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Vrienden van de KBO, 
 
Eindelijk, hoor ik jullie zeggen, de vakantie zit er weer op, kinderen weer 
naar school, en wij weer lekker naar de soos. Bij die mensen die eindelijk 
zeggen behoor ik zelf ook, want het binnen zitten word je ook wel zat, 
velen waren op pad dus weinig bezoek, en laten we eerlijk wezen, de 
mensen die niet op pad geweest zijn hebben toch maar wat het weer 
betreft niet erg geboft, regen, veel wind, en van lekkere zonneschijn 
hebben we toch maar weinig kunnen genieten. 
Hoewel ik eerlijk moet zijn met de vakantie in Vledder hebben we toch 
echt wel geboft. Om even op de vakantie terug te komen, het was een 
geweldige week en iedereen was zeer voldaan, maar verder in dit 
mededelingenblad zal U er meer over lezen. 
 
Het is er toch van gekomen. 
Het bestuur van de KBO afdeling Wateringen feliciteert de Omni 
vereniging Velo van harte met hun nieuwe kantine. 
Na 33 jaar en drie maanden te gast geweest te zijn in de oude kantine van 
Velo, en een jaar gebruik te hebben gemaakt van de noodkantine, zullen 
wij op dinsdag 6 september om 13:30 onze intrek gaan nemen in de 
nieuwe ruime, lichte, en hopelijk in de winter warme kantine. 
Het is zeker op zijn plaats om een woord van dank en hulde te brengen 
aan alle vrijwilligers van Velo, die zich ingezet hebben bij het inrichten van 



~ 2 ~ 
 

de noodkantine, zodat wij als ouderenvereniging onze activiteiten 
middagen gewoon voort konden blijven zetten. 
Voor al deze mensen hebben wij een groot en diep respect. 
Net als ieder jaar zullen we ook dit seizoen openen met een gastspreker. 
Dit jaar is dat de heer Cees Barendse, die ons zal komen vertellen over 
het gebruik van een geleidehond en alles wat daarbij komt kijken. Hij zelf 
is blind en maakt gebruik van een geleidehond, die hij deze middag ook bij 
zich zal hebben. Het belooft een zeer aantrekkelijke opening te worden. 
Na deze voordracht is er natuurlijk gelegenheid onder het genot van een 
kopje koffie met elkaar vakantie ervaringen uit te wisselen en een kaartje 
te leggen. 
Wij hopen en rekenen op een grote opkomst. 
Bestuur K.B.O. Afdeling Wateringen. 
 
Website:  www.kbowateringen.nl Op onze site vind u de afdelingen: 
Algemeen KBO, Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief en 
Uit goed voor u. 
                                    
Nieuwe leden:   
Mw. T.J.M. Splinter, Groentelaan 14   
Dhr. W.P.M. van Veen, 's-Gravenzandseweg 22, 2671 JN  Naaldwijk 
Dhr. J. Gardien, Ambachtshof 2  
Mw. A.C. Holtkamp, van Ostadelaan  38,2282  VJ Rijswijk                         
Mw. J.C.M. van der Hoeven, Druivenlaan 4   
Mw. E.A.A. Strik, Beethovenlaan 51, 2551 KA Den Haag  
Dhr. T.C.M. Verbraeken, De Colman 26 

                                                                
Alle nieuwe leden wensen wij van harte welkom  en een fijne tijd toe bij de 
KBO. 
 
 
Verhuizen  
Wilt u een naam- of adreswijziging doorgeven, dan verzoeken wij u om dit 
schriftelijk aan de secretaris Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen door 
te geven.  
Bedankt voor uw medewerking 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Overleden:  
 
De heer. C.V.E. Hettfleisch von Ehrenheim, Hofzicht 12   11 mei  
De heer. N.Kouwenhoven, Duijvesteinstr. 31                      4 juni  
Mw. G. de Brabander-Wagemans, de Frankenthaler 49     7 juli 
Mw. H.M. Dekkers-v.d. Loos, Groentelaan 52                     9 juli 
Dhr. N.J.M. van der Burg, Het Tolland 44                          19 juli 
De heer L. van der Knaap, Komkommerstraat 11,             30 juli 
   

Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
50 jarig huwelijksjubileum 
Op 25 juli waren de heer en mevrouw A. van Zeijl-Raaphorst, 
Hoenderparklaan 120, 2295 NH  
Kwintsheul, 50 jaar getrouwd. 
Bruidspaar van harte gefeliciteerd.  
 
.  
 

LEVENSVERHAAL 
Wilt u uw eigen levensverhaal op papier zetten of dat van een dierbare 
kennis of van een familielid en wilt u daarvoor een inleiding volgen om u 
op weg te helpen?  
Wanneer voldoende deelnemers zich aanmelden kan de KBO een 
introductiemiddag organiseren waarbij uiteengezet wordt “hoe leuk en 
zinvol het is om aan de slag te gaan met het eigen levensverhaal”. Daarna 
kan een cursus volgen om u de technieken hiervoor aan te reiken. 
 
De inleiding en de mogelijk daarop volgende cursus zal worden verzorgd 
door Marion van der Geest van Fabula. Voor meer informatie verwijs ik u 
naar haar website http://www.fabulaonline.nl/pages/87843/Home.html. 
 
Ik verzoek u uw belangstelling kenbaar te maken door een e-mail te 
sturen of te bellen naar 
Dick Kraaijenbrink, secretaris, dkraaijenbrink@hccnet.nl, 0651504571. 
 
 

http://www.fabulaonline.nl/pages/87843/Home.html
mailto:dkraaijenbrink@hccnet.nl
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Uitslag laatste biljart competitie: 

 
 

 
Rang 

Gem. 
wedstrijdp. 

Moyenne 
2011 

                      Spek Ger. van der  1 1,62 49 

                      Laak Ed ter  2 1,58 40 

                      Fransen Piet  3 1,23 32 

                      Rijn Jan van  4 1,13 16 

                      Knaap Piet vd  5 1,08 24 

                      Middelburg Jan 5 1,08 44 

                      Smits Jan  7 1,06 86 

                      Vijverberg Nol  7 1,06 41 

                      Gogh Hans van  9 1,04 27 

                      Helderman Cees  10 1,00 22 

                      Akker Joep vd  11 0,92 45 

                      Kester Wim  12 0,91 19 

                      Straathof Hein  13 0,81 28 

                      Burg Nico vd  14 0,80 22 

                      Vellekoop  Frank  15 0,75 34 

                      Duijndam Piet  16 0,71 81 

                      Meeuwisse Kees 17 0,71 52 
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Biljarters. 
 
 
Het voorjaarseizoen 2011 zit er weer op. 
Het was soms koud en rumoerig in ons tijdelijk verblijf, maar we hebben 
toch gezellig en sportief gebiljart. We kijken nu al uit naar het volgend 
seizoen in de nieuwe Velo kantine. 
Hopelijk komen er nog wat nieuwe biljarters bij en komen sommige andere 
spelers wat vaker. 
De nieuwe moyennes zijn weer uitgerekend en Jan Smits heeft Piet 
Duijndam weer ingehaald met een mooi gemiddelde van 86. 
Ger.vd  Spek behaalde het hoogste gemiddelde aan wedstrijdpunten, op 
de voet gevolgd door  Ed. ter Laak.  
Laten we genieten van de zomer en er in september weer fris tegen aan 
gaan. 
Tot ziens. 
 
Piet Duijndam. 
 
 
 
 
In memoriam. 
 
Tijdens onze zomerpauze is helaas onze biljartvriend Nico van der Burg 
overleden. 
Tot het eind van vorige competitie was hij actief als speler, maar ook als 
er geteld moest worden was hij altijd beschikbaar. 
Nico was een rustig en vriendelijk mens met vele capaciteiten. 
Wij zullen hem missen. 
 
PD  
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Beste klaverjas vrienden 
 
 
 
 
Het nieuwe seizoen gaat weer beginnen v.a. 6 sept kunnen we weer gaan 
spelen, nadat de opening geweest is kan er weer gekaart worden. op 20 
sept start de nieuwe competitie, dan zijn de meeste mensen weer thuis 
van de vakantie , en de camping. Op 4 okt. is er weer prijsklaverjassen. 
We hopen net als het vorige seizoen op een grote opkomst.  
Hier onder vind u de uitslag van de vorige competitie .De winnaars als nog 
gefeliciteerd    
 
 
 

 

1 Malee Theo 

 

140525 

2 Gier  Chris de 

 

137744 

3 Janknegt  Jan 

 

137267 

4 Jong Louis de 

 

136003 

5 Eygermans Piet 

 

135773 

6 Meurs Aad van 

 

135677 

7 Veen Sjef van 

 

135189 

8 Tanke ton 

 

133391 

9 Helderman Tiny 

 

132920 

10 Klooster Baps 

 

132401 
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Een wonder. 
 
 
Ergens leeft het wonder. 
Ik weet noch hoe, noch waar  
Maar dat het wonder ergens leeft,  
Dat zie ik zonneklaar. 
 
Soms geurt het in een  stille boom. 
Soms blinkt het in de lucht. 
Soms straalt het in een oogopslag. 
Soms hoor ik het in een zucht.  
 
Het tintelt in een lieve hand, 
Het schittert in een traan. 
Ik zie het op Fith Avenue, 
Of in de Lindelaan. 
 
Het blijft een vreemd omvatbaar iets, 
Dat me overal omringt.  
Hier op mijn stoel of op mijn fiets, 
Het glimlacht en het zingt.  
 
Ik weet dat er geen woorden zijn, 
Die mij het doen verstaan. 
Dat het boven mijn petje gaat, 
Dat spreekt mij juist zo aan. 
 
 
 
Toon Hermans 
 
 
 
 
 
 
 



~ 8 ~ 
 

 
Hier een liedverslag van de vakantie in Vledder 
geschreven door JAN PIETERS 
 
Melodie: “’t Is weer voorbij die mooie zomer”  
 
Refrein: 
„T is weer voorbij dit heerlijk weekje; 
We danken hier en graag de Brinkzicht staf 
Ja, het was een weekje weer om echt te zoenen 
Met dank aan ‟t comité, het was toch echt weer af. 
 
Er was al maanden lang naar uitgekeken; 
Met de KBO een week naar Vledder gaan. 
In Hotel “Brinkzicht” zouden we logeren. 
De roep daarvan was ons vooruit gegaan. 
Toch blijft het altijd spannend hoor! 
We gingen met een groter koor, 
En vorig jaar was het toch echt wel goud. 
Dus vol verwachting kwamen wij, 
Want iedereen die ging toch blij, 
Om te kijken of het goud het dit jaar ook weer houdt. 
 
Op zaterdag vertrokken we naar VELO.  
De bus voor Vledder stond er toen aldaar. 
We maakten eerst een ommetje naar Leiden; 
En na een stief kwartiertje wachten was het klaar. 
Daarna ging het naar Uterecht, 
Daar wachtte een paartje, ja, ‟t is echt 
En toen ging het full speed op Vledder aan. 
De koffie daar smaakte ons best. 
Ook de maaltijd werd als best getest; 
En de avond is in goede sfeer voorbij gegaan. 
 
De zondag was een dag naar eigen wensen; 
Men ging ter kerke, wandelde of zat, 
Of keek TV, of luierde, of kaartte. 
Je ziet, voor iedereen was er wel wat. 



~ 9 ~ 
 

Er vielen ook twee vrouwen om. 
“Wat zeg je nou, ach kom, ach kom” 
Corrie viel uit bed en Jopie zo op straat. 
Museum en muziek bezocht. 
Er was thuis een keuze menu gewrocht. 
En ‟s avonds stond Chantal hier met een quiz paraat. 
 
Voor maandag was een vaartocht afgesproken. 
Maar voor die tijd was er een rit per bus. 
Met een “de Jong” chauffeur, die ons heel veel vertelde 
Van alles onderweg; een hele klus. 
Daarna in Drachten “De Harmonie”, 
Die ons voer over een meer of drie. 
We lunchten daar ook en woeien lekker uit, 
Of zaten zo maar bij elkaar 
En thuis wachtte een chinees zowaar, 
Een vrije avond was het eind en ook het besluit. 
 
De weidsheid van land en water in het Friese 
Zat me bij het opstaan nog volop in de kop. 
Een dames run toen naar een “klerenwinkel” . 
M‟n lieve mens, ‟t is heus, wat knap je daarvan op. 
Des middags gingen we naar Ot en Sien. 
Een mooie rit, met uitleg bovendien.  
Er was, echt waar, veel uit oma‟s tijd te 
zien. 
‟s-Avonds was er weer een heerlijk diner. 
En Aukes “bingo”, iedereen deed mee. 
Zijn “Assepoes”  krijgt van mij een dikke, 
vette „TIEN‟. 
 
Vandaag, het is al woensdag, weer een ritje 
Naar een boerderij met advocaat en ook likeur. 
Zij deed het eerste, hij had zeventig koeien, 
Maar bekende met zijn likeurbereiding kleur. 
‟t Was woensdag, dus gehaktdag al; 
Dus thuis een heerlijk broodje bal. 
En na een zalig vis-en-vlees menu, 
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Kwam, na het sjoelen op een bord of tien 
Voor drie prijswinnaars, u zult het zien, 
Een washandje voor elk, op het groot uur U. 
 
Dan zijn we bij de donderdag, een feestdag: 
“An van Dijk”  jarig, dus een versierde stoel. 
Toen, met een ommetje naar het schoon Noordwolde. 
In  het “Vlechtmuseum” zag je een heleboel. 
Toen,na een lunch weer naar de bus. 
In Staphorst een geschiedenis klus, 
Maar Grietje bracht het voor ons met veel élan 
En na het diner onze eigen club dan 
Met optredens van Corrie, Nic en Jan. 
Dat was het einde van de verjaardag van 
onze An. 
 

De laatste hele dag was aangebroken. 
Voor de dapperen onder ons, met 
gymnastiek. 
Nic deed  ons voor, wij moesten hem dan 
volgen. 
En niemand diende hem dan van repliek. 
Naar Stellingwerven, Oosterwold, 
We werden door ‟t verkeer gedold.  
De regen deed ook mee en nogal boud. 
Vanavond Auke en Chantal 
En met muziek, ‟t wordt vast carnaval. 
Dit is het eind van ‟t lied, het was ook dit jaar echt weer GOUD. 
 

 

Wist u 
 
Dat…….we met de KBO 25 mei naar de rechtbank zijn geweest.  
Dat……op 6 september het nieuwe KBO seizoen begint. 
Dat……Piet Duijndam met biljarten de Koos van Leeuwen memorial      
             gewonnen heeft. 
Dat…….Piet Duijdam ook  bridgewedstrijdleider A is. 
Dat……De  volgende Nestor verschijnt  op 26 september 
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Om projecten in diverse landen te ondersteunen zijn 
Postzegels,brillen,gehoorapparaten,rozenkransen,beeldjes,  
zangbundeltjes, schilderijtjes enz. zijn van harte welkom.  

De inleveradressen zijn:   
Mevr. C Willemsen         Randveen 22   Tel: 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9   Tel: 296794   
Mevr. M. Meurs        Noordweg 65   Tel. 297132 
Mevr. J. v. Adrichem      Azaleapark 2   Tel. 293291 
Mevr. W Vis         Leeuwerik 89 Kwintsheul       Tel.296473  
Dhr. K. Vis                  Waterlandsingel 178    D H  Tel. 070-3932090 
Mevr. A. van Mierlo        Harry Hoekstraat 112            Tel. 294848 
Mevr. Th Vijverberg       Bakkershof 60   Tel. 294408 
Mevr. R. Vijverberg       Elisadreef 119                       Tel. 628188 
Of op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. 

Kunt u uw spullen niet brengen? Een telefoontje en we halen ze op. 

Activiteiten:  

Di    6 sept. 13.30 uur opening KBO seizoen met presentatie door de heer                              
                   C Barendse over het project blindengeleidehond. 
Do   8 sept. Start bridge competitie 
Wo  5 okt.   Herfsttocht 
Wo 26 okt   Bezoek 55 plus beurs Rotterdam  
 
 
Soos dinsdagmiddag       v.a. 13.00 uur     

            Klaverjassen,         
            Biljarten,   
            Rummi-cuppen,  
            Jokeren,                                                            

         Crea tafel o.a. kaarten maken 
 
Soos donderdagmiddag   v.a. 13.00 uur Bridgen, Biljarten. 
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Voor u gelezen!! 
 
Hoe je het bridgespel ook beziet, 
het is ontspannend en meer niet. 
 
Ook al speelt U in de hoogste kringen, 
Er zijn waarachtig belangrijker dingen. 
 
Ook al heeft U dan het streven, 
de top te halen in het bridge-leven. 
 
U komt er nog steeds niet zonder maat, 
iemand die U ter zijde staat. 
 
Doet hij/zij het fout, denk dan al ras, 
dat de vorige blunder van Uw hand was. 
 
En dat degene, die maakte de fout, 
daar zelf nog het meeste om rouwt. 
 
Doet hij/zij het goed, laat hem/haar dat merken, 
want dat zal uw partnership versterken. 
 
Uw spel wordt er slechts beter van, 
als U vertrouwen hebt in de vrouw of man. 
 
Dus spelen zonder haat of nijd, 
De leuze is “verdraagzaamheid”! 
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Bridge 
Hierbij deel ik u mede dat het volgende bridgeseizoen in de nieuwe VELO-
kantine start op donderdag  
8 september as. en eindigt 10 mei 2012. 
Het complete competitieschema zal de eerste twee weken van het nieuwe 
seizoen op de wedstrijdtafel liggen. 
 
Wanneer u volgend seizoen van partner wilt wisselen of helemaal niet 
meer komt bridgen laat me dat dan uiterlijk voor half augustus weten. Bij 
het zoeken naar een andere partner moet u dat via mij doen en eerst 
zoeken onder de mensen die nu ook al bridgen. Het aantal aktieve 
bridgers kan om verschillende reden niet groeien. 
Vergeet niet eventuele wijzigingen van E-mailadres aan mij door te 
geven!! 

Cas 

Mop 
Een ouder echtpaar nodigde zijn jongere buren 
uit om eens te komen bridgen. 
 
Telkens als de oude man zijn vrouw iets vroeg,  
begon hij met .... 'schatje', '.... lieveling', .... 'duifje', ..... 
'honnepon' enzovoorts. 
 
De jonge buren waren enorm onder de indruk, want ... het echtpaar was al 
bijna 60 jaar getrouwd !! 
 
Toen de vrouw even naar de keuken was, zei de jonge buurman tegen de 
man: 
 
"Ik vind het zo mooi en zelfs ontroerend dat u uw vrouw na al die jaren dat 
jullie al samen zijn, nog steeds koosnaampjes geeft". 
 
De oude man boog zijn hoofd en antwoordde .... 
..... 
Om eerlijk te zijn, ik kan al tien jaar niet meer op haar naam komen 
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Heeft u iets te melden wat belangrijk is voor onze leden? Iets leuks, een 
mooi verhaal of gedicht, of zijn u leuke activiteiten bekend die voor onze 
leden de moeite waard zijn om te weten? Meld het ons. 
Aanleveren bij: Thea Bekkers, van de Kerckhovestraat 3. Tel 06-
54948214. thea1944@caiway.net 

 

Gedicht geschreven door Toya Shibata . 
Toya Shibata werd in Juni 2011 100 jaar. 
 
Geef de moed niet op. 
 
Als tranen druppelen  
Uit de kraan 
Stoppen ze nooit 
 
Hoe zwaar ook  
Hoe droevig ook 
De dingen die je meemaakt 
Je mag niet almaar 
Blijven tobben. 
 
Draai open die kraan 
Met een fikse ruk 
Laat je tranen 
Ineens de vrije loop 
 
Zo, en nu tijd voor een koffie 
Uit mijn gloednieuwe kopje. 
 

 
 
 
 
 

 

mailto:thea1944@caiway.net
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Mevr.Els van Dijk schreef ons het na volgende naar aanleiding van de 
vakantie in Vledder 
 

Op zaterdag 2 juli moesten wij om kwart voor 2 op het Velo terrein zijn om 
dan om 2 uur te gaan vertrekken. Dit werd voor iedereen een hele mooie 
reis naar Vledder, een heel gezellig plaatsje in het bijzondere mooi 
Drenthe, waar wij de komende week te gast zijn bij "Hotel Brinkhorst"en 
daar in de middag heel hartelijk werden ontvangen. 
Nadat wij, ( mijn kamergenoot Riet van der Meer, een zeer prettige en lief 
mens) een beetje bijgekomen waren van de reis en onze koffers op de 
plaats van bestemming hadden,  gingen we aan tafel voor een heerlijk 
diner dat ons onder een heel gezellige sfeer werd geserveerd. De 
bediening en verzorging zijn daar dan ook in alle opzichten perfect. 
Het was een grandioze week met veel hele mooie rondritten en 
verschillende uitstapjes, waarvan ik er één wil noemen, het bezoek aan 
Dwingeloo met de heerlijke roomadvocaat en verschillende soorten 

likeuren.  De laatste avond werden we 
allemaal verrast met het bekende beeldje van "BARTJE" dat voor vele een 
leuke herinnering blijft. 
Ook wil ik degenen die dit alles voor ons hebben georganiseerd hierbij 
hartelijk danken voor hun grote inzet en vele zorgen die hier aan vooraf 
gegaan zijn. 
Het was een week die ik niet zal vergeten en mij heel veel goed heeft 
gedaan. 
Met hartelijke dank en vriendelijke groeten. 
 
Els van Dijk 
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Bestuur:        
H.J. v.d. Zwaan              voorzitter  0174-292380 
A.J. Groenewegen    penningmeester 0174-293957 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
PJ.J. Duijndam     lid     0174-294167 
Th.M. Bekkers                      lid                             0174-294899 
V. van Rijn-Beukers    lid    0174-296115      
W.P.M.J. Meijer-de Leeuw  lid    0174-294435 

 
Bridge: 
 
Afmelden uiterlijk donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00 
uur bij Dhr. Cas Maat, tel.: 0174-293827  voicemail 
inspreken kan ook of per e-mail  
cmaat@kabelfoon.nl of kbomaat@kabelfoon.net 
Bij gemelde afwezigheid bij Tiny Eekhout Tel: 0174-
293878 of per mail T.Eekhout@kabelfoon.nl 
 
Invallers: (Bij voorkeur lid van de KBO en minimaal 55 jaar). Heeft U een 
invaller nodig bel dan: 
Hanny van Zon  B-C lijn 0174-294570 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Koos van Paassen             C-D lijn         0174-293458  
Tonny Moerman      D lijn  070-3971123 

Annie v. Ruiven                  C-D lijn         0174-626707 
              
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A.Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel.: 0174-294435. 
 
Mail adres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
 
jvrijn@kabelfoon.nl 
 

mailto:cmaat@kabelfoon.nl
mailto:kbomaat@kabelfoon.net
mailto:jvrijn@kabelfoon.nl

