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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.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 

 

Jaargang: 63              nr. 3                         maart 2016 

 
Beste mensen, 
 
In Westland staan de diverse KBO’s momenteel volop in de 
belangstelling, dit door de nominatie voor de Loftrompet, een 
prijs voor vrijwilligers van de gemeente Westland. 
Inmiddels is de WOS ook bij KBO Wateringen langs geweest. Er 
zijn diverse mensen geïnterviewd, opnames gemaakt van de 
soosmiddag en de uitzendingen zijn inmiddels weer voorbij.   
 
Woensdag 23 maart gaan wij met 2 bestuursleden en 4 
vrijwilligers  naar de uitreiking van de Loftrompet in Monster. Ook 
als we niet winnen, denk ik dat er veel publiciteit voor de KBO is 

geweest. 
Eigenlijk was de stemming 
voor de publieksprijs alleen 
digitaal, dat liet ons 
bestuurslid Ineke Meijer er 
niet zo maar bij zitten. Zij 
heeft zelf stembriefjes 
gemaakt, persoonlijk bij de 
gemeente ingeleverd en dit 

http://www.kbowateringen.nl/
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leverde ons toch weer 178 stemmen op! 
 
Graag nodig ik u namens het Bestuur uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op donderdag 7 april om één uur. Ik hoop 
velen van u te zien. 
 
Ik wens u prettige Paasdagen, 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter

 
Nieuwe leden:   

 

Dhr. H.W. (Hans) van Alphen, Van Aremberglaan 3, 2291RC 

Dhr. P.C.A. (Peter) van Alphen, Blauwveen 4, 2291N. 

Mevr. J.A. Meier-Schaap, Irenestraat 28, 2291TH 

  

Wij wensen u een fijne tijd bij de KBO. 
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Activiteiten: 
 
dinsdag 22 maart   paasdrive klaverjassen (met prijzen) 
donderdag 24 maart   paasdrive bridgen (met prijzen) 
donderdag      7 april     Algemene ledenvergadering 13.00 uur  
8-9-10 april         kaartweekend Berkel Enschot 
donderdag   5 mei      geen activiteiten i.v.m. hemelvaartsdag 
donderdag 19 mei      slot bridgedrive 
dinsdag  14 juni      einde klaverjascompetitie 
dinsdag         28 juni     vrij klaverjassen  
20 t/m 27 augustus       vakantieweek Millingen   
    
Soos dinsdagmiddag     start 13.00 uur 

 
  Klaverjassen, 
  Biljarten, 
  Rummikuppen, 
  Jokeren en het kaartspel Skipbo 
  Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
 

Soos donderdagmiddag    v.a. 13.00 uur 

       Bridgen en Biljarten. 

 

 

Biljarten: 

 

Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 

donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom 

Voor informatie kunt u hier terecht: 

Telefoon: Hein Straathof 0174 29 63 79 

Of bij Harm Caspers per e-mail: dezwakke2@gmail.com 
 

 

 

 

mailto:dezwakke2@gmail.com
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Klaverjassen: 

 
Uitslag prijsklaverjassen  1 maart 2016 
76 Deelnemers   
 
1.Fred  Kortekaas                  5447  punten. 
 2.Wim  v.  Dorp                     5437  punten. 
 3.Arnold  Vermeulen             5392  punten. 
  
Poedelprijs 
Kees  v.d. Knaap                   3561  punten. 

 

 

Klaverjassers opgelet 
De einddatum van de competitie is 14 JUNI  
De bekendmaking van de winnaar is een week later op 21 Juni  
 
Tony, Piet en Chris 

 

 

Mailadres!!! 

Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 

 

 

 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 

 

  

 

 
 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Belastingaangifte 2015 
 
De blauwe envelop voor de Belastingaangifte 2015 is inmiddels 
in de bus gevallen. 
 
Wij wijzen u nogmaals op de KBO Belastingservice, waarvan u 
als alleenstaande met een inkomen tot € 35.000,- en voor een 
echtpaar tot € 50.000,- gebruik kunt maken. 
Voor Wateringen zijn er 3 Huba’s (Hulp bij Aangifte), die tegen 
een vergoeding van € 12,-  voor u beschikbaar zijn . 
Hieronder de namen en telefoonnummers van de Wateringse 
Huba’s. 
 
         Henk van der Hee       0174 – 295294 
         Henk Berendse           0174 – 297235     06-11366665 
         Cees van Rijn             0174 – 293694 
 
Het Bestuur KBO Wateringen  
 

 
Zomeractiviteiten 
SARW en Vitis Welzijn hebben een programma voor de 
maanden juni, juli en augustus in de planning. 
Waar en hoe laat een activiteit gehouden wordt horen jullie zo 
snel als mogelijk is. 
Westland ZomerActief 
Genoeg te doen in de vakantiemaanden! 
 
 
 
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  
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LAATSTE WEBNIEUWS. 
Volgens de geruchten in de wandelgangen 
zijn er toch nog mensen die niet weten hoe ze 
moeten inloggen op onze website. Tegen 
deze mensen kan ik alleen maar zeggen; laat 

het me wel weten, want dan kunnen we u helpen om dat te leren. 
Meestal is het een heel kleine oorzaak waarom het niet lukt, het 
foutje kan bij u liggen ook niet erg, maar het kan ook aan de 
website, of bij de administratie liggen. Maar als u niets meldt 
weten we ook niets en denken we dat alles goed loopt.Dus hebt 
u moeite met inloggen? Laat het dan weten, per e-mail naar 
theo.mulder@kbowateringen.nl of info@kbowateringen.nl  
Gewoon doen, we bijten niet maar helpen u wel. 
De website wordt steeds professioneler. Het duurt even,maar 
dan heb je ook wat en ook dat gezegde is hier van toepassing.  
U ziet onderhand ook steeds meer filmpjes op de website 
verschijnen en wat meer algemeen nieuws voor senioren. Hebt u 
wat te melden wat voor anderen waard is om te weten, laat het 
ons weten en wij plaatsen het. Ook de Nestor is nu in te zien en 
natuurlijk het filmpje over de nominatie van KBO staat er op. 
Foto's die u tijdens een KBO activiteit heeft gemaakt kunt u aan 
ons kwijt om te plaatsen. En wilt u uw ervaringen van een 
activiteit opschrijven? Helemaal top. Als u niet weet hoe u zoiets 
moet opsturen, mail gerust even uw vraag naar mij toe.  
Zoals mensen met een e-mailadres al hebben gemerkt wordt er 
ook gewerkt aan een nieuwsbrief waarbij we de leden met een e-
mailadres eventueel snel kunnen bereiken en hoeven we niet te 
wachten tot ons krantje verschijnt. Dus als u dit nog niet 
ontvangen heeft, hebben wij waarschijnlijk geen e-mailadres van 
u, stuur het dan z.s.m. op naar de 
ledenadministratie@kbowateringen.nl en dan kunt u ook 
inloggen en de nieuwsbrief ontvangen. Uiteraard krijgen de 
mensen zonder e-mail ook relevant nieuws maar dan in het 
krantje, dus echt verstoken zijn van nieuws is vrijwel uitgesloten. 
Maar e-mail is nu eenmaal sneller en makkelijker. 
Tot de volgende keer, ik hou u op de hoogte van de digitale 
ontwikkelingen.        Theo Mulder 
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Website: www.kbowateringen.nl  

 
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 

Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, 
Creatief,Nieuwsblad en Uit goed voor U. 

Ook de nieuwsbrief van de SARW kunt u lezen op onze site. 
Zoals beloofd houden we jullie op de hoogte van de vorderingen 
met de website. 
Moeilijk? Welnee, maar wel even wennen. 
 
 
Bridgepartner gezocht: 
 
De volgende bridgers zoeken voor komend seizoen een 
bridgepartner. Als u een bridgepartner zoekt dan kunt u contact 
opnemen met een van deze bridgers. 
 
Lukt het u om een nieuw bridgepaar te vormen, dan kunt u dat 
voor 1 september aan de bridgeleider Jan de Kok melden via e-
mail: ettyjandekok@gmail.com of telefonisch: 0174-785167 
mobiel: 06-24137579 
 
Hannie van Zon B-C-D lijn  0174-294570 
Annie van Dijk A-B     lijn  0174-297058  / 06-12591095 
Riet Zwinkels           C-D     lijn      0174-292962 
Miep vd Knaap     C-D     lijn      070-3298619 / 06-13211225 
 

 
 
 

Volg je hart, want dat klopt.  

 
 

 

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:ettyjandekok@gmail.com
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Droedel van Harry. 
 
Oplossing droedel  nr. 11 
 

onder S T E boven 
 
ondersteboven  
 
Uit de inzenders is als winnaar getrokken  
Mevr. Thea Vijverberg uit de Ark.  

 
Van harte gefeliciteerd. De fles wijn wordt bij u bezorgd. 
 
 
Droedel 12 
 

 
 
 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor 10 april  op de 
van de Kerckhovestraat 3 of mail naar thea1944@caiway.net 
Onder de goede inzenders verloten we weer een fles wijn 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Cijfers en advies CPB negatief voor ouderen  

 Uit het nieuwste rapport van het Cultureel Planbureau (CPB) 

blijkt dat de koopkracht van ouderen in 2017 weer daalt. 

Daarnaast doet het CPB voorstellen die veel mensen raken, 

waaronder senioren: anders belasten van de eigen woning 

en verknopen van pensioen aan koophuis. De Unie KBO 

vindt dit ongewenst.  

Op 7 maart kwam het CPB met hun kortetermijnraming (‘CPB 

policy Brief|2016/03’). Het ziet er in 2017 voor ouderen niet best 

uit. Het CPB verwacht voor 2017 een mediane koopkrachtdaling 

voor 65-plussers van -1,3% en voor uitkeringsgerechtigden van -

1%. De werkenden gaan er (opnieuw) op vooruit, en wel met 

+0,6%.  

De koopkracht van veel senioren gaat al acht jaar op rij achteruit. 

Pensioenen worden niet of nauwelijks geïndexeerd. De 

zorgkosten, eigen bijdragen, eigen risico en premies stijgen, de 

compensaties en fiscale aftrekmogelijkheden verminderen of 

verdwijnen. Leden in onze achterban maken zich serieus zorgen. 

Zij vragen meer dan ooit om actie.  

 

Het CPB-rapport bevat daarnaast opmerkelijke stellingen over 

‘arrangementen die inkomen herverdelen over de levensloop’:  

1. Belasten eigen woning in box 3 en afschaffen van de 

‘Hillenregeling’  

2. Minder pensioenopbouw woningbezitters (“verknoping 

pensioen en eigen woning”)  

Mochten deze aanbevelingen van het CPB tot overheidsbeleid 

worden, dan heeft dit nogal wat gevolgen voor huizenbezitters en 

voor het pensioenstelsel.  

 

De Unie KBO en collega-organisaties KNVG, NVOG, NOOM en 

PCOB willen zo snel mogelijk in gesprek met minister Asscher 
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over de koopkracht van ouderen en de mogelijke gevolgen van 

deze CPB-adviezen.  

Belastingdienst waarschuwt voor nepmails 
 
Inhakend op de belastingaangifte 
trachten criminelen geld aan u te 
verdienen.  
 
Natuurlijk haken internetcriminelen in 
op de belastingaangifte die 
momenteel veel Nederlanders 
invullen. Want nu lijkt een e-mail van 
de Belastingdienst helemaal niet 
vreemd. Vandaar dat de 
Belastingdienst het nodig vindt te waarschuwen voor valse e-
mails. De Belastingdienst zegt het volgende: 'De nieuwste 
valse mail heeft als onderwerp 'Betalingsachterstand 
belastingaangifte 2015' en vraagt u op een link te klikken om 
uw betalingsachterstand te voldoen via iDEAL. Open de e-
mail niet, maar verwijder hem meteen. In de valse mail staat 
ook dat u bij het betalen een hotmailadres moet opgeven met 
daarin een belastingnummer. Verder staan in de mail 
dreigementen als hoge incassokosten, het blokkeren van uw 
rekening, beslag op uw spullen en zelfs gijzeling als u niet op 
tijd betaalt.' 
 
Trap er dus niet in! De Belastingdienst zelf had verder nog 
kunnen toelichten dat ze nooit op deze manier e-mails 
versturen. Communicatie met de Belastingdienst verloopt 
altijd via Mijn Overheid. In de mails staan nooit links. Dit is 
juist om phishing te voorkomen 
 
De Belastingdienst houdt op de eigen site een overzicht van 
nepmails bij.  
 
 

https://www.seniorweb.nl/belastingaangifte/mijnoverheid
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/andere_onderwerpen/verdachte_email_valse_mail_phishing/meldingen_phishing_mail
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/standaard_functies/prive/contact/andere_onderwerpen/verdachte_email_valse_mail_phishing/meldingen_phishing_mail
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De slimme deurbel 
  
Stel u bent net druk bezig in huis en de bel gaat. U kunt dan 
stoppen en u op een drafje naar de voordeur haasten. Maar 
tegenwoordig is het ook mogelijk om op uw gemak via uw 
smartphone te kijken wie er voor de deur staat. Dit kan met de 
slimme deurbel, de Skybell. 
  
Deze Skybell bestaat uit een intercom met een kleine 
ingebouwde camera en een daarmee corresponderende app op 
de smartphone. Als iemand aanbelt, geeft de bel een signaal 
door aan die app. Dan kunt u zien wie er voor de deur staat en 
daarmee praten. 
  
Bent u minder snel ter been of wilt u niet direct geconfronteerd 
worden met vreemden aan de deur, dan is dit dus een handige 
oplossing. Ook als u even weg bent of op reis, kortom waar u ook 
bent, altijd kunt u zien wie er bij u aanbelt. U kunt dan een 
nieuwe afspraak maken met de persoon of als het ongewenst 
bezoek is, de politie waarschuwen. 
  
De slimme bel is draadloos te verbinden met uw huisnetwerk. En 
u kunt hem makkelijk op de plek van uw oude bel monteren. 
  
Naast een videoverbinding heeft deze handige en veilige bel nog 
andere mogelijkheden. U kunt namelijk ook nog een 
bewegingsmelder en nachtvisie installeren. Deze voorzieningen 
geven ook ’s nachts een veilig gevoel. Bovendien kunt u bij 
onraad een melding sturen naar familieleden of vrienden met een 
smartphone of tablet. 
  
Er is zowel een iOS als een Android uitvoering van de Skybell-
app. Deze bel kost € 255,- en is inmiddels in Nederland te koop.  
Voor meer informatie mail of bel ons:  
020-7740413 
info@seniorensociety.nl  
 

http://seniorensociety.us8.list-manage.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=7d3ecae1a2&e=6b65afea58
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Euthanasie en dementie: wees open en eerlijk 
 

De Unie KBO wil graag alle facetten van euthanasie bij 

dementie bespreekbaar maken, inclusief de ongemakkelijke 

kanten. Manon Vanderkaa: “Bovenal moet de zorg aan 

dementerenden niet onder druk komen staan. We krijgen 

signalen over ‘zorgplafonds’ voor dementiezorg. Daar 

verzetten we ons sterk tegen.”  

Het onderwerp is in het nieuws door een nieuwe handreiking 

tussen artsen en de Rijksoverheid over euthanasie bij ernstig 

dementen. Manon Vanderkaa: “Het onderwerp heeft heel veel 

kanten. We weten dat veel ouderen angst voelen voor een 

proces van aftakeling, verlies van waardigheid en lijden. Maar ze 

vragen zich evenzeer af: ‘wie gaat er voor mij zorgen?’”  

Zorgplafond  

De angst voor gebrek aan zorg is niet onterecht volgens de Unie 

KBO. Het aantal mantelzorgers neemt eerder af dan toe, mede 

doordat steeds meer vrouwen werken en op afstand wonen van 

hun ouders. Ook veel buren werken of zijn zelf oud en 

hulpbehoevend. Daarnaast krimpen de budgetten voor 

ouderenzorg, terwijl de vraag toeneemt. Financiering van zorg 

voor dementerenden is ingewikkeld en mensen weten vaak niet 

bij wie ze aan kunnen kloppen. “Van verschillende kanten krijgen 

we te horen dat verzekeraars een grens willen stellen aan de 

uitgaven voor dementerende patiënten, een zogenaamd 

‘zorgplafond’”, zegt Manon Vanderkaa. “Zo worden gesprekken 

tussen dementieconsulenten, ouderen en hun mantelzorgers de 

komende jaren waarschijnlijk beperkt. Een slechte ontwikkeling.”  

Wat is goede zorg?  

Volgens Unie KBO betekent deze handreiking geen enorme 

verandering. “Als ouderen nu geruster zijn met een papieren 

wilsverklaring, dan vinden wij dat fijn voor die mensen zelf”, stelt 

Manon Vanderkaa. Ze moeten zich echter wel realiseren dat het 

nodig is om te blijven praten met hun arts en hun omgeving. In 

praktijk zijn veel artsen huiverig om een diep demente oudere te 



~ 13 ~ 
 

‘helpen’. En eigenlijk zijn wij wel blij met artsen die last hebben 

van hun geweten. En zich de vraag stellen: ‘is dit nu de beste 

zorg die ik kan leveren?’”  

De Unie KBO wil die realiteit niet verhullen. We zijn het in die zin 

eens met de Trouw-columnist en voormalig verpleeghuisarts Bert 

Keizer die wijst op de ethische dilemma’s en de vaak praktische 

onuitvoerbaarheid. 
Manon Vanderkaa: “Centrale vraag voor ons is en blijft: wat is 
goede zorg bij dementie en de laatste levensfase en wat zijn de 
voorwaarden daarvoor?”  
 
 
3500 meldingen verdwijnen blauwe envelop  
Bij het Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ zijn al ruim 3500 
meldingen binnengekomen. Aanleiding was de 
mededeling van de Belastingdienst dat alle post digitaal 
verstuurd wordt. Sindsdien is de staatssecretaris ons 
tegemoet gekomen, maar we blijven strijden voor een 
vangnet en een volwaardig alternatief. 
 
 

Kleinschalige proef met Nestor in de schappen 

“Wat is Nestor een mooi blad, dat kan zo in de schappen”, 

horen we vaak. Dat gaan we nu op kleine schaal testen. Het 

nummer van 25 februari is de eerste editie. We gaan drie 

edities uittesten in de losse verkoop. In boekhandels, in 

enkele regio’s.  

 

Met de losse verkoop en onze zichtbaarheid in de schappen 

hopen we een nieuwe groep (jonge) senioren aan te spreken. 

Door kennis te maken met het blad, maken ze kennis met de 

KBO.  

Het blad kost in de winkel € 3,95. Deze prijs stimuleert lezers om 

lid te worden van de KBO, want een reeks losse nummers is 

duurder dan de gemiddelde jaarcontributie van de KBO. 
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Weinig malware in Nederland 

 
Relatief weinig Nederlanders kregen 
vorig jaar malware op hun computer. 
Van alle landen in de Europese Unie 
waren er in ons land de minste 
besmettingen. 
Dat maakt de Europese 
statistiekorganisatie Eurostat bekend. Malware is een 
verzamelnaam voor allerlei vervelende programma’s die u het 
leven zuur kunnen maken. Denk aan virussen, maar ook 
programma’s die uw pc op slot doen en geld vragen om de 
computer weer te ontsluiten. 
 
Problemen 
In heel de Europese Unie had een op de vier mensen in 2015 
veiligheidsproblemen op de computer. Er werden persoonlijke 
gegevens van hen gestolen of ze hadden last van malware. In 
Nederland was dit maar een op de tien mensen. Bij de helft 
van deze Nederlanders ging het om malware, de andere helft 
had andere problemen. 
 
Onveilig 
De cijfers voor Nederland zijn een stuk lager dan in de rest 
van de EU. Mogelijk omdat Nederlanders meer weten over 
veilig internetten dan mensen in andere landen. In Kroatië 
waren de problemen vorig jaar het grootst. Bijna de helft van 
de mensen had er beveiligingsproblemen. Op de tweede 
plaats staat Hongarije, waar vier op de tien inwoners met 
digitaal gespuis te maken kregen. 
 
Wifi 
Opvallend is dat Nederlanders zich wel vaak zorgen maken 
over digitale gevaren. Zo zijn mensen ongerust over het 
gebruik van wifi buitenshuis.  
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Postzegels 
 
Bericht van het postzegelapostolaat december 2015. 
U, als vriend en medewerkers in het Postzegelapostolaat, was 
zeker ook getroffen door het plotseling overlijden van Broeder 
Ludwig Krummel vorig jaar in april. 
Het door hem geliefde Postzegelapostolaat was sinds tientallen 
jaren zijn levenswerk. Broeder Hubert Nagelsdiek SVD, heeft 
zich bereid verklaard om dit postzegelproject te gaan coördineren 
en voort te zetten, zodat dit levenswerk en de daarmee 
verbonden hulp voor de missionarissen en zusters door kan 
gaan. € 30740,- is dit jaar de opbrengst  
van de verkoop van de door u ingezamelde postzegels en 
albums. Dit bedrag kon direct besteed worden aan diverse 
projecten in de wereld. 
Uit naam van zijn medebroeders en allen die door uw postzegels 
geholpen worden zegt broeder Nagelsdiek u heel hartelijk dank 
en geeft u Gods zegen. 
Dankbare groeten, 
Huber Nagelsdiek. 
 
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 Kw’heul Tel. 296473  
Dhr. K. Vis   Waterlandsnl 178 D H Tel. 070-  
                                                                                         3932090 
Mevr. A. van Mierlo  Harry Hoekstraat 112 Tel. 294848 
Mevr. M. Vijverberg  Elisadreef 119  Tel. 628188 
Mevr. T. Vijverberg  Herenstraat 85 app.211 Tel. 21962 
Of op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. 
Kunt u ze niet brengen? Een telefoontje en we halen het bij u op. 
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Bestuur:      
A.E.M. van der Hee-Lammers voorzitter  0174-295294 
D. Kraaijenbrink   secretaris  0174-293038 
              Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
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 Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of mobiel 
nr.: 06-24137579, of per 
email:ettyjandekok@gmail.com 
 

INVALLERS 
Guus Nederpelt A-B lijn  0174-293595 
Magda Desmet A-B lijn  0174-293972 
Jan Lindenburg A-B lijn  070-3210010  
Lien Lemckert A-B lijn  0174-293588 
Trudy vd Meer A-B  lijn  0174-296064/06-45658515 
Annie van Dijk A-B-C lijn  0174-297058/06-12591095 
Ed van Mil  C-D  lijn  06-12883821 
Willy v.d. Meer A-B  lijn  06-37323713 
Hannie van Zon B-C  lijn  0174-294570 
Riet Zwinkels C-D     lijn  0174-292962 
Miep vd Knaap        C-D     lijn                070-3298619/06-13211225 
 
Biljart: 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Hein Straathof  tel.0174- 296379 of bij 
Harm Caspers per E-mail; dezwakke2@gmail.com 
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:dezwakke2@gmail.com

