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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.: 1566.10.132 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
www.kbowateringen.nl 

Jaargang: 59                     nr. 3                            2012                                

 

Best  vrienden,  

Het nieuwe is komende. De tuinstoelen staan weer buiten, de eerste 
neuzen zijn verbrand en de zomerjas hangt weer aan de kapstok. De lente 
is begonnen en een ieder voelt zich er prettig bij. Afgelopen weekend was 
het al genieten, maar volgens verschillende weerprognoses wordt het 
vanaf donderdag écht lenteweer. Sommige weermensen verwachten zelfs 
temperaturen van 20 graden. Ja, je hoort het goed. Wakker worden 
voordat de wekker gaat omdat de vogels in de tuin luidkeels fluitend een 
nieuwe dag aankondigen; zoeken naar een plek om sleutels op te bergen 
omdat het warm genoeg is om zonder jas naar buiten te gaan. Kleine 
groene blaadjes die worstelen om uit te vouwen aan een tak die de winter 
doorstaan heeft en de zoete geur van pas gemaaid gras. Bloesem die als 
confetti uit de bomen dwarrelt en de paden bedekt met een dun laagje 

lentesneeuw. Dauw op ontluikende 
bloemknoppen, veroorzaakt door de kou 
die de nacht nog brengt, glinsterend in 
de eerste stralen van de vroege 
ochtendzon. Het vrolijke geluid van de 
stemmen van spelende kinderen voor de 
deur en de warmte van het zonnetje op 
mijn gezicht, tijdens het eerste kopje 
koffie aan mijn tafeltje op mijn balkon. 

Met blote voeten in mijn slippers en uitzicht op een plantenbak vol 

http://www.weeronline.nl/
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bloeiende lentebloemen. In april vergeet ik de moeilijke dagen van maart 
en bloei ik op als een bloem die al die tijd in zijn bolletje heeft gezeten, in 
afwachting van de eerste warme dagen. De lente is de tijd dat ikzelf 
ontluik en ontwaak uit mijn winterslaap. Ik strek mijn armen uit als blaadjes 
en laat de zon en de zachte wind mijn huid beroeren. Na maanden van 
duisternis en kunstlicht, geniet ik van alle schoonheid die dit jaargetijde te 
bieden heeft. De lange dagen brengen hernieuwde energie die ik 
dankbaar ontvang. Terwijl de vogels 
hun avondlied zingen en de zon achter 
de huizen verdwijnt, droom ik weg bij 
mijn verlangen naar de dagen dat ik 
ook dit moment buiten zal doorbrengen. 
De avonden zijn nu nog koud, maar de 
aankondiging van warmte hangt al in 
de lucht. Het is lente en ik geniet met 
volle teugen van al het moois dat 
hopelijk de maand april te bieden heeft. 

Het is lente en ik ontluik. Iik ontwaak en ik groei! Hopelijk u allen  ook. 

 

Klaverjassen 

 Uitslag prijsklaverjassen 7 februari.  

1e prijs            Mien van Meurs             5421 punten 

1e prijs            Chris de Gier                 5421 punten  

3e prijs            Tiny Odems                   5402 punten 

aanmoedigingsprijs Co van Meurs     3298 punten 

 
 
 



~ 3 ~ 
 

 

Regelzorg start met opfristrainingen voor automobilisten  

 

Regelzorg, landelijk aanbieder van o.a. voordelige rijbewijskeuringen (op 
225 locaties), heeft per 1 januari 2012 een opfristraining voor senioren in 
het pakket. Dit is een korte training voor automobilisten onder leiding van 
een ervaren rijinstructeur. Regelzorg werkt daarvoor samen met de ANWB 
Rijopleiding.  
 
Het doel van deze training is om mensen die al enige tijd in het bezit 

zijn van een rijbewijs beter bekend te 
maken met de huidige, 
gecompliceerde verkeerssituaties en de 
moderne autotechnieken. U kunt hierbij 
denken aan navigatie, cruise control, en de 
boordcomputer in combinatie met het 
economisch rijden. De opfristraining 
bestaat uit een theoretisch gedeelte, waarin 
de deelnemer uitleg krijgt over de nieuwe 

verkeerswetgevingen een praktisch gedeelte van 45 minuten waarbij de 
kandidaat met een persoonlijke rijcoach de weg op gaat. 
 
De training wordt voorafgegaan door een gesprek waarin de deelnemer 
zijn of haar persoonlijke wensen kan uitspreken. Na afloop worden de 
ervaringen en aandachtspunten besproken. De training duurt ongeveer 
anderhalf uur. Een belangrijk voordeel van de training zoals die door 
Regelzorg aangeboden wordt, is dat het een individuele training is in 
plaats van in groepsverband. Deelnemers krijgen daardoor alle aandacht 
van de instructeur. 
 
Meer informatie? 
Mensen die meer informatie over de Opfristraining voor senioren 
willen, of die meteen een afspraak willen maken, kunnen tijdens 
kantooruren contact opnemen met het landelijke afsprakenbureau van 
Regelzorg, telefoon 088 - 23 23 300 of via 
www.regelzorg.nl. De opfristraining kan in combinatie 
met een rijbewijskeuring worden gepland, maar dat is 
niet noodzakelijk. 
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Onderzoek door KBO-Zuid-Holland 

 

Graag vragen wij uw aandacht voor een vragenlijst die is samengesteld 
door de overkoepelende KBO-organisatie in onze provincie Zuid-Holland. 
 
Het bestuur van KBO-Zuid-Holland leidt deze vragenlijst in de 
begeleidende brief aan ons in met onder meer de volgende tekst: 
In het bondsblad “Bij de Tijd” van juni 2011 (nr. 59) en vervolgens tijdens 
de najaarsvergadering van 22 november jl. heeft onze voorzitter Otto 
Stam aandacht gevraagd en informatie verschaft over het project “Missie, 
Visie, Strategie”. In het bondsbestuur is besloten om een brede interne 
discussie te voeren in onze KBO. Het is een ambitieus plan dat in 2012 
praktisch zal worden uitgevoerd en afgerond. 
Op basis van de onderzoeksresultaten zal het bestuur nagaan in hoeverre 
er veranderingen zullen moeten worden ingevoerd m.b.t. bijvoorbeeld de 
dienstverlening aan afdelingen, indeling van de regio’s, de 
organisatiestructuur van de KBO Zuid-Holland enz. 
 
Wij, als bestuur van de afdeling Wateringen, maken deze lijst voor u 
beschikbaar op papier gedurende de soosmiddagen (dinsdag en 
donderdag) en digitaal op onze website.  
Wij vragen u de lijst - zo volledig en nauwkeurig mogelijk als u kunt - in te 
vullen en daarna a.u.b. vóór 14 april a.s. in te leveren bij één van de 
bestuursleden (op de soosmiddagen), op te sturen naar het secretariaat 
(Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen) of via e-mail te zenden aan de 
secretaris dkraaijenbrink@hccnet.nl. 
 
Het bestuur van de afdeling Wateringen beveelt dit initiatief van harte bij u 
aan en hoopt dat u er in grote getale aan meewerkt. 
 
Dick Kraaijenbrink, secretaris 
 
 
 
 
 
 

mailto:dkraaijenbrink@hccnet.nl
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Van het Platform gehandicapten Westland ontvingen wij de volgende 
uitnodiging. 
 
Maart 2012  
Geachte mevrouw, meneer, 
 
Op woensdagmiddag 18 april houdt het Platform Gehandicapten Westland 
(PGW) een voorlichtingsmiddag bij Priva, Zijlweg 3, 2678 LC  De Lier. 
 
De middag staat in het teken van (brand)veiligheid in en rond het huis. 
Tevens zal er aandacht zijn voor de laatste ontwikkelingen betreffende de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). 
 
Wij nodigen u hierbij uit om aanwezig te zijn. 
Iedereen die belangstelling heeft voor deze middag is van harte welkom. 
Er kunnen – i.v.m. de grootte van de zaal – maximaal 50 mensen 
aanwezig zijn. 
 
Graag van te voren aanmelden (tot 1 april 2012) via de telefoon: 01 74 29 
40 59 of via email: info@pgwestland.nl 
 
Als vervoer naar de Priva een probleem is, dan kunt u dit aangeven bij 
ons. Geprobeerd zal dan worden om – tegen een vergoeding – vervoer 
voor u te regelen. 
 
Onderstaand het programma: 
 
13.30 uur  Inloop met koffie/thee. 

Tevens gelegenheid om eventuele kleine problemen 
aan uw (elektrische) rolstoel of scootmobiel te laten 
repareren door de Harting Bank. 

 
14.00 uur  Opening voorlichtingsmiddag. 
 
14.05 uur Brandveiligheid in en rond uw woning en 

woonomgeving door 
mw. van Meteren (brandweer Westland). 

 

mailto:info@pgwestland.nl
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15.00 uur            Korte Pauze 
 
15.15 uur Veiligheidsmaatregelen in en rond uw woning en 

woonomgeving door 
Mevr. Ruijter en dhr. van Mulken (politie Haaglanden, 
bureau Westland) 
 

15.45 uur            Laatste ontwikkelingen WMO door mw. Koremans   
                                (voorzitter Platform Gehandicapten Westland 
 
16.15 uur Sluiting  
 
 
Wij hopen, dat u zich aanmeldt voor deze middag en we u op 18 april 

zullen ontmoeten. 
 
Vriendelijke groeten, de werkgroep voorlichtingsmiddag PGW, 
 
Birgitte Eekhout 
Erika Harteveld 
Yvonne Hettfleisch von Ehrenhelm 
Cock Onings 
 

Zorgvoorelkaar 
Dé marktplaats voor vrijwillige hulp & professionele zorg. 
 
Sedert kort is er een website ingericht met als doel om mensen met een 
hulpvraag gemakkelijk en direct in contact te laten komen met vrijwilligers 
of professionals die de hulp kunnen bieden. KBO-Wateringen heeft zich 
hierbij aangemeld om als ambassadeur op te treden en stelt zich tot doel 
om een verbindende coördinerende rol te vervullen 
 
Zorgvoorelkaar is een internet marktplaats voor vrijwillige hulp en 
professionele zorg. Via Zorgvoorelkaar kunnen mensen met een 
hulpvraag gemakkelijk en direct in contact komen met vrijwilligers of 
professionals die hen kunnen helpen met hun hulpvraag. Vitis Welzijn zet 
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de website www.zorgvoorelkaar.com samen met acht partners in voor de 
ondersteuning van mantelzorgers in het Westland.  
 
Respijtzorg 
Mantelzorgers in de gemeente Westland kunnen op 
www.zorgvoorelkaar.com een opdracht plaatsen voor respijtzorg (een 
pauze in de zorg). Geregistreerde vrijwilligers of zorgprofessionals 
reageren op de voor hen relevante opdracht(en). Vrijwilligers kunnen 
bijvoorbeeld de familie ontlasten door een oudere vrouw te helpen met 
boodschappen of vervoer. Of een leuk uitstapje maken met iemand met 
een handicap, zodat een echtgenoot een dagje rust kan nemen. 
Daarnaast kunnen mantelzorgers op termijn ook voor hun professionele 
zorgvragen in Westland terecht op Zorgvoorelkaar. 
 
Vitis Mantelzorg 
Veel mantelzorgers kunnen soms een steuntje in de rug goed gebruiken, 
blijkt uit landelijk onderzoek. Vitis Welzijn Mantelzorg ondersteunt 
mantelzorgers hierbij met begeleiding, informatie en advies. 
“Zorgvoorelkaar is belangrijk voor mantelzorgers om op elk gewenst 
moment van de dag een vraag voor respijtzorg in te dienen via een 
eenvoudig werkende website. Zorgvoorelkaar is nu en in de toekomst een 
niet weg te denken manier om eenvoudig en efficiënt zorgvragers en 
zorgaanbieders bij elkaar te brengen,” vertelt Johan Kres, consulent 
mantelzorg in Westland.  
 
Samenwerking 
Zorgvoorelkaar wordt landelijk ondersteund door Mezzo en Actiz en werkt 
in het Westland nauw samen met meerdere zorg- en 
vrijwilligersinstellingen. Naast Vitis Welzijn zijn dit Careyn, Pieter van 
Foreest, VTV, Buddy Netwerk, Rode Kruis, Alzheimer Nederland, 
PerspeKtief en VPTZ. De organisaties bundelen hun krachten op 
www.zorgvoorelkaar.com om zo mantelzorgers nog beter te kunnen 
ondersteunen. Nieuwe vrijwilligers worden door hen gescreend en 
begeleid. De kwaliteit en betrouwbaarheid van vrijwilligers op het platform 
blijft hiermee gewaarborgd. 
“Zorgvoorelkaar is er voor mensen die zelf ondersteuning zoeken als 
mantelzorger, maar ook voor de vrijwilligers die een mantelzorger hulp 
willen geven. We roepen mensen dan ook vooral op zich aan te melden 

http://www.zorgvoorelkaar.com/
http://www.zorgvoorelkaar.com/
http://www.zorgvoorelkaar.com/
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via www.zorgvoorelkaar.com,” aldus  sluit Johan af. 
 
Meer informatie? 
Ga naar de website www.zorgvoorelkaar.com voor meer informatie en om 
u aan te melden als vrijwilliger of mantelzorger 
 
 
 
Overleden:  
 
Jac. Löbker, Van Egmondlaan                    op 21 februari 
Ted van Schie, Brugstraat 14,Schipluiden  op 23 februari 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 
50 jaar getrouwd: 

  

Dhr en mw. B.J.J. van den Bergen-van der Hoeven, Albert van 
Schoonhovenlaan 36                                                             op 23  februari 
Dhr en mw. W.J.M. Velthoven-Hendriks, Blauwe Akelei 10  op   3  maart 
Dhr. En mw. P.Vis-van Dijk, Lenteblok 175             op 17 maart 
 

Bruidsparen van harte gefeliciteerd met het behalen van deze mijlpaal 
 
Nieuwe leden:  
 
Dhr  A. Stofmeel, Peterseliestraat 12  
Mw. C. Stofmeel-v.d. Akker Peterseliestraat 12 
Mw. A.A.M. van Meurs, Perzikenpad 11,   
Dhr H.C.B. van Velzen, v.d. Does de Willeboistraat 20  
Mw. J.A.E. van Velzen-Langeweg, v.d. Does de Willeboistraat 20  

 
Alle nieuwe leden wensen wij van harte welkom  en een fijne tijd bij de 
KBO. 
 
 
 
 

http://www.zorgvoorelkaar.com/
http://www.zorgvoorelkaar.com/
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Bridge uitslag periode 4 

A-lijn 
1  Miep Helderman en Gerard de Kievit       54,30 % 

2  Lineke en Dick Kraaijenbrink                   53,15 % 

3  Jan en Ton de Kok                                   52,94 % 

  
Van B naar A-lijn 

Jan v. Kester en Chris Moers                      55,14 % 

Jeanne v.d. Arend en Ria v. Kester            54,84 %             
Coby en Jan de Bakker                                54,68 %                                
Pauline en Loek Gardien                             54,08 % 

  
Van C naar B-lijn 

Vonie v. Rijn en Fie Vink                             54,41 % 

Cock en Piet v.d. Haak                               54,21 % 

Tiny v. Bergen en Truus Krijger                  54,19 % 

Annie en Cas Maat                                     53,33 % 

  
Van D naar C-lijn 

Tiny Persoon en Wil Jansen                       58,69 % 

Nel en Hen Vis                                           55,98 % 

Dick Gelauf en Rinus Nigten                      53,98 % 

Ria en Piet van Dorp                                  52,25 % 

Ans en Jan Duynisveld                               52,21 % 

 

Spreuk: 
  
Het is aardig om belangrijk te zijn,maar het is 
belangrijker om aardig te zijn.  
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Nog steeds ontvangen wij graag postzegels, brillen, rozenkransen, 
zangbundeltjes, schilderijtjes enz. om projecten te ondersteunen in 
diverse landen. 
 
Inleveradressen zijn:  
 
Mevr. C Willemsen         Randveen 22   Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9   Tel. 296794   
Mevr. M.  van Meur        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. M. 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:  
 
Donderdag  29 maart Jaarvergadering 
Dinsdag         3 april Paasklaverjassen met prijzen 
Donderdag    5 april Paasbridge drive met prijzen 
Woensdag   11 april bezoek aan de” Timmerwerf “ De Lier 
Woensdag     9 mei jaarlijks uitgaansdag Rondje IJsselmeer 
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 
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Uit goed voor U Bezoek Radio West 89.3 
 
Op 24 februari moesten we vroeg uit de veren want om kwart voor 9 was 
het verzamelen bij Radio West voor het bijwonen van de Ochtendshow die 
elke laatste vrijdag van de maand live wordt uitgezonden. 40 leden van de 
KBO werden dan ook gastvrij ontvangen door presentator Patrick van 
Houten met koffie en wat lekkers. Vanaf 9.00 uur was het een gezellige 
drukte met nieuws, muziek, en een cryptische vraag met een stem, naar 
aanleiding waarvan luisteraars konden bellen om te zeggen om welke 
bekende persoon het ging. Helaas werd deze tijdens de uitzending niet 
geraden. 
Ook gaf de Rijswijkse groenteman Boone een demonstratie ananas-
snijden en kregen we lekkere verse ananas te proeven. Als hoogtepunt 
kwam Wolter Kroes vergezeld van zijn pianist Arno Slijper om zijn nieuwe 

album “tussen jou en mij“ te promoten. Hij zong 
twee nummers verdeeld over twee uur. Patrick 
verlootte onder de bezoekers ook 10 planten 
van de maand. Die plant van de maand staat in 
het teken van vriendschap en “vriendschap 
moet groeien tot iets moois”; dat is de BONSAI. 
Tussendoor las Marjolein Visser de files en het 
nieuws. 
Na de uitgebreide lunch kregen we een 

rondleiding door de studio’s en bij het vertrek verraste men ons met een 
tas van Radio West. Kortom, het was een leuke ervaring om zo’n 
uitzending mee te maken en achter de schermen te kijken. 
 
 
 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.  
 
Bestuur:        

http://www.kbowateringen.nl/
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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  
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
            
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:T.Eekhout@kabelfoon.nl
mailto:jvrijn@kabelfoon.nl

