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Beste Mensen,  

We staan weer voor het feest van kerstmis, 
iedereen is alweer in de weer met versiering 
en cadeautjes, en vooral natuurlijk het nu al 
zoeken naar mooie recepten voor het 
kerstdiner.  

Maar kerst is meer. 

                              Ik heb een wens voor iedereen, 
een mooie kerst met lieve mensen om je heen. 

Mensen die van je houden om wie je bent, 
in wie je misschien een stukje van jezelf herkent. 

Laat merken dat je om die mensen geeft, 
dat je samen met hen iets moois beleeft. 

Geniet van de warmte die dat alles brengen kan 
geniet van alles...liefde tussen ouders, kinderen...vrouw en man. 

Geniet van dit alles niet alleen met kerst, 
het zou al jaren lang zo moet zijn. 

Of je nu hier woont of in een ander land 
veroordeeld bent en in een cel beland 

of je nu ziek bent of gezond 
slank bent of tonnetje rond 

of je nu volwassen bent of een kind 
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en wel of niet iemand bemind 
of je nu rijk bent of juist arm 

kerst is voor ieder even warm 
Zo hoort het tenminste te zijn 

maar helaas is de werkelijkheid minder fijn. 
Maar laat ons nu die twee dagen per jaar 

eens gewoon lief zijn voor elkaar !! 
Het bestuur wenst U en hen die U omringen 

het allerbeste voor het nieuwe jaar 
geluk in grote en kleine dingen 

maar bovenal: gelukkig met elkaar !! 
Geniet van alle extra's, alle franje 

als aanloop naar een schitterend Nieuwjaar 
de belletjes die dansen in champagne 

waarmee we straks weer toasten op elkaar 
stap boordevol vertrouwen in het splinternieuwe jaar. 

  

Namens het bestuur wens ik U allen een zalig Kerstfeest 

                        en een heel gelukkig en gezond 2012 
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Uitnodiging voor alle leden van de KBO 

 Afd. Wateringen  

Het bestuur nodigt u allen uit  

voor de Nieuwjaars receptie  

op dinsdagmiddag 3 januari 2012 

om 15.00 uur in de kantine 

 van de VELO. 

waar we onder het genot van een 

drankje en hapje 

elkaar gezellig kunnen ontmoeten 

en het beste kunnen wensen  

voor het nieuwe jaar. 
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KLAVERJASSEN:   

Vanwege de griepprik hebben we het prijs 
klaverjassen een week  moeten verzetten.  

Uitslag prijs klaverjassen  8 november!! 
 
nr.1  Fred van Hoorn             5562 punten 

nr.2  Paul Zwinkels                5300 punten 

nr.3 Aad Kouwenhoven         5276 punten 

Troostprijs Riet Verbeek       3083 punten 

 
 
 
Biljartnieuws: 
 
De biljarters zijn al weer helemaal gewend aan hun plek in de nieuwe Velo 
kantine. 
Dichtbij de overige KBO activiteiten en ook dicht bij de vriendelijke koffie 
dames is het plezierig spelen.  
Er is een gezellige vaste kern van biljarters, maar er zouden er nog een 

paar bij kunnen. 
Dat op tafelbiljarts toch wel goed 
gescoord kan worden blijkt uit het 
feit dat er enkele partijen rond de 
130 caramboles gespeeld zijn. 
Gelukkig heeft ieder zijn eigen 
moyenne zodat er gelijke kansen 
zijn. 
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Activiteiten:  
 
Di 29 nov .   Kerst concert Krim kamerkoor 14.30 uur tot 16.00 uur  in de     
                    RK kerk te Honselersdijk. 
Di 20 dec.   12.00 uur Eucharistieviering St.Jan de Doper, Herenstraat.                     
Di 20 dec.   16.00 uur  na afloop lunch/bingo lichtjestour . 
Di  3  Jan.   15.00 uur  Nieuwjaarsreceptie 
 

 
 
16, 17 en 18 maart 2012 Kaart weekend naar Berkel Enschot in Noord 
Brabant.  
 

Vakantieweek 7 juli tot en met 14 juli 2012 
 
Soos dinsdagmiddag       v.a. 13.00 uur     

            Klaverjassen,         
            Biljarten,   
            Rummi-cuppen,  
            Jokeren en het kaartspel Skipbo.                                 
                          

         Crea-tafel o.a. kaarten maken 
 
Soos donderdagmiddag   v.a. 13.00 uur Bridgen, Biljarten 
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Huwelijksjubilea:  
 

Aad en Annie van Dijk- van Leeuwen, Kantstijl 7 
vieren op 14 december hun 60-jarig jubileum. 
 
Bruidspaar van harte gefeliciteerd !! 
 
 
 
 

 
 
Overleden:  
 
Dhr. Aad Jansen, Het Tolland 26 op       16 november  
Mevr. W.C.M. van Wingerden- Bekkers   
Oosteinde 25 a     20 november 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
Nieuwe leden:  
 
Dhr. T. Zuyderwijk, Wiek 7 

Mw. J.A. v.d. Sman,  Albert van Schoonhovenlaan 38 

Mw. C. Vijverberg, Het Tolland 78 
Dhr. W.H. Voortman Waterstaatspad 7 
mw. W.M.R. Voortman- Mars,  Waterstaatspad 7. 
 
Alle nieuwe leden wensen wij van harte welkom  en een fijne tijd bij de 
KBO. 
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Voordat het jaar 2011 afloopt willen wij al die leden, die in het afgelopen 
jaar deel hebben genomen aan onze activiteiten bedanken.  Wij zullen 
voor 2012 opnieuw voor activiteiten zorgen en hopen bij deelname u  te 
mogen ontmoeten. Volledigheidshalve delen wij u mede, dat bij dit 
mededelingenblad van december 2011 twee bijlagen zijn gevoegd voor: 
 

 deelname aan de lichtjestour  
Rotterdam op 20 december 2011, na 
afloop van de kerkdienst, lunch en de 
bingo  
 

 de inschrijving voor de vakantie  
van 7 juli tot en met 14 juli 2012 in 
Millingen aan de Rijn.  
 
 
Wij wensen u tenslotte een goede 
jaarwisseling en een gezond en actief  
2012. 
 
 
 

Ita de Bruijn, Ineke en Nico Meijer en Nol Vijverberg.     
 
 
 
 
 

Website: www.kbowateringen.nl Op onze site vind u de afdelingen 
Algemeen KBO, Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief , 
Nieuwsblad en Uit goed voor u. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Kaartweekend 16, 17 en 18 maart 2012 

 
 
 

Ons jaarlijks  kaartweekend, dat  op 16, 17 
en 18 maart 2012, in Hotel De Druiventros 
in Berkel Enschot gehouden zal worden,  
heeft  momenteel voldoende (96) 
inschrijvingen.  Maar met onze kwetsbare 
doelgroep kunt U zich wel voor de 
reservelijst  opgeven.  
De kosten voor dit weekend bedragen  € 
130,-- p.p. (niet leden betalen  € 10,-- p.p. 
extra).  De kosten voor een één 
persoonskamer bedragen € 30,-- extra . 
Voorts bestaat de mogelijkheid om heen  en 
terug per bus vervoerd te worden. Met een 
minimale deelname van 40 personen  zijn 
de kosten € 14,00 p.p. 

De deelnemers ontvangen het programma  voor het weekend  begin 
maart. Heeft U  zich opgegeven, maar nog niet betaald  dan  verzoeken 
wij U dit uiterlijk voor 31 december 2011 te doen op Bankrek.nr. 
1566.10.132,  t.n.v. K.B.O. te Wateringen onder vermelding van 
“Kaartweekend 2012”. 
 
Tiny Eekhout 
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Postzegels: 
 
Nog steeds verzamelen we gebruikte postzegels ten bate van Missie- en 
ontwikkelingswerk. 

Voor dit doel zijn ook welkom: brillen, 
hoorapparaten en kleine religieuze 
Artikelen zoals: rozenkransen, kruisjes,  
schilderijtjes, zangbundeltjes enz. 
 

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. 

 

CREA  tafel: 

Koop uw kerst en nieuwjaarskaarten aan de Creatafel op dinsdag en 
donderdagmiddag in de Velohal  

 

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.  
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R a b o b a n k   C l u b k a s   C a m p a g n e   2012 
 
Even ter herinnering: 

In ons Mededelingenblad voor de maand november 2011 deden wij weer  
een oproep om onze KBO-afdeling financieel te ondersteunen door mee  
te doen aan de Rabobank Clubkas Campagne. Deze wordt in het eerste  
kwartaal van 2012 gehouden.  
 
Om mee te kunnen doen moet u lid zijn van de Rabobank Westland.  
Bent u nog geen lid bent van deze Rabobank Westland en wilt u  
meedoen, dan moet u zich voor het lidmaatschap aanmelden vòòr  
1 januari 2012. ( gratis)  
 
Tijdig, d.w.z. in de periode februari/maart, stuurt de 
Rabobank Westland  
u de uitnodiging toe. U mag dan 5 (en niet meer) stemmen  
uitbrengen, waarvan maximaal 2 op een vereniging of stichting. 
 
Uw stemmen uitbrengen kan allen maar via internet op de website van 
Rabobank Westland. Heeft u geen computer en dus ook geen internet- 
Verbinding, of wel een computer maar geen internetverbinding? Geen  
Nood! Vraag dan te zijner tijd uw dochter/zoon of uw schoondochter/  
schoonzoon of een bevriende relatie of een van hen de actie voor u wil 
uitvoeren. Wacht de schriftelijke uitnodiging af. 
 
Doet u allen mee en steunt onze KBO! 
  

Arie Groenewegen, penningmeester 
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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: 
Annie van Ruiven  C-D lijn 0174-626707 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
              
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

