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Beste vrienden en vriendinnen van de KBO 
 
Op de eerste plaats wens ik u, en al degenen die u dierbaar zijn namens 
het bestuur een heel gelukkig en gezond 2012. 
En ik hoop dat we u het komende jaar heel veel mogen ontmoeten. 
Wij zijn nog steeds een grote vereniging, maar verjonging zou toch echt 
een wens zijn, want door de hoge leeftijden van onze leden ontvallen er  
ons helaas velen, en daar komt nog bij dat ook wij last hebben van de 
recessie, veel leden worden uitgeschreven door hun kinderen omdat hun 
ouders toch geen gebruik meer kunnen maken van onze activiteiten, dus 
het zonde vinden van de contributie die ze dan jaarlijks moeten betalen. 
Het is jammer dat deze mensen het belang van de KBO nog niet zien, 
maar hopelijk komen ze tot andere gedachten als ze zelf de leeftijd 
behaald hebben.  
Wij hebben als bestuur weer de intentie om ons best te doen om het u 
naar de zin te maken. 
Als we even terug kijken naar het afgelopen jaar. 

Onze vorige nieuwjaarsreceptie  hebben we 
gehouden in de noodkantine, omdat de huidige 
kantine moest wijken voor nieuwbouw, maar wij 
zijn Velo nog steeds dankbaar dat ze ons die 
mogelijkheid geboden hebben om onze 
activiteiten voort te kunnen zetten. Tot en met 
juni hebben we van deze kantine dan ook 
dankbaar gebruik gemaakt, en de ontberingen 
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van de koude voor lief genomen. Maar uiteindelijk hebben we er iets 
moois voor teruggekregen zodat we in september ons nieuwe seizoen 
konden starten in deze prachtige locatie. 
Op dinsdagmiddag en donderdagmiddag kunnen we ons verheugen in 
een grote opkomst, ook bij de biljarters is een behoorlijke aanwas, wat 
alleen maar meer spelvreugde kan geven. 
 
De commissieleden  "UIT GOED VOOR U " heeft het afgelopen jaar veel 
van zich laten horen. 
Voor iedere maand had deze commissie wel een activiteit georganiseerd, 
hiervan een opsomming. 
Januari. Bezoek aan de brandweer 
Februari. Bezoek aan Eerste Kamer der Staten-Generaal 
Maart. Bezoek aan de Orde van Vrijmetselaren 
April. tweemaal een excursie naar orchideeënkwekerij Ter Laak en een 
excursie naar van Vliet keramiek 
Mei. Uitgaansdag  naar Spakenburg/Elburg. En een bezoek  aan het 
paleis van justitie voor het bijwonen van een zitting. 
Juli. Vakantie  Vledder 
Oktober. Herfst bustocht naar de Veluwe en een bezoek aan de 55+ 
beurs 
November. Een bezoek aan de tentoonstelling van Escher  

December. Lichtjestoer Rotterdam. 
Het bestuur bedankt de commissie voor hun 
enorme inzet, tijd, en energie die ze 
gestoken hebben in het organiseren van 
deze activiteiten 482 leden hebben hier aan 
deelgenomen. 
Helaas hebben zij mensen teleur moeten 
stellen omdat er geen plaats meer was, 
omdat bij bepaalde gelegenheden een 
bezoekersstop was. 
 Maar beste mensen wees ervan overtuigd 

dat ze ook voor 2012 weer een vol programma voor ons zullen 
organiseren. 
In maart was het kaartweekend o.l.v. Tiny Eekhout en Cas Maat wat weer 
een groot succes was en we kijken uit naar het volgende weekend in 
Berkel Enschot. 
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. 
 
 
 
Tot slot wil ik eindigen met het volgende gedicht 
 
De beste wensen, gelukkig Nieuwjaar 
Sturen we per kaart, of per e-mail 
De meeste dagen komen er wel een paar 
Het doet ons goed, het doet ons veel. 
 
Ook wij, willen u het beste wensen 
Ja echt aan u en jou, echt iedereen 
Groot en klein, ja aan alle mensen 
Wijzen wij op Hem alleen… 
 
Dit vooruitzicht zal blijdschap geven 
Wat de toekomst ook brengen moge 
Leg in Zijn Handen, heel uw leven 
Hij die lieflijk neerziet uit de hoge… 
 
Geen mens zal dit ooit kunnen evenaren 
Nooit was er Eén met groter mededogen 
Wat Hij wou doen, om ons te sparen 
Uit Liefde, met ons lot bewogen. 
 
Al mag dan de weg soms donker wezen 
Zie dan toch op Hem, dit Lieflijk licht 
Hij die overwon, uit de dood herrezen 
Zoek dan toch steeds Zijn gezicht. 
 
Een heel goed en gezond jaar u allen. 
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Strandrups ‘De Vrijheid’  
 
 
Het Platform Gehandicapten 
Westland gaat vanaf februari 
2012 een „strandrups‟ promoten. 
Dit gebeurt in verzorgings- en 
verpleeghuizen en het doel is om 
zoveel mogelijk mensen kennis 
te laten maken met dit unieke 
voertuig. Het is speciaal gemaakt 
voor mensen die slecht ter been 
zijn of in een rolstoel zitten. 
Normaal kunnen er per keer acht personen mee maar, indien zij 
gebonden zijn aan een rolstoel, zijn dit er vier plus twee begeleiders. Met 
een snelheid van 5 km per uur worden dan korte en lange strandritten 
gemaakt langs de kustlijn vanaf het dorp Ter Heide aan Zee richting Hoek 
van Holland of richting Kijkduin en weer terug. 
 
 
 
Rolbus Westland 
 
Op initiatief van het Platform Gehandicapten Westland en Vitis Welzijn 
gaat in 2012 een nieuwe vervoersmogelijkheid van start voor mensen die 
gebruik moeten maken van een rolstoel of een scootmobiel. In januari 
gaat een rolstoelbus (afkomstig van Vrienden van De Ark) worden ingezet 
als „Rolbus‟ voor vervoer in het Westland. Er zal dagelijks worden gereden 
van 09.00 tot 17.00 uur, de standplaats van de bus is bij Terra Nova in 
Wateringen alwaar de ritten ook worden gepland. 
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Biljartnieuws: 
 
Biljart informatie. 
 
Allereerst alle biljarters een zeer goed en gezond 2012 toegewenst. 
Het oude jaar is voorbij, maar de daar verdiende moyennes tellen wel in 
het nieuwe seizoen.  
We starten in de maand januari met een toernooi in de normale 
competitie.  
Wie de hoogste serie gedeeld door zijn moyenne scoort heeft prijs. 
Er zijn 3 prijzen. 
Begin februari wordt dit uitgerekend, dus wie kans wil maken moet veel 
komen in januari.  
We maken er weer een gezellig jaar van! 
Bent U nog geen biljarter en heeft U zin om eens vrijblijvend een balletje 
te stoten, U bent welkom op dinsdag en donderdag middag tussen 13.30 
en 16.00 uur. 
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Biljart KBO Wateringen voorjaar 

2012    

 

         

  Moyenne  Gespeeld  Punten  Gem. punt 

Joep vd Akker    37   11   9   0,82 

Piet Duijndam    90   22   19   0,86 

Piet Fransen   33   37   28   0,76 

Hans van Gogh   28   25   22   0,88 

Cees Helderman   24   27   34 2 1,26 

Aad Heskes   27   15   12   0,80 

Wim Kester   18   23   24   1,04 

Piet vd Knaap   22   22   17   0,77 

Ed ter Laak   36   13   12   0,92 

Herman v Leeuwen   28   4   2   0,50 

Wim van Leeuwen   32   8   11 1 1,38 

Kees Meeuwisse   52   39   36   0,92 

Jan Middelburg   39   12   10   0,83 

Chris Moers   27   24   21   0,88 

Jan van Rijn   18   32   33   1,03 

Jan Smits   91   13   5   0,38 

G van der Spek   47   19   14   0,74 

Hein Straathof   34   45   54 3 1,20 

Nol Vijverberg   37   20   17   0,85 

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



~ 7 ~ 
 

 
Activiteiten:  
 
Vrijdag 10 febr. Bezoek 2 musea 
Vrijdag 24 febr .9.00 uur Bezoek Radio West 
16, 17 en 18 maart 2012 Kaartweekend naar Berkel Enschot in Noord 
Brabant.  
7 t/m 14 juli Vakantieweek Millingen a/d Rijn   
 
 

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 
 
 
Overleden:  
 
Dhr. A. van der Meer, Dr. Ariënstraat 20                               op 24 Nov. 
Dhr. G.M. Helderman, Van der Does de Willeboisstraat 23  op   3 Dec. 
Dhr. Dos Matthijssen, Bakkershof 100,                         op 21 Dec.  
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
 
Nieuwe leden:  
Mw. J.E. Rotteveel, van Aremberglaan 26 
Mw. Coby Nadorp-Mulder, De Frankenthaler 75 
Dhr. S. Zwaard, Het Tolland 62 
Dhr. K.J.C. Buzing, Herculesweg 59, Delft. 
 
Alle nieuwe leden wensen wij van harte welkom  en een fijne tijd bij de 
KBO. 
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Wij zijn als commissie gestart met activiteiten voor 2012. Als bijlagen bij 
het mededelingenblad van januari 2012 vind u de inschrijfformulieren 
voor: 

 
 bezoek aan 2 musea op vrijdag 10 februari 2012 gesponsord door  

de Bank- Giro Loterij  

 bezoek aan Radio West op vrijdag 24 februari 2012 
 
De inschrijving vakantie dit jaar naar Millingen aan de Rijn loopt  tot 1 
februari 2012. 
Mocht u geen formulier hebben  ontvangen neem dan contact op met een 
van de commissie leden Ineke, Nico Meijer, Ita de Bruyn of Nol Vijverberg. 
De commissieleden.   
 

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 als bridgepaar . Voor de 
klaverjassers hebben wij reserves. De kosten voor dit weekend bedragen  
€ 130,-- p.p. (niet leden betalen  € 10,-- p.p. extra) . De mogelijkheid 
bestaat om heen  en terug per bus vervoerd te worden. Met een minimale 
deelname van 40 personen  zijn de kosten € 14,00 p.p. 
Heeft U  zich opgegeven, maar nog niet betaald  dan  verzoeken wij U dit 
zo spoedig mogelijk te doen op Bankrek.nr. 1566.10.132,  t.n.v. K.B.O. te 
Wateringen onder vermelding van “Kaartweekend 2012”.  
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De deelnemers ontvangen het programma  voor het weekend  begin 
maart. 
Tiny Eekhout 

 
Informatiebericht over warme maaltijden 
 
In Wateringen en Kwintsheul is het mogelijk om de warme maaltijden thuis 
bezorgd te krijgen vanuit het Zorgcentrum De Ark tegen een redelijke 
vergoeding.  
Deze maaltijdbezorging is bedoeld voor mensen die zelf niet in staat zijn 
hun warme maaltijd te verzorgen. Veel ouderen maken hier gebruik van. 

Ook voor mensen die net uit het ziekenhuis 
komen kan dit soms tijdelijk een oplossing 
bieden. 
De warme maaltijd wordt door 
vrijwilligers thuis bezorgd op de 
doordeweekse dagen tussen 
12.00 uur en 12.30 uur (dus niet 
op zaterdag en zondag). 
Mensen die deze hulp nodig 

hebben kunnen contact opnemen met : 
Tafeltje-dekje Wateringen, Frans Klaver,               tel. 0174 – 29 54 49 
Tafeltje-dekje Kwintsheul, Grarda van Velthoven, tel. 0174 – 29 44 52 
 
 
 
 

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

 
 
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.  

http://www.kbowateringen.nl/
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Postzegels: 
 
Beste postzegelactiemedewerkers/sters. 
 
Wij hebben weer nieuws ontvangen van broeder Krummel,vanuit 
missiehuis Steijl. 
Hij dankt ons heel hartelijk voor onze inzet. 
In het verslag van 2011 kunt u zien wat de opbrengst was: € 24.950,= 
Geweldig!! 
Zoals jaarlijks, worden er ook deze Kersttijd voor u, uw naasten en voor 
de overledenen vijf heilige Missen gelezen. 
Met de hartelijke en dankbare groeten van Broeder Kummel wenst hij u en 
Uw familie voor het nieuwe jaar al het goede, gezondheid en Gods zegen. 
Met vriendelijke groet,en alle goeds voor 2012  
Corrie Willemsen-Hulisz 

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

R a b o b a n k   C l u b k a s   C a m p a g n e   2012 
 
 
De Rabobank Westland vraagt zich af in een brief van eind december 
2011, vergezeld van een folder, of onze vereniging, de KBO Wateringen, 
wel wat extra geld kan gebruiken. 
Nou, dat zou ik wel denken. Als je bedenkt dat we met ingang van dit 
nieuwe jaar 2012 onze subsidie van ruim € 1.500,00 niet meer van de 
gemeente Westland ontvangen, dat het leven op vele fronten duurder 
wordt, dan begrijpt u wel dat we er van twee kanten minder op worden. 
 
Dus als de Rabobank Westland de mogelijkheid biedt om wat extra geld in 
de knip te krijgen dan staan we daarvoor van harte open. 
 
Daar zullen we wel wat voor moeten doen: meedoen aan een 
sponsoractie. En daar hebben we uw hulp bij nodig. Helaas is de 
deelname beperkt, in die zin dat u lid dient te zijn  van de Rabobank 
Westland. Want dan bent u “geld waard” voor onze KBO. De leden van de 
Rabobank, in dit geval van de Rabobank Westland, bepalen welke clubs 
gesponsord worden en hoe hoog het sponsorbedrag wordt. Onze KBO 
doet mee aan deze sponsoractie en dat betekent: stemmen verzamelen. 
Hoe meer stemmen voor onze vereniging, des te hoger het bedrag voor 
onze KBO Wateringen. 
 
De Rabobank Clubkas Campagne werkt als volgt: elk jaar stort Rabobank 
Westland een bedrag in de pot van campagne. Tijdens de stemperiode 
van 5 t/m 18 maart 2012 opent de bank op haar website een virtuele 
stembus. Daar kunnen de leden van de Rabobank Westland hun 
stemmen uitbrengen op hun favoriete verenging. U krijgt daartoe tijdig een 
schriftelijke uitnodiging. 
 
Hoe dat verder in zijn werk gaat, laat ik u in het volgende 
Mededelingenblad weten. 
 
Doet u allen mee en steunt onze KBO!  
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Arie Groenewegen, penningmeester  
 
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: 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Grard Wildenberg  B-C lijn 0174-293404 
Jan Wildenberg  B-C lijn 0174-293404 
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: 

mailto:cmaat@kabelfoon.nl
mailto:kbomaat@kabelfoon.net
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Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO. 
 
jvrijn@kabelfoon.nl 
 

mailto:jvrijn@kabelfoon.nl

