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Beste KBO vrienden, 
 
Omdat Annelies nog (net) met vakantie is valt mij de eer te beurt 
om het voorwoord van deze editie van ons mededelingenblad te 
schrijven. 
Nu ook de klaverjassers hun laatste kaartje van het seizoen 
2013-2014 hebben gelegd is dit seizoen officieel afgerond. 
Gedurende de maanden juli en augustus bieden wij u echter 
(zoals u al weet) de gelegenheid elkaar op dinsdagmiddag te 
ontmoeten en te klaverjassen, bridgen, biljarten, jokeren, praten 
of op een andere manier te ontspannen. Wij houden daarbij de 
bij u bekende en gebruikelijke begintijden aan. 
Graag wijs ik u op de bij de Nestor gevoegde circulaire van de 
commissie Uit Goed Voor U over een rondvaart naar de 
Maasvlakte op 3 september 2014. 
Op dinsdag 2 september start het nieuwe seizoen 2014-2015. Er 
wordt dan evenals in 2012 gestart met een Eucharistieviering 
gevolgd door een broodjesmaaltijd bij VELO. Plaats en tijd zullen 
wij u nader laten weten. 
Ook dit jaar organiseert Vitis Welzijn in samenwerking met de 
SARW (Senioren Advies Raad Westland) en de VU 

http://www.kbowateringen.nl/
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(Volksuniversiteit) Westland zomeractiviteiten. Details hierover 
zijn verderop in dit mededelingenblad opgenomen. Wij bevelen 
deze van harte bij u aan. Een beperkt aantal folders maken wij 
op de soosmiddagen beschikbaar. 
Graag zie ik u op onze ‘zomersoos’. Wij zullen ons inspannen om 
er gezellige middagen van te maken. Mocht ik u niet treffen dan 
wens ik u langs deze weg een fijne zomer en, indien actueel, een 
goede vakantie. Tot volgend seizoen dan! 
Tot slot wens ik de leden die in het weekend van 12 juli 
vertrekken voor de vakantieweek (ook georganiseerd door de 
commissie UGVU) in Odoorn veel mooi weer en vooral veel 
plezier. Zoals (bijna) gebruikelijk viert onze oud-voorzitter Huub 
van der Zwaan in deze week ter plekke zijn verjaardag (16 juli), 
alvast proficiat Huub! 
 
Dick Kraaijenbrink, secretaris. 
 
 
Overleden: 
 
Dhr. Cor Heijn,  Guldeland 57                  op 27 mei 
Dhr. Jan v.d. Kraan, Kruidenlaan 15,       op 17 juni 

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

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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Activiteiten: 
 
 
12-19  juli             Vakantieweek Odoorn 
Di   2 september      Opening KBO seizoen met om 12.00 
        Eucharistieviering in de St. Jan de Doper 
Wo  3 september         Bij voldoende belangstelling rondvaart 
                                     2e Maasvlakte 
Do  4 september      Start bridge competitie 
Di   9 september      Start klaverjas competitie 
 
Elke dinsdag in Juli en augustus in de Velokantine aan de 
Noordweg 26 
        v.a. 13.00 uur 
        Klaverjassen 
        Bridgen 
        Jokeren, Skipbo  en koffie drinken 
        Een praatje en waar verder   
             belangstelling voor is. 
   
Alle leden zijn van harte welkom . 
 
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. 
 
 
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
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1e Half jaar 2014. 
 
 
De eerste helft van het financiële jaar 2014 zit er al weer op. 
Traditioneel is de eerste helft van het boekjaar voor de 
penningmeester de drukste periode in het jaar. Hierin valt de 
contributie-inning, met de grote hoeveelheid boekingen die 
hiermee gepaard gaan. Ook de betalingen rondom het 
kaartweekend, het dagje uit en de vakantieweek zijn behoorlijk 
omvangrijk. Ze zijn zonder veel problemen verlopen dankzij de 
medewerking van alle deelnemers en de vrijwilligers die het één 
en ander organiseren. Om u een idee te geven via de bank zijn 
940 boekingen verwerkt en via de kas 90. In de eerste helft van 
2013 waren dit 900 boekingen via de bank en in de tweede helft 
van 2013 nog eens 180 boekingen. 
De financiële resultaten wijken nauwelijks af van die van het 
vorig boekjaar, de inkomsten uit  contributies vallen iets hoger uit 
wat in lijn is met de verhoging van de contributie, de uitgaven zijn 
iets hoger door gestegen kosten 
Ik neem aan dat de enkele achterstallige contributies, waarvoor 
herinneringen zijn verstuurd, binnenkort ook nog voldaan zullen 
worden. 
De tweede helft van het boekjaar zal naar ik aanneem ook rustig 
verlopen, dit in tegenstelling tot vorig jaar vanwege de viering van 
het 60-jarig bestaan. Het bestuur gaat zich bezighouden met de 
opstelling van de begroting voor 2015 en ik verwacht ook hierbij 
geen al te grote problemen, er zullen enkele wijzigingen in de 
financiële verslaglegging plaatsvinden mede naar aanleiding van 
de investering in de nieuwe bridgekastjes ten behoeve van de 
bridge activiteiten. 
De resultaten hiervan zullen bij de jaarvergadering begin 2015 in 
het verslag zichtbaar worden. 
Rest mij iedereen een goede vakantie toe te wensen en de 
thuisblijvers te wijzen op de mogelijkheid om op de 
dinsdagmiddag aan de activiteiten in de Velo kantine deel te 
nemen. 
Kees Rouss, penningmeester 
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Mogen wij ons even voorstellen? 

Wij zijn het Residentie Revue Gezelschap (R.R.G.), een amateur 
gezelschap dat al jaren gezellige revue-avonden verzorgt voor de 
ouderen onder ons. 

Het R.R.G. treedt bijna wekelijks op in verpleeg- en 
verzorgingstehuizen in Den Haag en omgeving. 

Op 27 november 2014 bestaat het Residentie Revue Gezelschap 
55 jaar. 

Wegens deze mijlpaal verzorgen wij wederom een voorstelling in 
“de Leuningjes” te Poeldijk en nodigen wij de leden van de 
diverse ouderen- bonden, Zonnebloem, Rode Kruis e.d. uit om 
deze voorstelling bij te wonen. 

Als lid van de KBO kunt u tot 24 juli  (gratis) toegangskaarten 
bestellen  voor deze voorstelling welke plaats vindt op 
zaterdagmiddag 29 november 2014. 

De aanvang van de voorstelling is 14.00 uur. 
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Mocht de totale vraag naar toegangskaarten het aanbod 
overtreffen, dan zullen deze naar evenredigheid worden 
verdeeld. 

Wij hopen wederom vele ouderen te mogen ontvangen op 29 
november 2014. 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Bestuur  

Residentie Revue Gezelschap 

Kaarten bestellen (vòòr 24 juli) bij de secretaris Dhr. D. 
Kraaijenbrink, Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen Tel. 0174-
293038 
dkraaijenbrink@hccnet.nl 

 

Medicijnen controlecheck voor ouderen 
 
Heeft u veel medicijnen en ziet U af en toe 
door de bomen het bos niet meer dan is het 
misschien handig om eens een medicijnen 
controlecheck te laten doen. Dat kan met en 
bij uw apotheker en of huisarts. Het is altijd 
verstandig om dit periodiek te laten doen, 
om eens te kijken of alles nog op orde is en u niet te veel 
onnodig medicijnen slikt. En het te veel aan medicatie wat u niet 
meer gebruikt kan altijd ingeleverd worden bij uw apotheek.  
Praat er eens over met uw naasten en neem iemand mee als u in 
gesprek gaat, twee onthouden meer dan een, zo kan u zeker 
niets vergeten. 
Dus stap naar uw apotheek en laat het eens controleren het kan 
u soms veel leed besparen. 

 



~ 7 ~ 
 

Klaverjassen:  

De uitslag van het prijsklaverjassen op 3 juni 

  

1ste prijs     Kees v.d. Knaap      met            5786 punten 

2e   prijs     Jan Hanemaaijer     met            5587 punten 

3e   prijs     Peter v.d. Valk         met            5454 punten 

De aanmoedigingsprijs ging naar Plony Bouman met 3327 

punten. 

De uitslag van de slotdrive op 24 juni.  

1ste prijs      Trees Suijker          met           5635 punten 

2de  prijs      Piet Eijgermans      met          5580 punten 

3de prijs       Leny Righarts         met          5581 punten 

De aanmoedigingsprijs ging naar Wim van Koppen met 3499 

punten 

 

De winnaars van de klaverjascompetitie waren: 

1ste plaats    Ben Krijger             met          169.104 punten 

2de plaats    Jan van Empel        met         168.336 punten 

3de plaats    Rita Hendriks          met         164.331 punten 

 

 

 Inloopspreekuur voor senioren. 

Elke eerste woensdag van de maand tussen 14.00 en 15.00 uur 
houdt de wijkverpleging van Careyn een inloopspreekuur voor 
senioren uit Wateringen en Kwintsheul. 
Mensen kunnen er terecht met vragen over gezondheid. Ook is 
er de mogelijkheid de bloeddruk en het bloedsuiker op te meten. 
Het spreekuur is in de Ark aan de Herenstraat 85 in Wateringen. 
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Digitale overheid maakt ouderen afhankelijk 

 
Ouderen in Nederland 
worden sterk afhankelijk 
van de hulp van anderen 
wanneer de overheid 
besluit alle contacten 
tussen burger en overheid 
te digitaliseren. Deze 
conclusie volgt uit het 
onderzoek ‘Digitaal 
contact overheid en 

gemeente’ van seniorenorganisatie Unie KBO onder 65-plussers. 
Als het aan minister Plasterk ligt moet in 2017 iedereen, 
bedrijven en burgers overheidszaken zoals vergunningen, 
rijbewijs en paspoorten, digitaal gaan aanvragen. 
De Unie KBO ziet dat de focus nu vooral ligt op de inrichting van 
een goede digitale infrastructuur terwijl er juist ook aandacht 
moet komen voor een vangnet voor mensen die de digitale 
techniek (nog) niet beheersen, onder wie veel ouderen. Manon 
Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: "Wij stellen: digitaal waar 
het kan, persoonlijk omdat het moet. Om de digibete gebruiker 
straks niet uit te sluiten moet in de aanloop naar 2017 ook de 
nadruk liggen op het geven van persoonlijke voorlichting, 
begeleiding en ondersteuning". 
Uit het onderzoek van de Unie KBO blijkt dat ouderen die op dit 
moment niet digitaal zelfstandig zijn, in de problemen komen als 
het contact met de overheid uitsluitend digitaal zou zijn. Maar 
liefst 87% van de digibete ouderen in het onderzoek van de Unie 
KBO bevestigen dat zij hulp van onder meer familie, vrijwilligers 
en ambtenaren moeten inschakelen. Een groep om rekening 
mee te houden! 
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Vervolg optimalisatie geldautomaten kleine kernen 

 

De Unie KBO is tevreden met de toezegging van de banken om 

afspraken te maken over optimalisatie van plaatsing van 

geldautomaten in kleine kernen en landelijke gebieden. De -

snelle- toename en de verbeterde toegankelijkheid van 

alternatieve betaalmethoden op steeds meer plaatsen is volgens 

de Unie KBO een positieve ontwikkeling. 

Toch blijft het noodzakelijk dat geldautomaten binnen een 

overbrugbare afstand aanwezig zijn. 

 

 

 

 
Pinnen in de supermarkt 
 

Hoe veilig is pinnen in de 
supermarkt? Het blijkt dat 
criminelen soms over de 
schouders van ouderen 
meekijken, de pincode 
onthouden en vervolgens 
buiten de winkel de 
portemonnee met pinpas 
stelen. 
De Unie KBO gaat dit 
onderwerp - in CSO verband - 
agenderen. Wellicht is het 
plaatsen van een gele 
wachtstreep bij de kassa een 

oplossing, samen met goede voorlichting in de supermarkt. 
We gaan allereerst op onderzoek uit, brengen het in tijdens ons 
volgend periodieke overleg met de Nederlandse banken en 
houden u op de hoogte. Want pinnen wil je met een veilig gevoel!  
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Vitis Welzijn organiseert in samenwerking met 
SARW voor senioren de Zomerschool met thema’s 
waarbij ontmoeting en educatie centraal staan. 

 
 

 
 

Bezoek aan Reddings-en 
veerdienstmuseum 

 
Sinds 1986 wordt in het museum "Jan Lels" dat gevestigd 

is in een uit 1943 daterende munitiebunker aan de Badweg 1 in 
Hoek van Holland de boeiende historie van scheepsrampen en 

reddingswerken getoond. 
Hoek van Holland is nauw verbonden met de zee en de 

monding van de Nieuwe Waterweg. Het museum beheert een 
indrukwekkend aantal objecten, boeken, schilderijen, foto’s en 
andere tastbare herinneringen, die de rijke heroïsche en soms 

trieste historie illustreren van het reddingswezen vanaf 
Scheveningen tot aan de Belgische kust. 

 
Wanneer: donderdag 14 augustus 2014 om 10.00 uur 

 
 Kosten: € 7,50, inclusief koffie in het museum en soep en 

een broodje bij wijkcentrum Larix,  
Larixstraat 4 na afloop. Mocht u zelf niet voor vervoer 

kunnen zorgen, dan kunt u dat aangeven bij de aanmelding. Er 
wordt dan voor vervoer gezorgd. 

 
Aanmelden tot uiterlijk 7 augustus bij Vitis Welzijn,  

tel.  0174-630358 of info@vitiswelzijn.nl  

 

 
 

mailto:info@vitiswelzijn.nl
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Workshop Canvas Schilderen 
In twee bijeenkomsten leert u een schilderij maken onder 

leiding 
van Ada Troost. Het is een schilderij van 50 x 50 cm. 

 
Wanneer: Dinsdag 22 en 29 juli van 09.30 – 11.30 uur 

 
Locatie: Hof van Heden, Dijkweg 20 te Naaldwijk 

Kosten: € 30,00 
 

Aanmelden tot uiterlijk 15 juli bij Vitis Welzijn,  
tel.  0174-630358 of info@vitiswelzijn.nl  

 
 
 

Historische wandeling door Wateringen 
 

Heeft u interesse in de geschiedenis van Wateringen en 
Kwintsheul met het daarbij behorende landschap? De Historische 

Werkgroep Oud-Wateringen & Kwintsheul verzorgt twee  
historische wandelingen door Wateringen 

 
Wanneer: dinsdag 19 augustus van 

14.00 – 16.30 uur en 
           vrijdag 22 augustus van 10.00 - 

12.30 uur 
 

Locatie: verzamelen bij het Oude 
Raadhuis op het Plein. U bezoekt onder meer 

het Raadhuis (binnen onder voorbehoud), de hervormde kerk, de 
Hofboerderij en de molen. Daarna lopen we naar wijkcentrum 
Terra Nova, Het Tolland 2, alwaar een kop soep of koffie/thee 

voor u wordt geserveerd. 
Kosten: € 7,50 

 

mailto:info@vitiswelzijn.nl
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KBO-leden gratis naar de  

50PLUSBEURS! 
 
De 50PlusBeurs komt er weer aan! De Unie KBO heeft 

wederom geregeld dat u er als KBO-lid gratis naar binnen 

kunt. De beurs wordt van 16-20 september gehouden in de 

Jaarbeurshallen in Utrecht. Het is ’s werelds grootste 

evenement voor actieve senioren, met jaarlijks zo’n 100.000 

bezoekers.  

 

Ook dit jaar bent u als KBO-lid gratis welkom. Bovendien krijgt u 

flinke korting als u het concert na afloop van de beurs wilt 

beleven: Musicalsterren in Concert, met Tony Neef en Mariska 

van Kolck. Zij brengen een gevarieerd programma met 

musicalhits en songs uit de hele wereld.  

  

Data en tijden  

• Wanneer: 16 t/m 20 september, dagelijks van 10.00 tot 17.30 

uur  

• Waar: Jaarbeurs Utrecht  

• Concert: aansluitend van 17.30 tot 19.30 uur; zaterdag 

middagvoorstelling van 15.15 tot 17.15 uur.  

 

Aanbieding  

• 50PlusBeurs entree gratis (i.p.v. € 20)*  

• 50PlusBeurs entree + concert € 15 (i.p.v. € 65)*  

* Bestelkosten zijn €2,50 per ticket.  

 

Kaarten bestellen  

Kaarten bestelt u via www.nestorvoordeel.nl, of bel 

Nestorvoordeel op nummer 026-377 97 33  

Bestel op tijd voor de beste plaatsen! 

 

http://www.nestorvoordeel.nl/
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Post NL schrapt servicepunten en brievenbussen. 
 
Vanaf volgend jaar gaat Post NL het aantal servicepunten en 
brievenbussen drastisch verminderen. Het bedrijf heeft al jaren 
last van de dalende postmarkt en moet grootschalig bezuinigen 
en reorganiseren. 
Dit is voor veel ouderen - vooral zonder internet - geen fijn 
nieuws. Straks zullen ze tot 5 kilometer verwijderd zijn van de 
dichtstbijzijnde winkel met een servicepunt waar alle diensten en 
producten van Post NL verkrijgbaar zijn. Ook het aantal  
brievenbussen wordt gehalveerd.  
De Unie KBO is hierover in gesprek met Post NL en dringt er op 
aan om zo veel mogelijk servicebalies op centrale plekken als 
buurtwinkels en verzorgingscentra aan te houden. Voorkomen 
moet worden dat met name de plattelandsregio’s de dupe 
worden. De Unie KBO wil graag meedenken over op te zetten 
regioplannen, slimme alternatieven en goede voorlichting. 
Daarnaast zetten we natuurlijk ook in op hulp bij digitalisering. 
Het KBO-Tablet project is hiervan een goed voorbeeld. Uiteraard 
laat dit onverlet dat de persoonlijke dienstverlening van Post NL 
niet mag verdwijnen. 
 

 
  

 
SeniorWeb Nieuwsbrief 
 

De Nieuwsbrief van SeniorWeb is een gratis nieuwsbrief die u 

eens in de week per e-mail ontvangt. Hij bevat nieuws, artikelen, 

tips en meer handige informatie. 

      Meld u nu aan      www.seniorweb.nl 

 

 

 

 

 

http://www.seniorweb.nl/oversw/nieuwsbrief/default.aspx
http://www.seniorweb.nl/
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Oproep: 

Zijn er mensen die nog wol in huis hebben wat 

zij niet meer gebruiken? Er zijn vrijwilligers die 

breien voor Roemenië maar de wol is op. 

Heeft u nog iets liggen? Het mogen hele bollen 

zijn maar ook restjes of truien om uit te halen. 

Alles wordt weer gebruikt. 

U kunt het inleveren bij Mevr. Sophie van 

Ruyven, Guldeland 23, Tel 0174-292759 

 

 

 

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 Krummel 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 
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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

