
~ 1 ~ 
 

 
 
KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
 
Secretariaat: Gaelstraat 17 
                     2291 SG  WATERINGEN 
 e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
www.kbowateringen.nl 
 

Jaargang: 61                     nr. 5                                2014 

 
Beste mensen, 
 
In de korte tijd dat ik voorzitter ben van 
KBO Wateringen heb ik al tweemaal 
een cheque voor onze afdeling in 
ontvangst mogen nemen, te weten 
een van de Rabobank clubactie en 
een van de KBO Zuid-Holland.  
Onze afdeling heeft in 2013 de op één 
na grootste ledengroei gehad van alle 
KBO afdelingen in Zuid-Holland en in dit verband heb ik een prijs 
van € 150,00 in ontvangst mogen nemen. 
 
Het zomerseizoen is al weer begonnen, dit betekent dat de 
competities van de bridge en klaverjassen zijn afgelopen en er 
op de dinsdag middag  vrije inloop is.  Hier is bij een deel van 
onze leden een grote behoefte aan. 
 
Op de oproep in het vorige Mededelingenblad voor uitbreiding 
van de redactie, hebben maar liefst twee personen gereageerd. 
Dit zijn de heer Piet Pool en mevrouw Ria Berendse.  Zij zijn 

http://www.kbowateringen.nl/
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direct aan de slag gegaan en zijn ook bij dit blad al betrokken. 
Succes met jullie redactiewerk! 
 
De tweede helft juni mag ik op vakantie gaan naar Zuid-Frankrijk, 
daarom zal dan onze secretaris, de heer Dick Kraaijenbrink, de 
volgende keer een woordje schrijven. 
 
Ik wens u allen een mooie zomer. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
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Nieuwe leden: 
 

Mevr. A.A. Landsweer, Pasteurstraat 312, 2522RV Den Haag. 

Mevr. P.T.C. Koestal, A. van Schoonhovenlaan 32, 2291ZC 

Wateringen. 

Dhr. L.A.P. (Leo) Tousain, Gaelstraat 6, 2291SH Wateringen. 

 Mevr. J.P.M. (Joke) Tousain, Gaelstraat 6, 2291SH Wateringen. 

Dhr. P.N.M. van Os, Waterpark 2, 2291AK Wateringen. 

Mevr. C.A.J.M. van Os, Waterpark 2, 2291AK Wateringen. 

Dhr. W.P.A.M. van Koppen, Mariendijk 104, 2295LK Kwintsheul. 

 Mevr. W.( Willy) van der Meer, Duijvesteijnstraat 13, 2291RV 

Wateringen. 

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

Dhr. W.J. Koestal, A. van Schoonhovenlaan 32,         op 14 maart 

Mevr. H. (Lenie) Uphus-van Wijk, Gaelstraat 10,        op   2 mei 

Mevr. C. Duyndam-v.d.Helm, De Ark, kamer 410,  

Dhr. F. Verkaart, Arkpaviljoen 52                                 op 17 mei 

 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies. 
 
 
50 jaar getrouwd:  
 
Bep en Ton van Leeuwen, Middenzweth 39             op 11 juni 

  

 
 
Van harte gefeliciteerd. 
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Activiteiten: 
Di   24 juni                    Slotdrive klaverjassen 
12-19  juli             Vakantieweek Odoorn 
  
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. 
 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 
Mailadres: 
Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de KBO 
ettydekok@gmail.com 

 

 

Website: www.kbowateringen.nl 

Op onze site vindt u de afdelingen Algemene 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 te doen aan de secretaris, 

Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 

 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:ettydekok@gmail.com
http://www.kbowateringen.nl/
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Bridgen: 

 De eindstand van de vijfde en laatste periode van dit seizoen: 

  

A-lijn 

  

1.      Anneke Fromberg en Thecla Kester      56,15 % 

2.      Jan en Ton de Kok                                54,75 % 

3.      Corrie en Joop Helderman                    54,57 % 

  

Van B-lijn naar A-lijn 

  

1.      Jeanette Holtkamp en Diny v. Santen    53,18 % 

2.      Piet v.d. Hoeven en Jan v.d. Knaap       53,03 % 

3.      Nel Dirkzwager en An Hoogendijk         52,23 % 

4.      Mies d. Vette en Henny Wachterveld     51,95 % 

  

Van C-lijn naar B-lijn 

  

1.      Lenie en Aad v.d. Goes                         56,22 % 

2.      Ria en Piet v. Dorp                                53,14 % 

3.      Ludie en Piet Vis                                   52,95 % 

4.      Grard en Jan Wildenberg                      52,49 % 

5.      Dick Gelauf en Rinus Nigten                 52,24 % 

  

Van D-lijn naar C-lijn 

  

1.      Bep Straathof en Corrie Wigchert          57,17 % 

2.      Ank en Kees Olsthoorn                          57,01 % 

3.      Alie Ammerlaan en Ineke Meijer            56,05 % 

4.      Hans v. Gogh en Huub Versteeg           54,23 % 

5.      Jeannet Löbker en Toos Vijverberg       53,15 % 
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Klaverjassen: 

de uitslag: 6 mei 2014 

  

1ste prijs naar  dhr A. Tetteroo             met  5743 punten 

2de  prijs naar  Mw. Mien Meurs           “      5553   “ 

3de  prijs naar  Mw. Alie van Zeijl          “      5540  “ 

  

De aanmoedigingsprijs ging naar Dhr. Arnold Vermeulen met 

3298 punten. 

 

17 juni laatste competitie klaverjasmiddag 

24 juni slotdrive 

 

 

Aanrader!!! 

De nieuwsbrief van de SARW (Senioren 

Advies Raad Westland) 

is te lezen op onze site 

www.kbowateringen.nl  

Hierin vindt u veel belangrijke informatie over 

 
 De zomeractiviteiten 

 Nachtapotheek Westland 

 Meldlijn ouderenzorg 

 Rijbewijskeuring enz. 

 De Vereeniging 
 

 
 
 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Binaire puzzel 
 
Mocht u tijdens de komende weken zin hebben in een – 
misschien nog onbekende soort – puzzel, dan kunt u met deze 
binaire variant aan de slag gaan! Even in het kort de uitleg: 

1. Elke kolom en rij bevat evenveel nullen als enen. Er 

mogen niet meer dan 2 nullen en enen naast elkaar of 

onder elkaar komen te staan. Naast of onder en boven elk 

duo kunt u dus het andere cijfer invullen. 

2. Omdat er niet 3x hetzelfde cijfer naast of onder elkaar 

mag komen, kunt u tussen 2 dezelfde cijfers het andere 

cijfer invullen. 

3. Geen enkele rij mag identiek zijn aan een andere rij en 

geen enkele kolom mag identiek zijn aan een andere 

kolom. Een rij mag echter wel gelijk zijn aan een kolom. 

De ingevulde puzzel kunt u inleveren op een soosmiddag bij één 
van de bestuursleden, of bij een bestuurslid in de brievenbus 
gooien. Doet u dit vóór 23 - 6 a.s. Onder de goede inzendingen 
wordt een aardigheidje verloot. 
Mocht u zelf tips hebben voor andere puzzels, laat dat dan aan 
de redactie ( Thea v.d. Kerckhovestraat 3) weten; misschien 
kunnen we in een volgend nummer u dan weer kennis laten 
maken met een nieuwe variant! Veel succes. 
 

  1       1     

0               

    1   1 1     

0   1         1 

0     1         

    1   0 0     

                

  0 0     1 1   
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Alles over vervoer en personenalarmering  

Op woensdag 4 juni a.s. van 14.00 tot 16.30 uur kunt u alles te 

weten komen over vervoer in Westland. De Op weg in Westland 

tournee, die in het najaar van 2013 langs de kernen trok, maakt 

namelijk een doorstart. In wijkcentrum De Hunselaer geven 

verschillende belangenvertegenwoordigers zoals Platform 

Gehandicapten Westland, SARW en KansPlus in samenwerking 

met Vitis Welzijn en de gemeente Westland informatie over 

vervoersmogelijkheden in Westland voor mensen mét en zonder 

beperking. 

Aansluitend zullen Careyn en Pieter van Foreest informatie 

geven over personenalarmering. Nu ouderen langer zelfstandig 

blijven wonen, verzorgingshuizen een andere functie krijgen en 

ook andere mensen met beperkingen meer eigen 

verantwoordelijkheid moeten nemen, is het van belang dat 

mensen kennis nemen van de mogelijkheden van sociale, 

medische en mobiele alarmering bij calamiteiten in de 

thuissituatie. 

Dus laat u informeren over de mogelijkheden op het gebied van 

vervoer en van personenalarmering zodat u uw zelfstandigheid 

kunt behouden of vergroten. Kom op woensdag 4 juni tussen 

14.00 en 16.30 uur naar wijkcentrum De Hunselaar aan De 

Hunselaer 1 in Honselersdijk. 

Dit programma zal ook zijn : 
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In Poeldijk op dinsdag 1 juli in De Terwebloem van 14.00 tot 

16.30 uur. 

 

Maasdijk, op dinsdag 8 juli in wijkcentrum de Prinsenhof aan 

het Cornelis Houtmanplein 6 in Maasdijk. 

De andere locaties worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt. 

 

Computercursussen voor senioren.  

Seniorweb Westland gaat 
computercursussen geven voor 

mensen van 50 jaar en ouder in de bibliotheken van Naaldwijk, 
De Lier, ’s-Gravenzande, Wateringen en bij Vitis Vrijwillige Inzet 
in Monster. 

Het is bestemd voor ieder die (beter) wil leren omgaan met de 
computer of laptop en zelfs op de ipad, en daar alles zoveel 
mogelijk uit wil halen. U leert 
van een eenvoudig briefje 
schrijven tot de mooiste 
fotoboeken maken. De 
cursussen worden verspreid 
over de locaties gegeven.  

Heeft U interesse neem dan 
contact op met Francine 
Scholtes tel. 0174 623996 of 
per email francines@tele2.nl 
Zij kan u alles vertellen omtrent de dagdelen en de kosten en 
verdere informatie geven. 

 Kijk op www.seniorenwebwestland.nl 
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Mantelzorg   
 
De gemeente heeft een belangrijke taak in de ondersteuning van 
mantelzorgers. In de nota "Mantelzorg in Westland"  kunt u lezen hoe 
binnen de gemeente Westland de uitwerking hiervan plaatsvindt.  
De Consulent Mantelzorg van Vitis Welzijn Mantelzorg staat voor u 
klaar. Iemand die naar u luistert en begrijpt wat u bezighoudt. Iemand 
die weet welke (professionele) hulp u kunt gebruiken en deze helpt te 
regelen. Zoals de assistentie van familie of een bekende. Of de 
(tijdelijke) overname door een professionele instantie. Voor vragen 
kunt u terecht bij: Consulent Mantelzorg, Johan Kres, Postadres: 
Verdilaan 88 
2681 KP Monster Telefonisch: 06-10393997 of 0174-630358 
 
 
Berichten uit de eerste editie van KBO Nieuws, de 
tweewekelijkse nieuwsbrief van de Unie KBO. 
 
KBO Nieuws bericht over actualiteiten en belangenbehartiging en 
vervangt de Wegwijzer, Nieuwsflits en Actuele Zaken. 

 
  Unie KBO waarschuwt voor onveilige sleutelkluisjes 
 

 

Vroeger was het heel normaal: een 

touwtje uit de brievenbus waarmee 

de deur open ging. Makkelijk voor 

als je thuis kwam van school. Anno 

2014 zijn die touwtjes nagenoeg 

verdwenen vanwege het grote 

nadeel: ook ongewenste personen 

kunnen op eenvoudige wijze uw woning binnenkomen. Voor de 

moderne variant van het touwtje - de sleutelkluis - zijn dan ook 

waarschuwingen van kracht. 

 

http://www.gemeentewestland.nl/WEBSITE/Wonen_en_Leven/Zorg_en_welzijn/NotaMantelzorg%20Westlanddef.nov08.pdf
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Meer informatie over veilige sleutelkluisjes: 

 Door SKG gecertificeerde sleutelkluizen zijn ook binnen 

het Politiekeurmerk Veilig Wonen  

(PKVW) erkend voor toepassing bij woningen. 

 Goedgekeurde sleutelkluizen zijn voorzien van één, 

twee of drie sterren. De gradaties staan garant voor 

minimaal 3 minuten afscherming van de sleutel bij 

gebruik van licht inbrekersgereedschap tot aan 

afscherming van meer en zwaarder, professioneel 

gereedschap.  

  Een greep uit de SKG sleutelkluisjes die getest zijn op 3 

minuten afscherming: AMI, ANKER, CLAVISIO, HEF, 

LIPS 5865 en VAN DEN HOOGEN.  

 

     Pas op voor valse e-mails! 

 

Regelmatig sturen criminelen e-mails rond waarin ze vragen om 

gegevens. Trap er niet in! Overheden en banken zullen u nooit 

per mail vragen om betaling of gegevens. Bijzonder slinks is een 

recente mail die oproept op het betalen van een niet-bestaande 

verkeersboete. 

Als waarschuwing plaatsen we hier een voorbeeld van zo’n mail: 

 Geachte bestuurder, 

U hebt een beschikking en vervolgens twee aanmaningen 

ontvangen voor het overtreden van een verkeersvoorschrift. Het 

openstaande bedrag is niet volledig op de rekening van het 

Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) bijgeschreven. 

Daarom zullen wij de bank opdracht geven uw rekening te 

blokkeren per maandag 12 mei 2014. Alleen persoonlijk bij het 

BKR zelf kunt u inzage krijgen in de informatie die het BKR over 

u ontvangt. Het blokkeren van uw rekening betekent dat de 

toegang tot uw rekening geblokkeerd is met ingang van 12-05-

2014 voor een periode van vier werken. 

http://www.politiekeurmerk.nl/


~ 12 ~ 
 

U kunt direct online betalen met Ukash via onze website. U dient 

hieronder te klikken en de Ukash-prepaid kopen. Let op: nadat u 

Ukash (prepaid credit) heeft gekocht dient u de 19 cijferige 

nummercode te activeren om de betaling af te ronden. 

Het volledige bedrag van Euro 100,99 (inclusief kosten) moet 

uiterlijk 11-05-2013 worden betaald. Doet u dit niet, dan wordt u 

per 12-05-2014 geregistreerd bij het BKR. Voorkom blokkade 

van uw rekening. 

Hoogachtend,  

Centraal Justitieel Incassobureau  

 
Kom naar de Fithockey dag met Olga Commandeur  

 
Wat is Fithockey 

De ouderen van nu zijn fitte senioren die midden in het leven 

staan. Fithockey staat voor veilig bewegen in teamverband, 

buiten sporten, sociale contacten en veel lol maken met elkaar. 

Kortom Fithockey is gezond en gezellig voor alle senioren 

mannen en vrouwen vanaf 50 jaar. 

 
Gratis aanmelden voor de Fittest en de Fithockey clinic  
Tijdens de landelijke Fithockey dag op donderdag 5 juni kunnen 
bezoekers tussen 11.00 en  14:30 uur meedoen  met een fittest 
georganiseerd door Fysiotherapeutisch Centrum Wateringse 
Veld.  En natuurlijk Fithockey spelen tijdens een van de 
Fithockey clinics om 11.00 uur, 13.00 uur, 13:45 uur of 14:30 uur. 
De clinic van 13.00 uur begint met een warming-up onder leiding 
van Olga Commandeur, bekend van het MAX programma 
‘Nederland in beweging!’ 
 
Kom allemaal kijken!  
Iedereen is de hele dag welkom om een kijkje te nemen. Wij zien 
u graag in grote getale op donderdag 5 juni op hockeyclub 
Wateringse Veld, Noordweg 74h in Den Haag. 
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Postzegels, 

 

Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate 

van Missie- en Ontwikkelingswerk. Wilt u meedoen? Knip de 

postzegels royaal uit of lever enveloppen en ansichtkaarten bij 

ons af. Voor dit doel zijn ook brillen,hoorapparaten,rozenkransen, 

kruisjes en zangbundeltjes welkom. 

Kunt u ze niet brengen? Een telefoontje en we halen het bij U op. 

Namens broeder Krumel uit Steyl,dank aan iedereen die spaart. 

 
INLEVERADRESSEN voor postzegels,brillen enz. 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. M. Vijverberg       Elisadreef 119                     Tel. 628188 

 

Nieuwsflits Unie KBO - nummer 9 -2 mei 2014 
Een tweewekelijkse update voor de provinciale KBO’s vanuit 
onze belangenbehartiging 
 

-    Slechthorendheid bij ouderen neemt hand over hand toe. 
Tegelijkertijd is er weinig tot geen kennis over de mogelijkheden, 
aanschaf en vergoeding van een hoortoestel. En maar eenderde 
van de ouderen die baat hebben bij een hoortoestel gebruiken er 
op dit moment ook een. Omdat goed horen van groot belang is 
om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijke leven is de 
Unie KBO op 24 april de voorlichtingscampagne “Wat zegt U?” 
gestart. Tijdens deze campagne gaat de Unie KBO in 
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samenwerking met de Vereniging Van Slechthorenden landelijke 
voorlichting geven over de signalering en behandeling van 
gehoorproblemen. Afdelingen kunnen een groepsvoorlichting 
aanvragen bij de Unie KBO.  

-    Tijdens de behandeling van de Wet Langdurige Zorg (WLZ) in 
deTweede Kamer vorige week is besloten om de bezuiniging op 
de begeleiding (dagbesteding, dagopvang en respijtzorg) terug te 
dringen van 25% naar 6% in 2015. Een mooi succes, mede 
omdat volgens de Unie KBO de dagbesteding juist het verschil 
maakt tussen een geïsoleerd en een menswaardig bestaan.  

-    De Unie KBO vindt dat de positie van mantelzorgers binnen de 
hervormingen in de ouderenzorg nog vaak onderbelicht blijft en 
maakt zich hier grote zorgen over. In het artikel “Mantelzorg 
wordt een 24-uurstaak” dat op 26 april in dagblad Trouw 
verscheen waarschuwt Unie KBO directeur Manon Vanderkaa 
dan ook voor een mogelijke overbelasting van mantelzorgers. 
Het tegelijk doorvoeren van grote veranderingen (korten op 
uitkeringen, bezuinigingen in de dagopvang, vervallen van 
plekken in verzorgingshuizen) en het maken van een 
efficiencyslag door de overheid is volgens de Unie KBO een 
riskante zaak en vraagt om een zorgvuldige en verantwoorde 
uitvoering. Een participatiemaatschappij is volgens de Unie KBO 
niet geholpen bij mantelzorgers die onder hun taak bezwijken.    

-    Tijdens het debat over de WMO vorige week werd de motie van 
Martine Baay-Timmerman (Partij 50Plus), waarin gepleit werd om 
veiligheidsadviseurs in te zetten om (langer) thuiswonende 
ouderen meer weerbaar te maken, is verworpen. Vanwege de 
belangrijke rol die onze veiligheidsadviseurs hebben zal de Unie 
KBO er bij Martine op aandringen de motie nogmaals in te 
dienen, maar dan bij het Ministerie van Veiligheid. Ondertussen 
gaat de Unie KBO uiteraard door met het opleiden van 
veiligheidsadviseurs.  
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-    De Unie KBO heeft het debat over de WMO op de voet gevolgd 
en naast de motie van Baay-Timmerman nog een aantal 
belangrijke moties ondersteund. Zo is de steun uitgesproken voor 
de motie van Mona Keijzer, Hanke Bruins Slot (CDA) en Linda 
Voortman (GroenLinks) waarin gepleit werd om ook het 
Persoonsgebonden Budget (PGB) in de zorgverzekeringswet ook 
voor ouderen toegankelijk te maken. Helaas is de ingediende 
motie verworpen.    

-    Kees van der Staaij (SGP) zag zijn motie wel ingediend worden. 
In het kader van de WMO-veranderingen vroeg Van der Staaij 
om de stapeling van eigen bijdrage van algemene voorzieningen 
en maatwerkvoorzieningen te stoppen. Een opeenstapeling van 
kosten zou ertoe kunnen leiden dat mensen om financiële 
redenen af moeten zien van (een deel van) maatschappelijke 
ondersteuning.  

-    KPN heeft aangegeven te zullen gaan stoppen met de uitgifte 
van de papieren telefoongids en de telefonische 
nummerinformatiedienst 1888. De Unie KBO vreest dat door 
deze beslissing ouderen zonder toegang tot het internet in de 
problemen komen. In een gesprek met het ministerie van 
Economische Zaken heeft de Unie KBO haar ongerustheid 
aangegeven. Het ministerie heeft toegezegd te gaan 
onderzoeken welke gevolgen het stoppen van deze diensten 
voor senioren kunnen hebben. Bij de Servicetelefoon van de 
Unie KBO komen dagelijks tientallen bezorgde telefoontjes 
binnen. De Unie KBO neemt deze opmerkingen mee in de 
vervolggesprekken met het ministerie.   

-    De bekende KBO Wegwijzer is na 10 jaargangen op 15 april voor 
het laatst verzonden. Ook deze KBO Nieuwsflits is de laatste 
uitgave in deze vorm. Vanaf 20 mei ontvangt u tweewekelijks 
automatisch de belangrijkste informatie over de Unie KBO in 
de digitale nieuwsbrief “KBO Nieuws”. Blijf ons ondertussen 
ook volgen op Twitter via @Unie_KBO. Voor al het nieuws 
vanuit de Unie KBO kijkt u op onze website www.kbo.nl 

http://www.kbo.nl/
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Bestuur:      

A.E.M. van der Hee-Lammers   voorzitter                0174-295294 
C.J.M. Rouss             penningmeester     0174-298075 
D. Kraaijenbrink          secretaris             0174-293038 
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
P.J.J. Duijndam          lid           0174-294167  
Th.M. Bekkers          lid         0174-294899           
E. de Kok-Gertenaar                 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 van Cas, afmelden 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 
Wil Helderman  A-B lijn  0174-293086 
Leo Helderman  A-B lijn 0174-293086 
Désirée Wijtenburg            B-C 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 
Leo de Kok       D lijn 06-38365683 

mailto:cmaat@kabelfoon.nl
mailto:kbomaat@kabelfoon.net
mailto:T.Eekhout@kabelfoon.nl

