hier aan meegewerkt heeft, 
inclusief de mensen van Velo, hartelijk bedankt. 
 
In mijn openingswoordje heb ik al genoemd, dat KBO Wateringen dit 
jaar 65 jaar bestaat. In het volgende mededelingenblad leest u 
hierover meer. 
 
In oktober gaat de Clubkas campagne van de Rabobank weer van 
start. We hopen dat u op ons gaat stemmen. Vorig jaar hebben we 
een heel mooi bedrag opgehaald, hier kunnen we weer veel voor 
onze leden mee doen. 
 
De cie. UGVU is al weer druk bezig het kaartweekend en de 
vakantieweek van volgend jaar te organiseren. 
Omdat we heel graag willen weten wat er onder onze leden leeft, en 
waar zij behoefte aan hebben, vindt u in dit mededelingenblad een 
enquête. Het bestuur hoopt van harte dat u die invult. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Ik wens u mede namens het bestuur een goed seizoen bij KBO 
Wateringen  
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Nieuwe leden  

 

Dhr. P. Breur, Arkpaviljoen 59, 2291BV Wateringen. 
Dhr. J.A. Vis, Hofzicht 59, 2291CM Wateringen. 
Mevr. A. Duijnisveld-Duijvestijn, hofzicht 8, 2291CP Wateringen. 
Mevr. M.T.A. (Riet) Van Vliet-Hagebeek, Weth. Brederodelaan 7, 
2286AL Rijswijk. 
Mevr. H. (Henny) Polstra, Perenpad 12, 2292BM Wateringen. 
Mevr. M.A.F. (Marga) Bosch-de Keijzer, Eiklaan 29, 2282AS Rijswijk. 
Mevr. J.B.M. (Ank) van den Beukel-Zuijderwijk, Emmastraat 20, 
2681RP  Monster. 
Mevr. M. (Marijke) Scholtes, Donker Curtiusstraat 112, 2555VX D.H. 
Mevr. L.G. (Leonie) van Schie, Molenbroeklaan 6, 2675LH  H.dijk 
Mevr. A. (Annie) van Ruijven, Mariëndijk 40A, 2675SX Honselersdijk. 
Mevr. A. (Aafje) Lindenburg, Waterlandsingel 30A,  2548sr Den Haag 
Mevr. H. (Heleen) Visser, Fruitlaan 9, 2292BA Wateringen. 
Mevr. M. (Ria) Netten-Straub, Lindelaan 117, 2282EP Rijswijk. 
 
 
Van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 
 
Overleden 
  
Mevr.H. Kwaadland, Van Miereveltlaan 15, 2612XE Delft.  Juni 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.  
 
 
 



~ 3 ~ 
 

Activiteiten  
 
Wo 31 oktober Modepresentatie Van der Klooster 
Do  29 november Sinterklaas bridge 
Di     4 december Sinterklaas klaverjas/biljart 
Di    11 december Kerstklaverjas/biljart 
Di    18 december Adventsviering Velo ( 65 jaar KBO Wateringen) 
Do   20 december Kerstbridgedrive  
 
 
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. 
 
 
 
 

KBO Wateringen  

 
 65 Jaar 
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Opening KBO seizoen 2018-2019 
 

Op dinsdagmiddag 4 
september om 13.00 uur 
waren veel KBO leden (en 
ook niet leden) naar de 
gezellige velokantine 
gekomen om de opening 
van het nieuwe seizoen bij 
te wonen. De vrijwilligers 
van Velo hadden de tafels 
mooi gedekt. Pastoor 
Straathof was aanwezig 
bijgestaan door Nico Meijer 

om de officiële opening voor te gaan. Ook het vrijwilligerskoor droeg 
zijn steentje bij. 
Annelies dankte allen en kondigde 
aan dat onder het genot van een kop 
koffie  Hans Baay deze middag zou 
opfleuren met leuke muziek en 
(meezing) liedjes. Er was behoorlijk 
wat animo om een dansje te maken, 
de sfeer zat erin  en er werd ook  
lekker bijgepraat  
 

 
Na de koffie werden we ook 
nog verrast met een borrel 
met lekkere hapjes.  
 
Als klap op de vuurpijl werd 
er als slot een verloting 
gehouden Iedereen had bij 
binnenkomst een lootje 
gekregen waarop 15 mooie 
prijzen te winnen waren. 
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De 3 hoofdprijzen waren beschikbaar gesteld door  Kapsalon 
BubblesHairfashion.………. 

 

Kortom, het was een leuke start van het seizoen. 
 
 
Rabobank Clubkas Campagne 
 

Zoals vorige maand al aangekondigd is, gaat de 
RABO bank de verenigingen weer verwennen 
met een donatie.  
De Rabobank Clubkas-Campagne  gaat 
binnenkort van start. 
 
Van 3 oktober tot en met 15 oktober is stemmen 

op uw favoriete vereniging mogelijk. 
Elke rekeninghouder bij de RABO mag 5 stemmen uitbrengen op de 
deelnemende verenigingen. Maximaal 2 stemmen per vereniging. 
Voorwaarde is wel dat u lid bent van de RABO, dus niet alleen 
rekeninghouder. 
Lid worden is eenvoudig via de site van de bank. 
 
Zoals wellicht bekend hebben we vorig jaar een fantastisch mooi 
bedrag binnen gehaald! 
Gaan we proberen dit te overtreffen? 
We gaan ervoor! 
Familie, bekenden, buren, collega's, maak ze er warm voor en laat ze 
stemmen op KBO Wateringen! 
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KBO Wateringen en de AVG. 
 
Op 25 mei 2018 is de Europese privacywet ‘Algemene Verordening 
Gegevensbescherming’ (AVG) in werking getreden die in Nederland 
wordt gehandhaafd door de ‘Autoriteit Persoonsgegevens’ (AP). De 
AVG-wet legt alle organisaties de wettelijke verplichting op om het 
beheer van persoonsgegevens aantoonbaar op orde te hebben.  
 
Als vereniging verwerken wij persoonsgegevens in de 
ledenadministratie. ..Dat is nodig voor het functioneren als vereniging. 
Daarbij gaat het om persoonsgegevens die volgens de wet niet vallen 
onder de zogenoemde bijzondere persoonsgegevens (dat zijn 
bijvoorbeeld medische informatie, ras, politieke voorkeur of 
geloofsovertuiging, strafrechtelijke gegevens etc.). Organisaties die 
bijzondere persoonsgegevens verwerken moeten aan extra strenge 
eisen voldoen. Daar is voor onze vereniging geen sprake van. 
 
De manier waarop KBO Wateringen omgaat met privacy en 
persoonsgegevens is beschreven in een privacy protocol opgesteld 
door KBO-PCOB waarnaar wij kortheidshalve verwijzen: 
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemene-verordening-
gegevensbescherming-avg/.  
 
Als lid zult u in de vereniging normaal gesproken weinig merken van 
deze nieuwe regels, misschien een enkele keer een wat formelere 
opstelling van ons als organisatoren van activiteiten. Ze zijn vooral 
gemaakt om te verzekeren dat uw bestuur en de betrokken 
vrijwilligers met de grootste zorg met uw gegevens omgaan. 

 

 
Mailadres: 
 
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur een 
mailtje naar ettydekok@gmail,com 
 

 
 

https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/
https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/algemene-verordening-gegevensbescherming-avg/
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KBO vakantie 2018 naar Hotel De Postelhoef in Luyksgestel. 
 

 

Dag 1:  
Vertrek 11 augustus om 13.00 
uur van parkeerterrein VELO. 
Daar werden we opgewacht 
door Joke en Theo, het was 
een vrolijke ontmoeting met 
degene die mee op vakantie 
gingen. De koffers en rollators 
werden neergezet en de 

chauffeur plaatste alles in de kofferruimte, terwijl wij ons konden 
opstellen voor een groepsfoto. Na dit fotomoment stapten we de bus 
in en enkele van ons maakten gebruik van de lift en hulp van de 
chauffeur. Joke telde de koppen, dat waren er dit jaar 43. Iedereen 
was er dus we konden vertrekken! 
De chauffeur wenste ons een goede middag en dat wenste wij de 
chauffeur terug. Hij stelde zich voor als Harrieke en vertelde dat hij 
ons deze week met de bus zou begeleiden en zoveel mogelijk uit zou 
leggen wat er te zien was tijdens de tripjes. Hij had een fijne stem om 
naar te luisteren en sprak ons toe met een zachte G, dus dat zou 
deze week wel goed komen. 
Inmiddels had hij de motor gestart en werden we bij het wegrijden 
uitgezwaaid door de achterblijvers en gingen wij op weg naar ons 
vakantieadres.  
De reis verliep voorspoedig en we waren na 2 uur bij het hotel. De 
Postelhoef in Luyksgestel. 
De bus werd uitgeladen, wij voorzien van rollators, de koffers werden 
naar de kamer gebracht en de gastvrouw wees ons de weg naar de 
zaal waar we werden ontvangen met koffie/thee en een heerlijke 
petitfour, dat viel in goede smaak. Tevens kregen we uitleg over het 
verblijf in het hotel, waarna we naar onze kamers konden, om de 
koffers uit te pakken en even een momentje rust te nemen. 
Om 18.00 uur werden we voor het diner verwacht met vooraf een 
drankje van het huis. Het diner werd vlot geserveerd, de schalen 
waren mooi opgemaakt en het eten smaakte erg goed. Om 20.00 was 
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er koffie en daarna kregen we een film te zien over het hotel en de 
omgeving. Na afloop werd het tijd voor de eerste nacht in Hotel De 
Postelhoef. 
 
Dag 2: 
Na een goede nachtrust werden we om 08.00 uur voor het 
ontbijtbuffet verwacht. Het aanbod was zeer uitgebreid en we hebben 
van het ontbijt genoten. Er werd de mogelijkheid geboden om de 
kerkdienst in Luyksgestel bij te wonen. 
Later op de ochtend werd er koffie met appelgebak geserveerd op het 
terras. Vanaf het terras hadden we zicht op een ruime tuin met vijver 
en veel groen, bloemen en een zwembad. Enkele maakten hiervan 
later deze week dankbaar gebruik met de nodige hilariteit. 
Om 12.00 uur was het alweer tijd voor de lunch. Hier konden we zelf 

een keuze maken aan het 
buffet. We hadden een uur 
de tijd om te lunchen want 
om 13.00 uur reed Harrieke 
de bus voor om een 
ontdekkingstocht te maken 
met een stop in Turnhout. 
Harrieke gaf uitleg over de 
bekende smokkelroute 
tussen Nederland en België 
tijdens de oorlog. Hij liet ons 
een belangrijk bewaard 

gebleven plekje van deze smokkelroute zien en de molen waar de 
molenaar met de wieken kon aangeven of de kust veilig was. Dit was 
een interessant moment.  
Tijdens de route waren er ook typische lange gevel boerderijen te 
zien, waarvan de ramen en deuren aan 1 lange kant zaten en het dak 
met riet bedekt. Het landschap bestond uit veel bosgebied en 
landerijen. Er stromen riviertjes en kanalen zoals de Dommel en het 
Willemskanaal. Zo gaf de chauffeur uitleg van wat er te zien was en 
aan het eind van het verhaal kwam er altijd een mop met een zacht G. 
Om 17.00 waren we weer terug in het hotel en vanaf 18.00 uur werd 
weer het diner geserveerd. De avond was door ons zelf in te vullen 
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met spelletjes, kaarten, praatjes en een drankje. Na opnieuw een 
lekker nachtje slapen volgde dag 3 van de vakantie. 
 
Dag 3: 
We startten de dag met een ontbijtbuffet om 08.30 uur en verder 
konden we de ochtend zelf besteden met 
wandelen/lezen/koffiedrinken/zwemmen/praten etc. 
Na de lunch stond de bus alweer klaar voor een bezoek aan de 
Alpaca- en Kaulile-boerderij. We werden daar met koffie ontvangen en 
kregen uitleg over hoe de passie van de jonge boer voor Alpaca’s was 
ontstaan. Daarna zijn we de stallen ingegaan en vertelde hij over het 
nut/bestaan van zijn bedrijf. Het belangrijkste is het fokken/ houden 
van raszuivere Alpaca’s en het onderhoud van deze dieren zoals het 
scheren en de opbrengst van deze wol. 
Tijdens de rit terug naar het hotel vertelde de chauffeur bij het 
passeren van een beeld “de Teut” de geschiedenis over dit beeld en 
waar de naam Teut vandaan kwam. Aangekomen bij het hotel hadden 
we tijd om ons voor te bereiden op het diner. In de avond was er weer 
koffie met daaropvolgend een gezellige bingoavond. Waar de cijfers 
plaats hadden gemaakt voor teksten van bekende liedjes. Hilarisch ! 
De liedjes werden door de bingodame ingezet en wij zongen uit volle 
borst mee en als het op je bingokaart stond dan kruiste je het lied 
weg. Bij een volle rij riep je BINGO en kon je een prijsje in ontvangst 
nemen .. 
Dit was een heel gezellig, avondvullend programma en we doken al 
zingend ons bed in om de volgende dag weer een volgend reisje te 
kunnen maken. 
 
Dag 4: 
Voor deze reis starten we om 13.00 uur met de bus naar het museum 
van “Soet en Vermaeck” in Hilvarenbeek. Het was een kennismaking 
met de wereld van de kermis vanaf het ontstaan in 1920 t/m 1950. 
Op bijzondere wijze werden gasten betrokken bij het kermisgebeuren 
in de spiegelzaal waarbij als rode draad was gekozen voor o.a. enkele 
spelen zoals de waarzegster, rad van fortuin en de kop van Jut . 
Ondertussen werden wij ook verrast met poffertjes. Enkelen uit onze 
groep mochten deelnemen aan de spelen o.a. Joep, die een 
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geweldige dreun uitdeelde op de kop van jut en hiermee de hoofdprijs 
( grote pluche knuffelbeer) mee naar huis mocht nemen. 
Die middag werden wij vermaakt in een totale kermissfeer en daar 
genoot iedereen zichtbaar van. Na het bezoek aan het kermismuseum 
werden we al verhalen vertellend door Harrieke weer naar het hotel 
gereden waar we ‘s-avonds getrakteerd werden op een heuse 
roofvogelshow. Hier waren diverse uilensoorten groot en klein, een 
buizerd en een valk te bewonderen want de roofvogeldame liep langs 
en showde de vogels van dichtbij. Heel indrukwekkend om zo’n vogel 
van zo dichtbij te kunnen observeren met z’n tekening, kleur- en 
verenpracht. Dit was ook weer een bijzondere avond en sloten we af 
met de wijze woorden van mijnheer de Uil… oogjes dicht en 
snaveltjes toe…..zo droomden we door naar dag 5 
 
Dag 5: 
Het ochtendritueel start deze dag al om 08.00 uur want om 9.00 uur 
werden we met de paardentram, getrokken door de auto van het 
hotel, naar het bakkerijmuseum gebracht. In het museum waren de 
bakkers al volop in de weer met het opstoken van de houtoven ,met 
takkenbossen, tot een baktemperatuur van 250 C. Ondertussen 
kregen we uitleg over de bestanddelen van het brooddeeg. We 
konden zien hoe het deeg gemaakt werd, daarna kreeg het de tijd om 
te rijzen. Toen het deeg goed was kregen we hier allen een bolletje 
van en konden we zelf, met eigen fantasie, een luxe broodje maken . 
Deze broodjes werden in de oven gebakken en kregen we mee naar 
het hotel voor de lunch. 
In het hotel hebben we ons zelfgebakken brood genuttigd en konden 
we de middag doorbrengen naar eigen idee. 
Tijdens het diner zagen we de mannen van het Shantykoor al 
binnenkomen. Vanaf 20.00 begon het optreden van het Shantykoor 
gekleed in zeemanskleding zongen zij helder, luid en krachtig hun 
liederen. Soms solo maar ook meezingers, we genoten deze avond 
volop van dit zeemansoptreden. Uiteraard gevolgd door een 
verdiende nachtrust stonden we de volgende dag, na het ochtend 
ritueel, om 13.00 uur weer klaar bij de bus. 
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Dag 6: 
Deze dag bracht Harrieke ons naar Valkenswaard. Hier kon je o.a. 
naar de markt, modezaak of het terras waar een ruime keuze in was. 
Ieder was vrij om te doen wat hij/zij leuk vond. Het was deze dag erg 
warm dus het terras was zeker een goede optie. Om 16.00 uur 
verwachtte Harrieke ons weer bij de bus (richting hotel) en hadden 
we, op het diner na, de rest van de middag/avond zelf vrij te besteden 
met zwemmen en spelletjes/ tv kijken, etc. Het nachtje slapen moest 
energie geven voor de zevende dag. 
 
Dag 7:  
Om 13.00 uur bracht Harrieke ons naar Asten, naar het Beiaard en 
Natuurmuseum . 
Hier kregen we allereerst een rondleiding in het Natuurmuseum. Hier 
waren prachtig opgezette dieren in hun natuurlijke omgeving te 
bewonderen zoals nertsen, hazen, konijnen, egels, vogels etc… Heel 
mooi opgesteld en de uitleg erbij maakte het plaatje compleet. Daarna 
ging de rondleiding door in het klokkenmuseum waar allerlei klokken 
van over de hele wereld met hun diverse eigen geluid te zien en te 
horen waren. Hier werd ook het carillon bespeeld voor ons. Het geluid 
van de diverse klokjes maakten de muziek. Maar dit was nog niet 
alles er volgde ook nog een bezoekje aan de klokkengieterij in 
ditzelfde museum. Jammer genoeg was onze tijd in dit museum te 
snel voorbij en was het alweer snel tijd om terug te gaan naar het 
hotel.  
Aangekomen in het hotel kregen we een speciaal diner aangeboden : 
Namelijk het afscheidsdiner, want de volgende dag zouden we alweer 
huiswaarts vertrekken. 
Hierbij een dikke pluim voor de kok en de serveersters die ons de hele 
week zeer attent hebben voorzien van eten waar een ieder van 
genoten heeft. 
In de avond hadden we nog een speciaal toetje ; een optreden van 
Tim Remie, die diverse liedjes van zichzelf en 
van bekende artiesten te horen bracht.  
Enkele dames mochten een witte roos van 
hem ontvangen. 
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Al zingend hebben wij daarna onze koffers ingepakt, heerlijk geslapen 
en de volgende ochtend voor de laatste keer deze vakantie genoten 
van het ontbijtbuffet . 
Met heel veel DANK voor de directie en medewerkers van hotel De 
Postelhoef ! 
 
Dan ben ik weer terug bij het begin van mijn verhaal. Tijdens  
het ontbijt deed Harrieke de koffers in de bus, daarna de rollators en 
konden wij instappen met/zonder lift voor de reis, maar ditmaal terug 
naar huis, alwaar we na een rit van 2 uur al toegezwaaid werden bij 
aankomst bij de VELO. 
 
Na deze KBO-vakantie wil ik namens de groep, de uitgaanscommissie 
hartelijk DANK zeggen voor deze bijzondere vakantieweek.  
 
KBO vakantie 2018 
Rita Berendse-Lipman 
 
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 
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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                                                       
 
 

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

 
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. 
 
Hoe log ik in op onze site? 
Regelmatig wordt de volgende vraag gesteld. 
Het lukt mij niet om in te loggen op de website. 
Als u op de website www.kbowateringen.nl bent, klik dan op de tekst 
in de grijze balk rechtsboven op “ in/uitloggen”. 
Vul bij Gebruikersnaam uw e-mailadres (dat wel bij ons bekend moet 
zijn) in. 
Voor het wachtwoord vult u uw geboortedatum in. Voorbeeld 07-12-
1899. Let wel streepjes ertussen dd-mm-jjjj 
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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UIT GOED VOOR U 
 
Bezoek  Van der Klooster  
Mode presentatie 31 oktober 2018  
   

Van der Klooster Mode uit Boskoop heeft ons op woensdag 31 
oktober 2018 uitgenodigd voor een dames modepresentatie, heren 

zijn natuurlijk ook van harte 
welkom, maar de kleding die 
wordt gepresenteerd is alleen 
gericht op dames. (Ook grote 
maten)  
Deze gezellige dag ziet er als 
volgt uit: 
Ontvangst met koffie en gebak 
(ook suikervrij) van de 
plaatselijke banketbakker. 

Daarna presenteert de ladyspeaker en drie mannequins op muziek 
een uitgebreide show met de allernieuwste eigentijdse items. 
Na de modeshow wordt er een goede lunch geserveerd. 
 
Gelegenheid om te kopen en te passen is er uiteraard ook. Alles 
begeleid door de mannequins en verkoopsters die voor deskundig en 
vrijblijvend advies zorgen.  
Tussendoor is er een rondleiding met uitleg door het atelier en het 
distributiecentrum waar constant 7.000 tot 10.000 stuks kleding op 
voorraad hangen. 
Rond 15.00/15.30 uur gaan we weer met de bus huiswaarts. 
 
Deze dag bij Van der Klooster is nu € 15,- p.p. nl. € 5,- voor van de 
Klooster en  € 10,- voor het busvervoer met Pasteurreizen. 
We vertrekken woensdagmorgen 31 oktober om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein, u kunt zich hiervoor opgeven vóór 17 oktober via 
onderstaande strook bij Joke Mulder op de dinsdagmiddag of 
eventueel op de donderdagmiddag bij de andere UGVU leden of in de 
Prins Hendrikstraat 85, Wateringen (telefoon 0174-298727).  
Let op: VOL is VOL 
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Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 
 
 
Aanmeldingsformulier 
 
Modepresentatie van der Klooster in Boskoop 31 oktober 2018 
 
Inleveren bij Joke Mulder vóór 17 oktober 2018 inclusief contante 
betaling!………………………………………………………………………
………….. 
Naam de heer 
………………………………………………………………………….. 
Naam mevrouw  
 
Adres:…………………………………………………………………………
……  
Telefoon:……………………………………………………… 
 
Suikervrij gebak   Ja / Nee*Doorhalen wat niet van toepassing is.  
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Biljarten 
 
Nieuw seizoen K.B.O.  
Het was weer zover, de opening in de kantine van V.E.L.O, van het 
nieuwe seizoen, met een eenvoudige kerk dienst door de pastoor als 
voorganger en een flink koortje om voor te zingen. Waarna we 
gezellig koffie dronken, en fijn konden bij praten. Gewoonte getrouw 
kunnen we niet zonder muziek, dus tijdens de borrel hebben we 
genoten van Hans Baay als toetsenist met gezellige meezing liedjes 
en werd er ook nog gedanst en gehost, tot slot ook was er de loterij 
met leuke prijzen, zodat we weer een geslaagde en gezellige middag 
hadden. En dan is het 2 dagen wachten om echt van start te gaan, en 
donderdag was het zover, en meldden zich velen in de Velo kantine 
om te bridgen en biljarten en ook andere activiteiten, de opkomst was 
groot bij het bridgen met zo’n 120 personen, maar bij het biljarten was 
het rustig met maar 8 man, maar we hebben een fijn poosje gespeeld, 
en zo was het weer een goed begin van het nieuwe seizoen, en wens 
ik iedereen weer een leuke tijd toe bij de K.B.O.  
 
Cees. 
 
 
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  
Tel. 0174-219623 
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 GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN NAALDWIJK 

NAALDWIJK - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden 
gekeurd, kunnen hiervoor terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 19 
oktober in het Wijkcentrum Hooge Hasta, Hastastraat 5 en 
vervolgens minimaal eens per maand. 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/FNV/ouderenbonden en/of 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 
Gezondheidsverklaring gekocht te worden. Die verklaring  is 
verkrijgbaar bij de gemeente en via internet op mijn.cbr.nl (inloggen 
met DigiD). 

  

De verwerking en beoordeling van de Gezondheidsverklaring 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.  

http://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html
http://mijn.cbr.nl/
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Droedel van Harry 
Oplossing droedel nr 33 uit Nieuwsbrief nr. 7   2018 
 

T ellen = tellen of helemaal goed  
na T ll en = natellen 
 
 
Een goede oplossing 
ingezonden door 
Wil Jansen, Baps 
Klooster, Aad Zuiderwijk, Guusje Dries,  

Thea Vijverberg, Vonie van Rijn ,Riet van Vliet, Theo van der Valk, 
Riet Zwinkels, Henny van de Haas, Cobi van Paassen, 
Riet Vollebregt. 
 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 10 oktober 2018 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Commissie Uit Goed Voor U  
 

Algemeen e-mailadres: uit@kbowateringen.nl 
 

De heer M.P.A. (Martin) Olsthoorn 
De Witte Emile 25,  
2291 ST Wateringen 
E-mail: martin.olsthoorn@kbowateringen.nl 
Telnr. 0174-294435 
 
De heer Th.L. (Theo) Vis 
Noordweg 40,  
2291 EE Wateringen 
E-mail: theo.vis@kbowateringen.nl 
Telnr. 0174-293008  Mobiel: 06-21530304 

  

Mevr. Joke Mulder 
Pr. Hendrikstraat 85 
2291 EP Wateringen 
E-mail: joke.mulder@kbowateringen.nl 
Telnr. 0174-298727 

 
Mevr. Lien Lemckert  
Poeldijkseweg 17 
2291 GA Wateringen 
E-mail: lienlem@caiway.nl 
Telnr. 0174-293588 
 

 

Mevr. Coby van der Knaap 

Kerklaan 28 C 
2291 CH Wateringen  
E-mail: jancoby10@hotmail.com 
Telnr. 0174-294163 

mailto:uit@kbowateringen.nl
mailto:martin.olsthoorn@kbowateringen.nl
mailto:theo.vis@kbowateringen.nl
mailto:joke.mulder@kbowateringen.nl
mailto:lienlem@caiway.nl
mailto:jancoby10@hotmail.com
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uit Nieuwsbrief 32 9 augustus 2018 

 
Computerhulp die bij u past 

 
De digitale wereld maakt het leven 
leuker en makkelijker. SeniorWeb 
helpt u uw weg te vinden in de snel 

veranderende digitale wereld met tips en stap-voor-stapuitleg. 
Word nu tot eind 2018 gratis lid en betaal in 2019 slechts €  32,- en 
ontvang het boek Veilig en vertrouwd online cadeau. 
  
Als lid profiteert u onder andere van de volgende voordelen: 
 Onbeperkt hulp via internet, per telefoon of aan huis 
 4 x per jaar exclusieve informatie en tips in tijdschrift Enter 
 Les aan huis, online of bij u in de buurt 
 Wekelijks informatieve nieuwsbrieven  
 Deskundige controle van verdachte mails  
  

Word nu lid 
Word nu tot eind 2018 gratis lid en betaal in 2019 
slechts € 32,- en ontvang het boek Veilig en 
vertrouwd online cadeau. Meld u aan via het online 
formulier of neem contact met ons op via 030 -
 276 99 65. Dit aantrekkelijke aanbod geldt tot en 
met 31 december 2018. Het lidmaatschap loopt per 
kalenderjaar tot wederopzegging. 
 

Over SeniorWeb 
SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden. Al meer 
dan 20 jaar maken wij senioren wegwijs in de snel veranderende 
digitale wereld. Onze leden geven ons daarvoor al jaren gemiddeld 
een 8! Daar zijn wij erg trots op. 
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Uit het programma van Viert het leven: 
 
Ting! -Scapino Ballet & Nits - Show 
Choreograaf Ed Wubbe creëert samen met zijn dansers, de NITS 
(bekend van hun betoverende ballads en eigenzinnige pophits 
zoals Nescio en In The Dutch Mountains) en circusartiesten een 
magische en vervreemdende fantasiewereld. Waarin alles in 
één oogopslag anders kan zijn. Soms grotesk en gevaarlijk, dan 
weer ontroerend en poëtisch. De adembenemende circusacts 
met jongleurs, acrobaten, aerial- en Chinese pole-artiesten 
vormen één geheel met de dynamische dans van Scapino. Met 
glansrollen van Scapino coryfeeën Bonnie Doets en Mischa van 
Leeuwen.Woensdag 3 oktober 2018 - 20.00 uur 
Nieuwe Luxor Theater – Rotterdam   63,50 Euro 
 
Film - Film 
Ontdek de magie van het witte doek, ga met ons mee en laat u 
in ontspannen sfeer meeslepen door de verhalen, de sfeer, de 
muziek en de acteurs van speciaal door WestlandTheater De 
Naald geselecteerde kwaliteitsfilms uit binnen- of buitenland. 
Gezellig samen genieten van een kopje koffie/thee aan een 
speciaal voor ons gereserveerde tafel en een prachtige film. 
Dinsdag 16 oktober 2018 - 14.00 uur 
WestlandTheater De Naald – Naaldwijk   18,50 Euro 
 
Släpstick - Wëreldbänd - Show 
Te midden van duizenden andere theatermakers werd de groep 
met `Släpstick’ de talk of the town: zesduizend bezoekers en, 
net als in Nederland, vijfsterrenrecensies. Logisch, want hier 
staan niet alleen vijf rasmuzikanten, maar ook clowns van 
wereldformaat, bij wiens voorstellingen je zou willen dat je 
meer dan twee ogen en oren had. Zodat je niks hoeft te missen 
van hun sublieme muzikale slapstick. Ze brengen een ode aan 
muzikale komieken en geven een draai aan beroemde scènes 
van Charlie Chaplin, Buster Keaton en Laurel en Hardy. 
Vrijdag 19 oktober 2018 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald – Naaldwijk    38,50 Euro 
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Kunstkaarten te koop voor het goede doel 
Op de donderdagmiddagsoos zijn bij Kees Grolleman fraaie en 
kleurrijke kunstkaarten te koop waarop schilderijen staan afgebeeld 
die werden gemaakt door mensen met een niet aangeboren handicap 
(NAH) .Zij hebben vaak een indrukwekkende revalidatie achter de rug. 
 

 

Het zijn kunstkaarten gemaakt door mensen met een niet aangeboren 
hersenafwijking, die (meerdere dagen per week)samenkomen in een 
participatiecentrum in de Weesperstraat in Den Haag.  

De bedoeling is dat zij, naast een zinvolle dagbesteding ook 
inkomensgenererende activiteiten ontplooien. Deze kaartenverkoop  
is er een voorbeeld van. 

Ze kosten € 1,00 euro per stuk en een setje van 8 stuks inclusief een 
enveloppe van fraai wit handgeschept papier, € 7,50. 
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Weetjes van Senioren Society 
 
Backjoy posture+ voor een goede 
zithouding.  

Heeft u wel eens last van (lage) rugklachten? 

Een goede houding is belangrijk, juist tijdens het 
zitten. We zitten nogal eens kromgebogen, onderuit 
gezakt of op een andere manier op een stoel. Als u 
merkt dat u last krijgt of last hebt van uw rug, gaat u 

wel even beter zitten maar meestal is dat van niet al te lange duur. 

De Backjoy posture+ kan een uitkomst hiervoor zijn. Hij is speciaal 
ontworpen om rugklachten te verlichten en te voorkomen. 
Hij zorgt ervoor dat u in een actieve zithouding zit door de stand van 
het bekken te corrigeren. Hierdoor gaat u rechtop zitten wat een 
mindere belasting is voor uw rug. Ook kan het verlichten bij nekpijn, 
pijnlijke en gespannen spieren en wervel en zenuwpijn. Het blijft bij 
deze klachten natuurlijk ook belangrijk dat u met een arts overlegt. 

U kunt hem gebruiken op uw bureaustoel, aan de keukentafel, in de 
auto of in het vliegtuig. Daarbij is hij te krijgen in verschillende 
(vrolijke) kleuren zoals: rood, zwart, zeeblauw, geel, kaki, oranje, 
fuchsia. 
Hij is ontwikkeld voor volwassenen tot 125kg. 

Bestel de BackJoy+ bij Senioren Society. 

 
Als u over een van deze onderwerpen meer wilt weten. Dan kun u 
een email sturen naar onze deskundige: Betsy 
de Keizer van Senioren Society bdekeizer@seniorensociety.nl of haar 
bellen 06 55 75 32 50.  
 
 
Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
www.seniorensociety.nl- 
info@seniorensociety.nl, 

mailto:bdekeizer@seniorensociety.nl
http://www.seniorensociety.nl-/
mailto:info@seniorensociety.nl
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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  
M.P.A Olsthoorn   lid   0174-297431 
 
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 

Theo Snoek   C-D-lijn  0174-295315 
Guus Nederpelt  A-B-C lijn  0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn  0174-293972 
Willy vd Meer A-B lijn  06-37323713 
Coby Kievit   A-B-C lijn  06-23374697 

 
 

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

