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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: 60                     nr. 7                            2013 

Beste vrienden, 

De vakantie zit er voor velen weer op, de kinderen zijn weer naar school en 
degenen die nog deelnemen aan het arbeidsproces zullen zo zachtjes aan 
ook weer aan het werk zijn. Ik ben natuurlijk geen weerman, maar toch als 
ik even terugkijk naar de afgelopen maanden moet ik toch wel concluderen 
dat het een raar verloop had. Een winter waar geen einde aan wilde komen 
een voorjaar met veel te lage temperaturen en heel veel wind en hier en 
daar extreme regenval. Maar dan toch, de schoolvakantie namen een 

aanvang en de zomer begon voor ons met prachtig 
zonnig weer, hoge temperaturen zo nu en dan wat 
aan de hoge kant. Maar we hebben er van genoten. 
En tot heden toe mogen we nog steeds niet 
mopperen over het weer. 

Dit jaar zijn we voor het eerst als proef opengebleven 
in de maanden juli en augustus en wel op 

dinsdagmiddag, we moeten deze proef nog wel evalueren in het bestuur 
maar naar mijn mening mogen we hem geslaagd noemen, als we zien dat 
we over de hele periode een gemiddelde bezetting hadden van 60 
personen. 

http://www.kbowateringen.nl/
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3 september is de opening van het nieuwe seizoen (u heeft zich daar toch 
wel voor ingeschreven) in verband met de grote opkomst. Ook voor de 
andere activiteiten die gepland zijn in dit jubileum jaar zullen wij moeten 
vragen of dat u zich hiervoor in wil schrijven, zodat we weten op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen. Alle activiteiten zijn natuurlijk open voor al 
onze leden van de KBO afdeling Wateringen. 

Ik ben er van overtuigd dat de jubileum commissie ons een prachtige tijd zal 
bezorgen, waar we weer lang op terug kunnen kijken. 

Huub van der Zwaan 

FEEST ACTIVITEITEN 

Dinsdag  3 september opening seizoen 2013-2014 

  met cabaret “Tonderonsje”. 

  Inschrijving niet meer mogelijk 

 

Dinsdag 10 september start biljart toernooi 

 

Dinsdag  10 september Workshop schilderen 

  Inschrijving niet meer mogelijk 

 

Dinsdag 8 oktober klaverjassen inschrijven (zie inlegvel) 

 

Donderdag   10 oktober bridge toernooi inschrijven (zie inlegvel) 

 

Donderdag   17 oktober 10.30 uur Eucharistie St. Jan m.m.v.  

                     Het Westland Mannenkoor 

  13.30 uur Feestmiddag in de Velo sporthal 

  Inschrijven ( zie inlegvel) 
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Activiteiten: 

Di  3  september    opening KBO seizoen 
Do 5  september                  start bridge competitie 
Do 5  september                  start biljart seizoen 
Di 10 september                  workshop Schilderen 
Di 10, 17 en 24 september  koppel toernooi biljarten 
Di 17 september               start klaverjas competitie   
Di   1, 8 en 15 oktober         koppel toernooi biljarten 
Di 8 oktober                         klaverjas toernooi 
Do 10 oktober     bridge toernooi 
Do 17 oktober                      feest 60 jarig bestaan 
 
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. 
 
Klaverjassen: Rectificatie 

Bij de sluiting van het klaverjas seizoen op 28 mei jongstleden is er iets mis 
gegaan waarvoor onze excuses. Wat was het probleem. Tijdens deze 
zitting werden ook de winnaars van de competitie 2012 – 2013 bekend 
gemaakt. In deze competitiestrijd werd de heer A van Meurs tweede en 
kreeg daarvoor uiteraard zijn prijs. Doordat deze uitreiking tijdens de 
slotronde plaatsvond ontstond er een misverstand want de winnaar van de 
slotronde was wederom de heer A van Meurs en de heer Ton de Kok werd 
tweede. Aangezien wij als standpunt hebben dat niet een en dezelfde 
persoon twee prijzen kan winnen in dezelfde wedstrijd, ontstond  hier het 
misverstand. Het was niet 1, maar het waren 2 verschillende wedstrijden. 
Nogmaals onze excuses. 
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Overleden:  
  

Mevr. J. Reygersberg-van Veen, De Ark, kamer 226,        op 11-06-2013 
 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies. 
 

Nieuwe leden: 
  

Mevr. W.H.M. van Schie-Wubben, De Ark, kamer 311, Wateringen 
Dhr. A.G.M. de Gier, Poortweide 64, Wateringen 
Mevr. J.A. van der Struif, Poortweide 64, Wateringen. 

De heer A.A. Cox, Vestpoort 23, 2611ME Delft. 

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

Dank jullie wel. 

Woorden schieten tekort om een ieder te bedanken voor de bloemen, 
prachtige kaarten met goede wensen die wij van jullie hebben ontvangen 
met ons 50 jarig huwelijksfeest. 

Het was hartverwarmend. 

Ineke en Nico Meijer  

 

Competitie klaverjassen 2013 – 2014 

Zoals u weet begint het nieuwe seizoen op dinsdag 3 september dat is een 
feestelijke middag dus geen klaverjassen. 17 september starten we  met de 
nieuwe competitie waarschijnlijk zijn dan de meeste mensen terug van 
vakantie en camping. En hopelijk wordt het zo gezellig als het afgelopen 
kaartseizoen en wij zullen er alles aan doen. 
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K.B.O. Vakantieweek van 13 t/m 20 juli 2013 

Wij werden gezellig ontvangen door de leiding, en konden 
met de klaar staande bus instappen. Met 42 personen, 
rollators en bagage en uitgezwaaid door de achterblijvers, 
gingen wij op weg naar onze vakantie- bestemming Hotel 
GAASTERLAND in Rijs (Friesland).  

Onderweg was er`n koffie -stop, daarna weer fris de bus in.  

Bij het hotel aangekomen, werden wij vriendelijk ontvangen door de 
gastvrouw, met enige uitleg over het verblijf werd er met de ingeschonken 
glazen geproost op `n fijne week! 

In de eetzaal stond het lunchbuffet klaar. Bij het inchecken voor de kamer 
kregen we de sleutel, nieuwsgierig hoe de ruimte en bedden waren. 

Het was allemaal oké, koffers uitgepakt en even ‘n siësta ingelast om weer 
lekker fris te zijn. 

Na het dinerbuffet, was er ‘n digitale -diashow over het Nationaal landschap  

Z-W Friesland stadjes, dorpjes, het landschap en haar flora en fauna in de 
vier jaargetijden, waarin veel bijzondere vogels te zien en te horen waren. 

Een prachtig stuk natuur vast gelegd door amateur Jan Tijsman.  

Daarna ‘n lekker wijntje om goed te slapen.  

Zondagmiddag werd ‘n bezoek gebracht aan de 
orchideeënhoeve, in Luttegeest waarin we hebben genoten 
van vele soorten orchideeën en de aanleg in deze kas. Aansluitend de 
vlindervallei, en ook de orchideeën kassen waar in deze bloemen gekweekt 
worden. Het was kleurig en bijzonder.  
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Via ‘n mooie route terug naar het hotel voor het diner.  

In de avond was er gelegenheid om te bowlen, kaarten of gewoon de 
gezelligheid zoeken op het terras. 

Het programma van de volgende dag, daarin hadden wij de vrijheid om het 
zelf in te vullen, bv. wandelen ,fietsen of ‘n stadje of dorp te bezoeken.  

Lemmer was gezellig om te ervaren hoe veel boten er lagen, en de 
terrasjes die druk bezet waren met de nodige toeristen. 

Dat gaf weer stof om onze ervaringen te vertellen `s avonds op ons eigen 
terras bij het hotel. 

Dinsdagmiddag bracht de touringcar ons naar Therne voor ‘n boottocht op 
de Friese –meren. 

 

Daar genoten wij van de zon en wind, ondertussen kregen wij uitleg over de 
omgeving en vaarroute. Wie nog energie over had kon s’avonds op 
gezellige muziek dansen. Er waren aardig wat liefhebbers voor het 
lijndansen, dat werkte goed. Na afloop even naar buiten om bij te komen.  

De volgende dag konden we zelf weer invullen, na het ontbijtbuffet werden 
wij op het terras verwacht.  

De voorzitter Huub v/d Zwaan vierde zijn verjaardag! Na de felicitaties  was 
er koffie met gebak. Daarna trok iedereen zijn eigen plan  om bij terugkomst 
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hun ervaringen te vertellen, en vermaakte een ieder zich op zijn of haar 
manier.  

Tijdens het diner werd de jarige verrast met ‘n feestelijk 
toetje, fel verlicht met sterretjesregen. Zo werd ook door de 
keuken aandacht aan de jarige besteed. Later op de avond 
werd er ‘n toast uitgebracht op de jarige.  

In een lange rij werd er geproost op de gezondheid de 
voorzitter!  

Daarna werd er door sommige gekaart en anderen vermaakten zich op het 
terras met gezellige praatjes en aandacht voor elkaar, dan zag Jeanet v/d 
Helm wel weer kans om ’n momentopname te maken. Hij is leuk, riep ze 
dan…………..  

Inmiddels is het donderdagmiddag dat de bus weer klaar staat om ons naar 
het Museum Joure te brengen. Gastvrij werden wij door de gastvrouw 
ontvangen met ‘n kop koffie en

 ‘n fries gebakje. Tevens kregen wij uitleg over de geschiedenis van het D.E 
bedrijf. De authentieke gebouwen, fabriekjes, woonhuis van Douwe-Egbert, 
werkplaatsen en collecties van koffie tot klokken. Er was ambachtelijk 
vakmanschap met uitleg over hoe het werkte. Ook deze middag was weer 
bijzonder. Op de route naar het hotel hadden wij zicht op het IJsselmeer,  
waar volop zeilschepen te zien waren in de wijde omgeving.  

Het was even uitblazen met ‘n heerlijk glas drinken voor het diner.  

En na het eten pakten wij weer het terras, omdat het nog steeds mooi weer 
was. 
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Ondertussen hoorde Nico iets over ‘n klacht die al drie keer door gegeven 
was, maar zonder resultaat. 

 ‘N touwtje van ‘n bedlampje was te kort. De dame op hoge leeftijd had 
moeite om in de nacht de verlichting aan te krijgen. Het zoeken naar ‘n 
touwtje gaf geen succes, ’n schoenveter dan maar, maar die van Nico was 
niet geschikt.  

De eigenaar van het hotel kwam in beeld, met ’n 
royaal gebaar trok hij zijn schoenveter uit zijn schoen 
en bood deze aan. Zo werd het probleem als nog 
verholpen en met succes! 

De laatste middag kregen wij ‘n rondrit met het 
Gaasterland treintje door de omgeving. In de avond 

werd er ‘n Friese dansgroep gepresenteerd in oude Friese kledendrachten, 
daarover kregen wij uitleg van ‘n vlotte Lady-speaker. Onder begeleiding 
van accordeonmuziek werden div. dansen gedanst.  

Oude beroepen werden ook geshowd, zoals de straatmuzikant, 
bakkersmeid bekend om haar roddels in de regio, zelfs de Baron en 
Barones van Limburg van Styrum kwamen even showen met hun weelde. 
Het contrast van rijk en arm was duidelijk in die tijd.  

Wij hebben genoten van deze warme maar gezellige, laatste avond. 

Namens de vakantie groep willen wij de Cie-leden Ita, Nol, Ineke en Nico 
Hartelijk bedanken voor de geweldige vakantieweek waarin we genoten 
hebben van alles wat ’n geslaagde vakantie kompleet maakt.  

Dank jullie wel.    Riet Lipman 
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AH Sponsoractie 
 

Evenals in 2012 is er ook dit jaar weer een sponsoractie bij AH Koornneef. 
De opzet van de Sponsoractie blijft het zelfde als in 2012. De klant krijgt bij 
iedere € 10,00 aan boodschappen één sponsorpunt:  

  Bon 1 punt t.w.v. € 0,10 bij aankoop van  
  € 10,00 aan boodschappen 
 
  Bon 5 punten t.w.v. € 0,50 bij aankoop van  
  € 50,00 aan boodschappen 
 
  

Deze bonnen kunnen worden ingeleverd bij de KBO op de soosmiddagen. 

U kunt ze ook inleveren aan de Van de Kerckhovestraat 3 of even bellen 
0174-294899 of 0654948214 en we halen ze graag bij u op. 

De AH Koornneef sponsoractie vindt plaats van maandag 16 
september tot en met zondag 24 november 2013  

Let op: dit is een actie van AH Koornneef dus bij de AH vestigingen 
Wateringen, Honselersdijk en Naaldwijk. Dus  NIET bij AH Hoge Veld, 
Parijsplein of in de Boogaard. 

Vorig jaar heeft deze actie € 433,60 opgebracht !! 
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Kaartweekend 2014 

Voor ons  jaarlijkse kaartweekend hebben we in 

Noord Holland een leuke locatie gevonden. 

We zullen op 11, 12 en 13 april 2014 verblijven  

in Badhotel Callantsoog. 

Callantsoog is een knus plaatsje in de kop van 

Noord Holland op ongeveer 10 minuten van het 

strand, waar U heerlijk kunt 

uitwaaien. Ook het 

Zwanenwater is een mooi natuurgebied. Kortom  

voor de KBO een heel nieuwe omgeving waar het 

heerlijk vertoeven is.  

De prijs voor onze leden is €  135,--    (niet leden betalen € 10,--  extra 

en onze leden gaan voor). 

Voor een één persoonskamer wordt  Є 30,-- pp. extra gerekend. 

Ook is er de mogelijkheid om met de bus te reizen. De kosten hiervan 

zullen ongeveer € 16,-- bedragen , (afhankelijk van het aantal 

deelnemers). 

Het inschrijfformulier treft U aan in de Nestor van november dus na 

ons jubileum. 

Tiny Eekhout 
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Biljarten. 

 

Het is al 3 maanden geleden dat we in de soos 
gebiljart hebben. 

Ondanks dat de overige soosactiviteiten (op kleinere schaal) doorgaan 
schijnt er voor biljarten geen belangstelling te wezen. 

Jammer, want de mogelijkheid is er! 

Hoewel het dus al een tijd geleden is sinds de laatste partij is gespeeld zijn 
de moyennes voor volgend seizoen nog niet uitgerekend. 

Het wachten is op een druilerige, regenachtige dag want het is zonde om 
met mooi weer binnen achter de computer te gaan zitten. Maar het komt 
goed. 

Het nieuwe biljartseizoen begint op donderdag 5 september met gelijk 
daarna het jubileum toernooi op dinsdag 10 september.  

KBO leden kunnen zich nog opgeven bij Hein Straathof (0174296379) of 
Piet Duijndam (0174294167). 

Mensen die geïnteresseerd zijn in biljarten bij de KBO kunnen contact 
opnemen bij bovengenoemde personen of gewoon eens langskomen op 
dinsdag of donderdagmiddag. 

De kosten zijn extreem laag, het niveau gemiddeld en de gezelligheid hoog! 
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Tot ziens, Piet Duijndam 

 

“UIT GOED VOOR U” 

BANKGIRO LOTERIJ – MUSEUM PLUS BUS 

Destijds hebben wij als commissie, in het kader van het 60 jarig jubileum 
van de KBO Wateringen, aan de Museum Plus Bus het verzoek gedaan om 
in aanmerking te komen vooreen gratis bezoek aan het Joods Historisch 
Museum in 
Amsterdam.  

Dit verzoek is 
inmiddels ingewilligd. 

De datum is 
vastgesteld op 
dinsdag 26 november 
2013. 

In ons 
mededelingenblad 
van oktober 2013 komen wij hier nader op terug. 

Dan pas volgt de mogelijkheid tot inschrijven. 

De commissie 

 
 

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

http://www.kbowateringen.nl/
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 Competitieschema voor het seizoen 2013-2014 
  

              zitting 1   2   3   4   5   6   7 

  
             

Ronde 
             

Eerste 5 - 9 
 

12 - 9 
 

19 - 9 
 

26 - 9 
 

3 - 10 
 

24 - 10 
    

             
Tweede 31 - 10 

 
7 - 11 

 
14 - 11 

 
21 - 11 

 
28 - 11 

 
12 - 12 

 
19 - 12* 

  
             

Derde 2 - 1 
 

9 - 1 
 

16 - 1 
 

23 - 1 
 

30 - 1 
 

6 - 2 
 

13 - 2 

  
             

Vierde 20 - 2 
 

27 - 2 
 

6 - 3 
 

13 - 3 
 

20 - 3 
 

27 - 3 
 

3 - 4 
  

             
Vijfde 10 - 4 

 
17 - 4** 

 
24 - 4 

 
1 - 5 

 
8 - 5 

 
15 - 5 

 
22 - 5*** 

              
 

de datum 10 en 17 oktober zijn gereserveerd voor het 60-jarig jubileum. 

              * Kerstdrive 
 

** Paasdrive 
 

*** slotdrive 
    

              De Kerstdrive, de Paasdrive en de slotdrive tellen mee voor de competitie. 

              Er zijn bij de Kerst-en Paasdrive voor 4 paren per lijn prijzen beschikbaar, speelt u dan 
met een invaller die geen lid is van de KBO-Wateringen verwachten we een bijdrage 
van 3 euro.  Met de slotdrive sluiten we het competitieseizoen af met een drankje. 
29 mei begint het zomerbridge. 
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Geacht KBO-lid, 

  

Bridgeclub Wateringen start met bridge op dinsdagmiddag! 

Hieronder vermelden we puntsgewijs de belangrijkste gegevens: 

·         Startdatum: 24 september 2013 

·         Locatie: Speelzaal Bridgeclub Wateringen aan de Veenbes 17. 

·         Leiding: Kees Arkesteijn, Koos van Mierlo en Piet Duindam 

·         Contributie: € 55,- 

·         Tijden: Aanvang spelen om 13:15 uur (zaal open omstreeks 12:45), 

pauze na de 2e en 4e ronde, einduitslag ongeveer 17:00 uur. 

  

Aanmelding: 

·         Als u op dinsdagmiddag bij Bridgeclub Wateringen wilt gaan bridgen, 

meld u dan aan bij Kees en Leny Arkesteijn (e-mail: famark@caiway.nl, 

tel. 0174-295507). Bij voorkeur per mail. 

·         Vermeld bij uw aanmelding met welke partner u gaat spelen 

  

Tot slot: 

Wij roepen u op dit bericht door te sturen naar familie, vrienden & bekenden 

die misschien belangstellingen hebben voor competie-bridge op 

dinsdagmiddag bij Bridgeclub Wateringen. 

Bij voorbaat dank daarvoor! 

 

 
Mailadres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO 
ettydekok@gmail.com 
 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Dhr. N.A. Meijer, Komkommerstraat 
8, 2292 AB Wateringen, Tel. 0174-294435. 

mailto:famark@caiway.nl
mailto:ettydekok@gmail.com
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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.  

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 14 - 16 augustus 

Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit onze 
belangenbehartiging 

Het politieke reces loopt ten einde; bewindslieden en Kamerleden keren 
terug van vakantie. En dus gaat ook onze belangenbehartiging in een 
hogere versnelling. Alvast een overzicht van onze kant. 

-          Wet ULB. De vaste commissie voor Financiën bespreekt op 4 
september de evaluatie van de Wet ULB. Veel ouderen werden in januari 
2013 geconfronteerd met een inkomensachteruitgang van tientallen euro’s 
per maand. Deze inkomensachteruitgang was onder andere het gevolg van 
herzieningen in de belastingwetgeving in het kader van de Wet ULB. Uit de 
vergelijking van loonstrookjes van gepensioneerden en werknemers blijkt 
dat de ontwikkeling van het loon van werknemers veel positiever is in 
vergelijking met gepensioneerden: de Unie KBO blijft dan ook bij haar 
eerdere conclusie dat er niet voldoende compenserende maatregelen zijn 
genomen om de koopkrachtontwikkeling van ouderen  gelijke tred te laten 
houden met de koopkrachtontwikkeling van andere huishoudens. We zullen 
hierover binnenkort een brief schrijven aan alle leden van de vaste 
commissie voor Financiën.  

-          Gesprek met minister Asscher. De Unie KBO heeft, in CSO-verband, 
onlangs om een gesprek gevraagd met minister Asscher. Nog voor 
Prinsjesdag zouden we graag aan tafel willen bij de vicepremier. Dit als 
vervolg op een eerder overleg dit voorjaar over het te voeren ouderenbeleid 
van het kabinet. 

-          Vermogensinkomensbijtelling AWBZ. De staatssecretaris van VWS 
heeft op 26 juni een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij 
terugkomt op een aantal zaken m.b.t. de vermogensinkomensbijtelling 
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eigen bijdrage AWBZ/WMO. De leden van de vaste commissie voor VWS 
kunnen tot 29 augustus hun vragen inbrengen over deze brief. De CSO 
gaat voor die datum eveneens reageren richting staatsecretaris en er op 
wijzen dat veel ouderen hebben gespaard voor als ze later iets extra’s 
nodig hebben. De CSO pleit er daarom voor om ook voor AOW-ers het 
vrijgesteld vermogen te verhogen met 10.000  

-          Afschaffing AOW partnertoeslag. De staatssecretaris van Sociale Zaken 
heeft op 2 juli een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend waarin 
geregeld wordt dat de AOW-partnertoeslag voor AOW-ers met een inkomen 
hoger dan 46.000 euro in drie jaar wordt afgebouwd. De behandeling zal na 
het reces plaatsvinden. Dit voorstel heeft ingrijpende financiële gevolgen 
voor AOW-gerechtigden met een partner. Wanneer de partner geen 
inkomen heeft, ontvangt de AOW-gerechtigde per maand ongeveer 700 
euro bruto minder (cijfers per 1 augustus 2013). Bij de Unie KBO hebben 
reeds diverse ouderen hun ongerustheid kenbaar gemaakt. We buigen ons 
momenteel in CSO-verband over deze kwestie. 

-          Op vrijdag 6 september zal de Unie KBO aanwezig zijn bij een brede 
bijeenkomst over de Wet versterking bestuur pensioenfondsen. 

-          Koopkrachtberekeningen Prinsjesdag. De Unie KBO heeft het initiatief 
genomen om de koopkrachteffecten voor ouderen te laten doorrekenen, dit 
met het oog op Prinsjesdag. Een week voor Prinsjesdag wordt er een 
overleg gepland waarin het Nibud aangeeft welke richting het uitgaat met 
de koopkracht van ouderen. 

De komende weken staat er dus weer van alles te gebeuren! We doen 
daarvan telkens tussentijds verslag op onze website www.kbo.nl. 

 

http://www.kbo.nl/
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Alles over zelfstandig reizen tijdens Op weg in Westland  

Met het onthullen van een poster, een flyer en 

een banner gaf wethouder Marga de Goeij van 

onder meer Zorg en welzijn op donderdag 4 

juli het startsein voor de tournee Op weg in 

Westland. Op weg in Westland is een 

informatiemarkt over zelfstandig reizen in 

Westland die in het najaar wordt gehouden in 

de vijf grote Westlandse kernen. 

Tijdens de markt kunnen bezoekers in een 

informele sfeer ontdekken welke mogelijkheden 

er zijn. Zo kan men bijvoorbeeld in een bus van 

Veolia stappen om te ervaren hoe toegankelijk en comfortabel die is. Maar 

ook kan men leren hoe de ov-chipkaart te gebruiken. En wie dat wil kan 

kennismaken met de Regiotaxi, de Plusbus en de Rolbus. Al deze 

vervoerders zullen tijdens Op weg in Westland aanwezig zijn met een 

vervoermiddel. 

Daarnaast zijn er verschillende instanties en organisaties die meer kunnen 

vertellen over hoe mensen zelfstandig kunnen blijven reizen.  

Samen 

Op weg in Westland is een gezamenlijk initiatief van Senioren Advies Raad 

SARW, Platform Gehandicapten Westland, SIEN, Kans+ en Doel met 

medewerking van Plusbus, Rolbus, Connexxion, Veolia, Regiotaxi 

Haaglanden, Vitis Welzijn en Gemeente Westland.  In de zomermaanden 

zullen de initiatiefnemers de Westland op weg-tournee alvast zoveel 

mogelijk promoten.  
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Tourschema Op weg in Westland 

Vrijdag 4 oktober in de voormalige Rabobank aan de Verdilaan 1 in 

Naaldwijk 

Woensdag 16 oktober in Careyn De Ark aan de Herenstraat 85 in 

Wateringen  

Dinsdag 29 oktober in het gemeentekantoor aan de Choorstraat 41 in 

Monster 

Woensdag 13 november in Partycentrum Het Centrum aan de Hoofdstraat 

100 in De Lier 

Vrijdag 29 november in Restaurant De Spaansche Vloot aan de 

Langestraat 137 in ’s-Gravenzande. 

Iedereen kan tijdens de markt vrijblijvend binnenlopen tussen 13.30 en 

16.00 uur. 
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Beste Postzegelspaarders.  
 
Meestal 1 x per jaar gaan we de 
postzegelopbrengst naar Br. Krümmel 
In Steijl (L) brengen, die woont in een 
klooster aan de Maas, waar ook een 
missiemuseum is. 
De moeite waard om het eens te bezoeken. 
De opbrengst van dit jaar was geweldig, ongeveer 50 kg. Aan postzegels , 
div. verzamelingen. “Geweldig”. Br. Krümmel was overweldigd, en dankt 
U allen vele malen voor dit goede werk. 
Hiermede kunnen weer heel veel mensen worden geholpen, o.a. het slaan 
van waterputten, bedden voor verzorgingshuisen in China, algehele 
inrichting en tal van andere noden, u hoort daar nog verder over. 
Maar a.u.b. “blijt doorsparen” het is de moeite waard. 
 
R.Vollebregt en Corrie Willemsen 
 
 
 
INLEVERADRESSEN ZIJN: 

Mevr. C Willemsen         Randveen 22   Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9   Tel. 296794   
Mevr. M. van 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. M. Vijverberg       Elisadreef 119                       Tel. 628188 

Of op de soosmiddagen of bij een van de bestuursleden. 

Kunt u uw spullen niet brengen? Een telefoontje en we halen ze op.  
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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           
E. de Kok     lid    0174-785167  
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: 
 
Guusta Nijssen                  A-B lijn          0174-293547 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Désirée Wijtenburg            A-B lijn          0174-297024 
Leny Arkesteijn                  B-C lijn          0174-295507 
Vera de Bakker                  B-C lijn          0174-293349 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Gerda v.d. Voort                C-D lijn          0174-292080 
Piet Vijverberg                       D lijn  06-53912826 
Nico Meijer       D lijn  0174-294435 
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