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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. 4                        april 2016 

 
Beste mensen, 
 
Wat een feest was dat: de gezamenlijke KBO’s in het Westland 
wonnen De Loftrompet. Wij mochten met 6 vrijwilligers de 
uitreiking bijwonen. Genomineerd worden was al een eer, maar 
dan ook nog winnen, een geweldige opsteker voor de KBO’s. 
Hieruit blijkt de waardering, die ook de gemeente heeft, voor het 
vele werk dat vrijwilligers voor de senioren doen. 
 
7 april was onze ledenvergadering. 
Op deze vergadering werd besloten om in verband met het grote 
nadelige saldo,  een nieuwe begroting op te stellen, en een 
tweede ledenvergadering te beleggen.  
Deze vergadering wordt gehouden op donderdag 12 mei om 
13.00 uur. U bent van harte uitgenodigd. 
Elders in dit blad treft u een inlegvel met gewijzigde begroting 
voor 2016 en een begroting voor 2017 aan. 
Het volgende zal voorgesteld worden: 

 Verhoging van  het koffiegeld van € 0,50 naar € 1,00. 

 Verhoging van de contributie met € 1,00 naar € 25,00 per 
jaar. 

http://www.kbowateringen.nl/
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 Extra bijdrage bridge: € 10,00, een verhoging van € 2,50 
per jaar. 

 Extra bijdrage biljart:  € 7,50, een verhoging van € 2,50 
per jaar. 

 Extra bijdrage klaverjas: € 5,00 per jaar. 
Verder zullen alle activiteiten zoveel mogelijk kostendekkend 
geschieden.  
Het bestuur blijft er alles aan doen om de kosten zo laag  
mogelijk te houden, zodat alle activiteiten voor elk lid toegankelijk 
blijven. 
 
Een van die activiteiten is de bridge: Jan de Kok en Kees 
Grolleman zijn geslaagd voor de cursus CLA (Clubleider A). 
Beiden gefeliciteerd!  
 
Op 29 april gaan we onze vrijwilligers in het zonnetje zetten, want 
zonder hen geen KBO. 
 
Ik wens u een gezellige koningsdag, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 

 
 

 
Wie de mensen kent is verstandig 

Wie zichzelf kent is wijs 

Wie anderen overwint is sterk 

Wie zichzelf overwint is machtig 

Wie zich matigen kan is rijk 

Wie werkkracht toont heeft wil 

Wie het juiste midden bewaart houdt stand. 

Ingezonden door een lid. 
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Overleden: 

  

Mevr. H.E.W. van Rijn-Beumer, Hofzicht 22, 2291CP. 

Dhr. H. van Meurs, De Ark, k 105, Herenstraat 85,  11 april  

 

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

verlies 

  

 

Bedankje 

Beste KBO-leden,  

Hartelijk dank voor alle belangstelling, 

kaarten en bloemen tijdens mijn verblijf in 

Sammersbrug. Ik ben nu weer thuis en 

verder aan het herstellen, en hoop weer bij 

de gezellige soosmiddagen aanwezig te 

zijn. 

An van der Sman 

 

 

GESLAAGD  

 

Jan de Kok en Kees Grolleman hebben met 

succes de cursus CLA (= Arbiter + 

wedstrijdleider) afgerond en zij mogen zich 

officieel bridgeleider noemen en dus als arbiter 

optreden, zowel bij de bridge bij de KBO als bij 

de NBB. 

Het bestuur van de KBO feliciteert hen met het 

behaalde certificaat.  
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Activiteiten: 
 
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 naar Millingen 
dinsdag    6 sept.   Opening KBO seizoen   
    
Soos dinsdagmiddag     start 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 en Biljarten. 

 

 

In de maanden juli en augustus is er elke dinsdag 

vrij  klaverjassen, bridgen, biljarten, crea en andere 

activiteiten vanaf 13.00 in de Velo kantine. In verband met de 

indeling van de lijnen worden de bridgers verzocht om 13.00 uur 

aanwezig te zijn. 

 

 
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 
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EXTRA ALGEMENE VERGADERING op 12 MEI 2016 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor een Extra Algemene Vergadering 
van KBO afdeling Wateringen die gehouden wordt op 
donderdagmiddag 12 mei 2016 in de kantine van VELO, 
Noordweg 26 te Wateringen. De vergadering start om 13:00 uur 
en is gepland te duren tot ongeveer 13:30 uur. Daarna is de 
reguliere soosmiddag gepland met bridgen en biljarten. 
De agenda van de vergadering luidt: 

1. Opening door de voorzitter en mededelingen 
2. Vaststellen van de agenda 
3. Notulen van de Algemene Vergadering van 7 april 2016 
4. Financiën 

Begroting 2016 en begroting 2017 
Vaststellen van de contributie en de extra bijdragen 2017 
zoals eerder bekend gemaakt in de vergadering van 7 
april 2016 
Wijziging van het koffie/theegeld met ingang van het 
seizoen 2016-2017 naar € 1,00 

5. Rondvraag 
6. Sluiting door de voorzitter 

 
De notulen van de vergadering van 7 april 2016 zijn voor 
aanvang van de vergadering ter plaatse beschikbaar en vanaf 26 
april op de soosmiddagen dinsdag en donderdag. De begroting 
wordt aan alle leden bekend gemaakt in een bijlage bij dit 
mededelingenblad. 
Wateringen, 20 april 2016 
Dick Kraaijenbrink, secretaris. 

 

 
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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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. 
 

Uitslag Paasdrive 22 maart 2016 

80 Deelnemers   

1.Riet v. Leeuwen              5447  punten.  

2.Aad Tetteroo                      5437  punten.  

3.Bea Hakkaart                    5392  punten. 

   

Poedelprijs 

Chris Buzing                           3521  punten. 

 

Uitslag prijsklaverjassen van 05 april 2016 

1 Riet Duijvestijn       5667 punten. 

2 Nico Krijger       5487 punten. 

3 Ria Zandvliet       5292 punten. 

4 Ton de Kok       5231 punten. 

5 Flip van Ruyven      5154 punten.  

Aanmoedigingsprijs 

Chris Buzing       3649 punten. 

 

De uitslag van het klaverjas / kaart weekend 8-9-10 april 

Nico Krijger    15086 punten. 

W. Stevens    15033 punten. 

Nel Zwinkels                      14889 punten. 
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BRIDGE 
 

EINDSTAND 5e COMPETITIERONDE 2015/2016 
A-LIJN 
1e                  Wil en Piet Duijndam        55.12 %  
2e  Lineke en Dick Kraaijenbrink       55.01 % 
3e  Lenie den Bieman en Etty de Kok      53.81 % 
4e  Thecla Kester en Anneke Fromberg      53.23 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Wilma Groenendijk en Gerard de Kievit      56.61 % 
2e  Ria de Goeij en Hennie van Putten      55.36 % 
3e  Anjo v.d. Hoeven en Bep Strik       55.21 % 
4e  Kees Grolleman en Harry Barendse      54.17 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Annie van Dijk en Invaller         60.70 % 
2e  Ria v.d. Knaap en Wil van Veen        57.63 % 
3e  Peter van Alphen en Hans van Alphen       55.55 % 
4e  Henny Wagtenveld en Tonnie van Venrooy 52.67 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Nel Hendricks en Theo de Reuver      56.32 % 
2e  Bep Straathof en Corrie Wighert       56.13 % 
3e  Ria van Koppen en Bep van Leeuwen      53.15 % 
4e  Ineke de Steur en Adrie Ammerlaan      52.17 % 

 
 

UITSLAG KAARTWEEKEND IN BERKEL-ENSCHOT 
 

1e  Lineke en Dick Kraaijenbrink       63.19 % 
2e  Annelies en Henk van der Hee      58.68 % 
3e  Wil en Piet Duijndam       55.98 % 
  
Tot en met juni is er vrij bridgen op donderdagmiddag.  
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Bridgepartner gezocht: 
 
De volgende bridgers zoeken voor komend seizoen een 
bridgepartner. Als u een bridgepartner zoekt dan kunt u contact 
opnemen met een van onderstaande 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 

 

We bleven plakken in Brabant 
Een belevenis van 2 deelnemers van het kaartweekend in 
Berkel-Enschot 
We kennen denk ik allemaal wel de verschillende betekenissen 
van het woord plakken. Hebben we het over kaas dan denk je 
bijvoorbeeld aan dikke plakken. De sporters die van de zomer 
naar Rio de Janeiro gaan, dromen er nu al van dat hun 
inspanningen beloond worden met gouden plakken. En wil je een 
nieuw behangetje dan zal je moeten plakken. Tot slot nog eentje: 
Joop Zoetemelk stond bekend als plakker. 
Welke betekenis gaven die twee KBO-ers dan aan het woord 
plakken in Brabant?  Het kaartweekend besloeg drie dagen 
waarvan in feite maar één volle dag dus ben je misschien 
geneigd te denken, oh die zijn langer gebleven; die hebben er 
een paar dagen aangeplakt. 
Maar nee, niets van dat alles. Laat ik gewoon maar bij het begin 
beginnen dan wordt het straks wel duidelijk. Op vrijdagmiddag 
vertrok de bus krek op tijd vanaf het parkeerterrein bij Velo. Joke 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
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Mulder had iedereen ingecheckt zodat niemand ontbrak. Zonder 
oponthoud kwamen we na vijf kwartier  bij het hotel in Berkel-
Enschot waar de chauffeur ons na wat manoeuvreren keurig voor 
de deur afzette. Een Westlands gezelschap in de Druiventros, 
een combinatie die uiteraard gelijk klikte. Voor een aantal 
deelnemers was het overigens niet de eerste keer dat ze in de 
Druiventros logeerden. ’s Avonds werden voor de eerste keer de 
kaarten geschut en toen tegen elven de strijd gestreden was 
stond ik – om in voetbaltermen te spreken – halverwege het 
rechter rijtje. Er moest dus nog wel het een en ander gebeuren! 
Ik had  vrijdag al bij de receptie geïnformeerd naar de 
mogelijkheid van fietsen huren. Dat kon en daar hebben we 
zaterdag gebruik van gemaakt. Even na half tien reden we weg 
naar Tilburg. Het was maar goed dat we vrijdags ook naar 
bushaltes hadden gezocht want zodoende wisten we welke weg 
we als fietser moesten nemen naar Tilburg. Er liggen bij het hotel 
twee rotondes maar geen enkele richtingaanduiding voor fietsers. 
Overigens ook geen enkel zebrapad. Als voetganger ben je daar 
helemaal vogelvrij. 
Dus wij naar Tilburg. Het was prachtig weer en in Tilburg was 
markt. De fietsen hebben we daar ergens neer gezet en we zijn 
de markt overgelopen. Veel mooie bloem- en plantenstallen  met 
prachtige boeketten en niet duur, dat viel ons op als 
Westlanders. Vervolgens zijn we een winkelgalerij ingegaan waar 
we een ANWB winkel troffen. Daar hebben we voor de komende 
vakantie(s) een paar wegenkaarten meegenomen. 
Inmiddels was het koffietijd en al fietsend hadden we een Mc 
Donald gezien en daar zijn we neer gestreken, toen nog niet 
wetend dat die koffieboer later nog een rol zou spelen in ons 
verhaal. 

Na de koffie zijn we terug gefietst richting het hotel om dan door 
te gaan naar Oisterwijk. Maar bij die rotondes zonder 
wegaanduiding voor fietsers zijn we in de fout gegaan. We 
hielden links aan en dat bleek, na vragen aan een paar 
wandelaars,  niet de goede weg te zijn. 
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Wij terug, langs het hotel en onder het viaduct van de snelweg 
door en dan links af, een lange rechte weg met fietspad. En nu 
kom ik aan het moment waarop ons plakken u duidelijk zal 
worden. Na een paar kilometer kreeg Hilda achter een lekke 
band. In de berm de fiets op zijn kop gezet en aan de klus 

begonnen. Gelukkig zat er in het 
reparatietasje een spiksplinternieuw 
doosje van Simson met alle 
plakspullen (begint het al te dagen?) 
er in. Wat minder in orde was was de 
binnenband, die zat er gedraaid in en 
in de kreukel zat het lek. Dat hadden 
we zodoende wel snel gevonden. De 
band geplakt, weer in de buitenband 

gelegd en dicht die boel. De pomp deed ook goed zijn werk dus 
verder maar weer. 
Kort daarop kwamen we bij een grote kruising met stoplichten: 
rechtsaf Oisterwijk en linksaf was een Mc Donald. Dat laatste 
kwam ons heel goed uit: handen wassen en een hapje eten. 
Clean en voldaan wilden we onze tocht vervolgen naar Oisterwijk 
maar bij de fietsen aangekomen stond Hilda’s achterband weer 
plat. Het hiervoor omschreven ritueel kreeg zodoende een 
herhaling met dit verschil dat ik na deze tweede plakbeurt bij Mc 
Donald weer mijn handen kon wassen. 
Na dit uitgebreide oponthoud zijn we toch in Oisterwijk gekomen. 
Daar was niet veel te zien of te beleven zodat  we zonder 
afstappen aan de terugreis naar Berkel-Enschot begonnen. 
Zonder verdere problemen kwamen we omstreeks drie uur weer 
in de Druiventros.  
Het klaverjassen ging mij ’s avonds zodanig af dat ik 
“promoveerde” naar het eerste vel van de uitslagenlijst. Of dat 
kwam door de verrassende fietstocht van die dag of door het 
lekkere diner van de Druiventros, ik weet het niet. Na het kaarten 
hebben we met een groepje gezellig nog wat gedronken en zitten 
kletsen. 
Zondag wist ik (uiteraard met de hulp van mijn maten) mijn 
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Het bestuur van de KBO Zuid-Holland feliciteert hierbij de 

gezamenlijke Westlandse Ouderenbonden met de 

vrijwilligersjaarprijs van de gemeente Westland De Loftrompet 

2015 als winnaar van de juryprijs. Deze prijs is een mooie 

waardering voor de grote groep vrijwilligers die zich inzet voor de 

KBO en een stimulans om door te gaan met het organiseren van 

de veelzijdige activiteiten voor de Westlandse ouderen.  

 

Bestuur KBO Zuid-Holland 

 

Mailadres!!! 

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

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 

positie op de ranglijst nog ietsje te verbeteren. Hilda en ik zijn 
dan ook zeer voldaan ’s middags in de bus gestapt voor de 
terugreis. Gelukkig kreeg de buschauffeur niet te kampen met de 
pech van onze fietstocht zodat het weekend werd afgesloten 
zoals het was begonnen en het van begin tot eind was: leuk en 
gezellig. De commissie Uit goed voor U heeft dus zeker een 
gouden plak verdiend!  
Ingezonden door Piet Pool 

Hoera!!! we hebben hem. 

 
23 maart heeft wethouder Marga de Goey de 
winnaar van de Loftrompet bekend gemaakt.  
In een volle zaal van de Noviteit in Monster 
hoorden we tot ons grote plezier dat de 
Westlandse KBO’s de prestigieuze 
vrijwilligersprijs “de Loftrompet”hebben 
gewonnen. 
Een terechte eer aan onze vrijwilligers!  
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Zomer Actief Westland 

 
   Genoeg te doen in de zomermaanden in het Westland! 

 
Woensdag 8 juni, 13.30 - 15.30 uur Workshop bloemschikken 
Wijkcentrum Terra Nova, Wateringen € 12,50 (incl. koffie)  
 
Vrijdag 17 juni, 10.00 - 12.00 uur Bedrijfsbezoek orchideeën 
kwekerij Levoplant, Honselersdijk € 12,50 (incl. koffie & orchidee) 
 
Donderdag 30 juni, 14.00 - 15.30 uur Bedrijfsbezoek 
kenniscentrum glastuinbouw Tomatoworld, Honselersdijk € 7,50 
(incl. koffie)  
 
Dinsdag 12 juli, 10.00 - 12.00 uur Bedrijfsbezoek museum 
Château du Lac, Hoek van Holland € 5,00 (incl. koffie) 
 
Ma 18, di 19, wo 20 en do 21 juli, 12.00 - 13.00 uur Eet mee 
Westlandse Tuindersweek Wijkcentrum De Backerhof, Poeldijk  
€ 7,50 (drie gangen diner) 
 
Di 19 juli en do 21 juli, 13.30 - 16.00 uur Creatief met lavendel 
Wijkcentrum Hoog Hasta, Naaldwijk € 6,00  
 
Woensdag 20 juli, 14.00 - 16.00 uur Creatief met acrylverf 
Wijkcentrum De Backerhof, Poeldijk € 7,50 (incl. materialen) 
 
Woensdag 3 augustus, 10.00 - 12.00 uur Westlands 
Streekmuseum Honselersdijk € 9,50 (arrangement) 
 
Donderdag 18 augustus, 09.30 - 15.00 uur Strandjutten en 
creatief aan de slag Strand ‘s-Gravenzande & wijkcentrum Larix 
€ 15,00 (incl. koffie & lunch) 
 
Dinsdag 9 augustus, 09.30 - 14.30 uur Schilderen op locatie 
Kwintsheul € 17,50 (incl. koffie & lunch) 
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Woensdag 20 en 27 juli en 3 auggustus , 10.00 - 12.00 uur 
Workshop fotografie voor beginners Wijkcentrum Hof van Heden, 
Naaldwijk € 12,50 (incl. lunch) Bij aanmelding type camera in 
bezit en wensen doorgeven, eigen camera meenemen 
 
Aanmelden 
U bent van harte welkom om aan één of meerdere activiteiten 
deel te nemen. Maak ook uw buren, vrienden of familie 
enthousiast. Iedereen is van harte uitgenodigd voor ZomerActief 
Westland!  Meld u nu aan bij Vitis Welzijn via 0174 - 630358 of 
info@vitiswelzijn.nl. Wij ontvangen graag uw naam, 
telefoonnummer, e-mailadres en uiteraard de activiteit(en). Na 
aanmelding ontvangt u meer informatie over de activiteit van uw 
keuze. 

 
 
 
Huba’s   (hulp bij belastingaangifte) 
         Henk van der Hee       0174 – 295294 
         Henk Berendse           0174 – 297235     06-11366665 
         Cees van Rijn             0174 – 293694 

 

 

 
 

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 
 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Wie heeft een plekje over in de auto? Hoe kunt u gemakkelijk 
naar de soos komen? 
 
Zijn er misschien mensen 
die op de dinsdagmiddag 
met de auto naar de 
Velokantine rijden en 
bereid zijn iemand mee te nemen? Een aantal van de 
regelmatige bezoekers van de soosmiddag kan door diverse 
redenen niet op eigen gelegenheid komen. Meldt u zich bij de 
ouderenadviseur of bij iemand van het bestuur als u incidenteel 
of structureel deze kleine moeite wilt nemen. 
Voor degenen die naar de soos – of naar andere bestemmingen 
in het Westland en Hoek van Holland – willen reizen, is de 
Plusbus wellicht ook een goede oplossing. De Plusbus rijdt van 
huis tot huis; de chauffeurs zijn vrijwilligers. De rit moet een dag 
van tevoren aangevraagd worden en er zitten mogelijk meerdere 
reizigers voor diverse adressen in de bus. U kunt reizen met de 
Plusbus als u een lidmaatschap neemt voor 1 jaar; dit kost EUR 
15,00 per kwartaal. De ritjes kosten dan EUR 0,80 per rit (een 
18-rittenkaart is verkrijgbaar in de bus of bij het Buurt Informatie 
Punt en kost EUR 15,00). 
De Plusbus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en uw rollator kan ook 
mee! Aanmelden kan via het Buurt Informatie Punt 
(maandagochtend en woensdagochtend in de Ark) of telefonisch 
via Vitis Westland, telefoon 0174 – 444221. 
 
 
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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Het KBO biljartclubje van Hein 
 
Met zekere regelmaat probeer ik in het clubgebouw van de KBO 
in sporthal Velo met een stuk hout, voorzien van een stukje 
schoenzool, wat ballen op een tafel tegen elkaar aan te laten 
botsen. 
Kenners noemen dit biljarten en hoewel ik die sport helemaal niet 
beheers doe ik altijd maar net alsof en ik moet zeggen dat me dat 
steeds beter afgaat. Het beste scoor ik nog door mijn stootbal zo 
hard te raken, dat ie net zo lang heen en weer tegen de 
stootranden stuit, dat er, statistisch gezien, grote kans is, dat ie 
de andere ballen wel móet raken.  
Of ik krijt, langdurig peinzend, mijn pomerans (u weet wel dat 
stukje schoenzool) om de indruk te wekken na te denken over de 
te volgen strategie. ‘Snijen over rood’, stelt Hein (92) dan wel 
eens voor als het hem te lang gaat duren en als ik dan ook maar 
de indruk wek dat ik dat geen slecht idee vindt legt hij me 
geduldig uit hoe ik dat “snijden” moet uitvoeren om tot een 
carambole te komen. Of Simon merkt medelevend op: “Het zou 
toch ook met doorschieten motte kunne, maar dat vereist wel dat 
je een vaste hand hebt”. Elke zucht naar vooruitgang en betere 
prestaties is ons niet vreemd maar wordt, gezien de leeftijd 
misschien, of omdat de gezelligheid voorop staat, wat naar 
achteren bijgesteld. Bijna iedereen op ons biljartclubje streeft 
slechts gezelligheid en wat humor na en uiteraard leven we 
allemaal intens mee met de pechvogel die het nèt niet lukt om 
bijv. die trekstoot te maken. Dan blijft de bal bijvoorbeeld op nog 
geen millimeter afstand voor de laatste bal liggen en dan put 
eenieder zich uitbundig uit in complimenten om de overige 
kwaliteiten van de stoot onder de aandacht te brengen.  Daar 
kon ‘nog geen vloeitje’ meer tussen, zegt (kenner) Ben 
bijvoorbeeld. Waarna Frans zich ook niet onbetuigd laat en er 
even de opmerking “dat het nog geen Chinese buikhaar 
scheelde’ tegenaan gooit. Graag mogen we anderen in de 
maling nemen want wat is er leuker dan anderen dan je zelf in de 
maling nemen, toch ? Zo bleef Han afgelopen week precies op 
de plek staan, waar ik, toen ik aan de beurt was, zou moeten 
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staan om enige kans te hebben op een carambole maken. ‘Er 
staat nergens in de spelregels, dat je opzij moet gaan voor 
iemand die aan de beurt is’, zei hij met een brede grijns op zijn 
gezicht terwijl hij zijn wel uit vijf delen bestaande biljartkeu uit 
elkaar schroefde. 
Dan wordt er even later gelijk ‘wraak’ genomen door op 
ongeoorloofd gedrag te wijzen toen Joep het krijtje niet met de 
krijtzijde omhoog weglegde voordat hij ging stoten.  
Er zijn dagen bij, dat we de sterren van de hemel spelen, series 
van vier, vijf , zes caramboles per beurt zijn dan geen 
uitzondering en de uitslovers (ook wel Piet genaamd) onder ons 
willen dat met regelmaat overtreffen door de 20 voorbij te gaan 
zonder er ook maar een seconde bij na te denken dat de 

tegenstander bijna in slaap sukkelt door het lange wachten. 
Tijdens het maken van zo’n immense serie verschijnt er 
gaandeweg een glimlach   op het doorgaans wat somber 
gestemde gezicht van Pietje hetgeen bij de wachtende 

tegenstander juist omgekeerd is. Op zo’n moment dat, in mijn 
geval dan, ik mezelf overtref door een serie van 3, op 
hoogtijdagen 4 maak, kent mijn euforie geen grenzen en even 
denk ik dan “kan ik dan tòch”.‘Het is een gezelschap spelletje 
hoor ”of “ ik wil graag voor het donker thuis zijn” grapt men dan 
gelijk. Met een diepe buiging neem ik de complimenten lachend 
in ontvangst en loop, een stuk zelfverzekerder dan voorheen, om 
de biljarttafel heen teneinde op professionele wijze mijn positie te 
bepalen voor de volgende stoot. 
Soms gaat het gewoon een partij niet, geen stoot wil lukken, en 
dat ligt dan uiteraard niet aan ons maar dan zijn de “ballen te 
klein” of “er zit een vlieg op de bal” of, en dat gebeurd zelden, 
heeft onze trouwe ballenpoetser Joep zijn werk niet goed 
gedaan. 
Laatst miste Henk een makkelijke stoot en om de aandacht van 
deze blunder af te leiden vroeg hij Wim “Is het jou wel eens 
opgevallen, dat er nooit een vlieg op de witte maar altijd op de 
rode bal zit?’  
Zo dit is wel weer genoeg gezwets over een zeer gezellig KBO 
biljartclubje.     Groetjes, Harm 
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Handwerken 
 
Namens de dames van de Welfare van het Rode Kruis wilde ik U 
vragen, als U tenminste van handwerken houdt, eens langs te 
komen in de Ark op maandagmiddag. Wij zijn daar dan in de 
grote zaal aan het handwerken en wij zouden het heel fijn vinden 
nieuwe mensen aan onze groep toe te kunnen voegen. 
Er wordt bij ons geborduurd, kaarten gemaakt, gehaakt en 
gebreid. De materialen worden door ons verstrekt, U kunt Uw 
hobby uitvoeren en als het klaar is levert U het bij ons in en gaan 
wij het proberen te verkopen en de opbrengst is voor het 
Nederlandse Rode Kruis. Naast het handwerken wordt er 
gezellig koffie of thee gedronken en over van alles en nog wat 
gepraat. Lijkt u dit iets dan bent U van harte welkom op de 
maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur in de Ark en U wordt 
met open armen ontvangen. Namens de dames van de Welfare, 
Ineke Nieuwenhuizen. Tel 294239 of 06-10192966. 

 

Verdeel de pensioenpijn eerlijk 

Nu pensioenkortingen 

vrijwel onvermijdelijk zijn, 

moet de overheid de 

pensioenpijn eerlijk 

verdelen. Directeur Manon 

Vanderkaa van de Unie 

KBO: “De rekenrente moet 

tijdelijk omhoog en er moet 

koopkrachtcompensatie komen voor ouderen met een 

kleine beurs.”  

 

De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen duikt onder 

de 90 procent. In 2017 zullen de pensioenen waarschijnlijk 

gekort worden. Voor veel ouderen komt dit buitengewoon 

ongelukkig uit. Manon Vanderkaa: “Door een stapeling van 

kabinetsmaatregelen en andere ontwikkelingen, daalt de 
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koopkracht van ouderen al acht jaar op rij. Denk aan hoge 

zorgkosten, hoge huren, minder belastingaftrek, gemeenten 

die minder zorg vergoeden en geen inkomensondersteuning 

meer geven.”  

 

Hogere rente  

Wat stelt de KBO voor? Om te beginnen: laat de 

pensioenfondsen tijdelijk een hogere rekenrente hanteren. Die 

eis vloeit voort uit het gezamenlijke pensioenmanifest van de 

KBO en collega-seniorenorganisaties KNVG, NOOM, NVOG 

en PCOB. Deze tijdelijke maatregel is bedoeld ter 

overbrugging. Het kabinet is bezig met een nieuw 

pensioenstelsel dat beter past bij de realiteit van een minder 

hard groeiende economie en een andere bevolkingsopbouw 

en arbeidsmarkt dan in de afgelopen decennia. 

  

Compenseer lage inkomens  

En verder: compenseer de koopkrachtdaling bij ouderen met 

een laag inkomen, hoge zorgkosten en wat spaargeld. Manon 

Vanderkaa: “Uit de berekeningen die het Nibud voor ons als 

ouderenorganisaties maakte, blijkt dat dit de groep is die er 

het hardst op achteruit gaat. Die ouderen verdienen na acht 

jaar inkomensverlies een financiële compensatie. Zeker nu 

werkenden er met het kabinetsbeleid juist op vooruit zijn 

gegaan.”  
 
 

Samenwerking KBO-PCOB 

KBO en PCOB bundelen hun krachten in het belang van 

de Nederlandse ouderen. De verenigingen hebben samen 

zo’n 300.000 leden. Half maart besloten de ledenraden van 

de KBO en PCOB tot vorming van een gezamenlijk 

landelijk bureau en oprichting van de vereniging KBO-

PCOB.  
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Het nieuwe gezamenlijke bureau gaat straks onder één naam 

de belangen van ouderen behartigen. We zullen steeds onder 

de naam KBO-PCOB naar buiten treden. Deze samenwerking 

geeft extra slagkracht en zorgt voor meer zichtbaarheid in de 

maatschappelijke en politieke debatten.  

 

De KBO-PCOB heeft straks vijf speerpunten: langer thuis 

wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving. Het 

gezamenlijk bureau verzorgt de lobby en publiciteit rond de 

speerpunten en ondersteunt beide verenigingen. Denk daarbij 

aan ouderenadvisering en de belastingservice.  

 

De kracht van beide verenigingen zit bij de plaatselijke 

afdelingen, dicht bij de leden. De verenigingsstructuur van de 

KBO en de PCOB blijft daarom vooralsnog ongewijzigd. Er 

wordt, om de verbinding tussen het gezamenlijke bureau en 

de afzonderlijke verenigingen goed te borgen, een vereniging 

KBO-PCOB opgericht. Deze vereniging krijgt twee leden: de 

Unie KBO en de PCOB. Het bestuur van KBO-PCOB bestaat 

uit de twee voltallige besturen van de Unie KBO en de PCOB.  

 

Nu de toekomstige structuur op hoofdlijnen is bepaald, zal er 

in de komende maanden veel uitgewerkt worden. Van 

belangrijke besluiten houden we u via de nieuwsbrief op de 

hoogte.  
 
  
Einde OV-chipkaart in zicht? 

 
Verschillende tests onderzoeken het in- 
en uitchecken met een bankpas of 
smartphone. Is de OV-chipkaart alweer 
op zijn retour? 
Later dit jaar start een proef waarbij de OV-
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Windows 10 op nieuwe manier opgedrongen 
Op internet wordt veel geklaagd over een actie van Microsoft. 
Het bedrijf heeft een nieuwe manier gevonden om mensen 
Windows 10 op te dringen. 
Het bedrijf wil dat zo veel mogelijk mensen met Windows 7 en 
8.1 gratis overstappen naar Windows 10. De nieuwe versie 
van Windows wordt op allerlei manieren aangeboden. Eerst 
via een vlaggetje in het Systeemvak, daarna werd het 
systeem via updates binnengeloodst. 
Reclame 
Nu heeft Microsoft iets nieuws bedacht. Mensen met Windows 
7 of 8.1 krijgen bij de reguliere aanbevolen updates een 
update van Internet Explorer 11. In Internet Explorer komt 
daarna een reclamevenster voor Windows 10 te staan. Wie 
daarop klikt, installeert Windows 10 op zijn computer. Daar 
zijn veel mensen niet zo blij mee, aldus ComputerIdee. 
Wat nu? 
Hebt u Windows 7 of 8.1, en wilt u niet overstappen naar 
Windows 10? Klik dan in Internet Explorer 11 niet op reclame 
voor Windows 10. Hebt u per ongeluk toch Windows 10 op de 
computer gekregen? Binnen dertig dagen kunt u nog terug 
naar uw eerdere versie van Windows.  
 

chipkaart gekoppeld kan worden aan een bankpas. Met de 
pas kan dan gereisd worden met het openbaar vervoer. 
Verder lopen er al tests waarbij de smartphone fungeert als 
OV-chipkaart. Het in- en uitchecken verloopt dan via de 
telefoon. In sommige proeven hoeft de telefoon niet eens 
meer tegen een incheckpaal gehouden te worden. Het in- 
en uitchecken verloopt daarbij volledig automatisch. 
Wat de tests ook opleveren, het betekent niet direct het 
einde van de OV-chipkaart. Deze blijft voorlopig bestaan. 
De mogelijkheden die bankpassen en smartphones bieden, 
moeten gezien worden als alternatieve opties 
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Krijgt u een mail waarin staat dat u geld moet overmaken 
om uw zorgverzekering te behouden? Reageer niet en 
gooi deze mail weg. Het ministerie van VWS waarschuwt 
voor dit valse bericht. 
De phishingmail ziet er bedrieglijk echt uit. Zo staan uw voor- 
en achternaam erin en ook uw geboortedatum. De mail is 
voorzien van het logo van het ministerie. De inhoud liegt er 
niet om: door een nieuwe wet zou iedere Nederlander 100 
euro moeten overmaken. Doet hij of zij dat niet, dan wordt de 
zorgverzekering beëindigd. Uiteraard is dit flauwekul. De 
afzenders zijn gewoon op uw geld uit. 
Wat doen? 
Krijgt u deze mail of een bericht met soortgelijke inhoud? Gooi 
het bericht weg zonder te reageren. En misschien handig om 
te weten: oplichters gebruiken vaak de online betaalmethode 
Pay Safe Card. Ook in dit geval. Ziet u ergens staan dat u een 
rekening moet betalen via deze methode, dan gaat het dus 
mogelijk om phishing. 

 
App in plaats van schadeformulier 

 
Na een aanrijding is voortaan een nieuwe app te 
gebruiken om de schade in te vullen voor de verzekering. 
De app MobielSchadeMelden is speciaal ontwikkeld om 
het papieren schadeformulier te vervangen. 
Na een ongeluk moet er voor de verzekering een formulier 
worden ingevuld door de betrokken partijen. Een op de drie 
mensen liet tijdens een onderzoek weten het papieren 
formulier niet gebruiksvriendelijk te vinden. Of ze vonden het 
slecht leesbaar. Het Verbond van Verzekeraars, de politie en 
een verkeersbureau hebben nu een app ontwikkeld, 
MobielSchadeMelden, die gebruikt kan worden in plaats van 
het schadeformulier. Het papieren formulier blijft uiteraard ook 
gewoon bestaan. 

Valse mail over zorgverzekering 
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Foto’s maken 
De app is er voor allerlei soorten aanrijdingen, zoals tussen 
auto’s of tussen een fiets en een persoon. Er hoeven geen 
tekeningen van de toedracht te worden gemaakt. Foto’s 
gemaakt met de telefoon of tablet zijn genoeg. 
De app is gratis te downloaden via de Play Store voor 
Android-apparaten en de App Store voor iPhones en 
iPads. Meer informatie over de app staat op de 
website Mobielschademelden.nl.  

 
 
 
Postzegels 
 
Voor het postzegelproject  van broeder Huber Nagelsdiek 
ontvangen wij graag  gebruikte postzegels. Voor dit doel zijn ook  
Brillen,hoorapparaten,rozenkransen, kruisjes en zangbundels 
welkom.  
 
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  Eliasdreef 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. 
 
 
 
 
 

https://www.mobielschademelden.nl/#/landingspagina
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Huurtoeslag of zorgtoeslag gestopt? Let op!    

De Belastingdienst stuurde eind maart brieven over het 

stopzetten van huur- en zorgtoeslag. Dit is in sommige gevallen 

onterecht, weten wij via onze Belastinghulpen.  

Is dat bij u ook zo? Let dan op. Controleer altijd of de 

beschikking van de Belastingdienst klopt. Zo niet, onderneem 

dan actie.  

Kort geleden stuurde de Belastingdienst 14.000 burgers een brief. 

Daarin staat dat huurtoeslag, zorgtoeslag of beide zijn gestopt, 

omdat de extra vrijstelling op vermogen vervalt. 

Soms is dit onterecht. Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO: “De 

invulhulpen van de Belastingservice Ouderenbonden melden ons 

gevallen waarin de Belastingdienst onterecht de huurtoeslag, de 

zorgtoeslag of allebei heeft gestopt. Het vermogen van de oudere 

was in die situaties niet ‘te hoog’ om de toeslag te mogen ontvangen. 

Ga dus niet zomaar akkoord met de beschikking, controleer altijd of 

u misschien toch recht heeft op de toeslag.” 

Controleer altijd de informatie die de Belastingdienst u stuurt, want 

het is niet zeker dat het klopt. Vraag zo nodig hulp van een 

belastinginvuller van de ouderenbonden. Manon Vanderkaa: 

“Controleer of uw vermogen niet te hoog is en of u aan de andere 

voorwaarden voldoet. Is dat het geval, dan kunt u opnieuw toeslag 

aanvragen.” 

Opnieuw aanvragen van de toeslag(en) kan via de BelastingTelefoon 

van de Belastingdienst:  

tel. 0800 - 0543 (gratis), maandag-donderdag van 8.00 tot 20.00u en 

vrijdag van 8.00 tot 17.00u.  

  

• Meer informatie staat op de website van de Belastingdienst 
 
 
 

http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/verstoringen/brief+_ontvangen_dat_wij_uw+toeslagen_stoppen_omdat_uw_vermogen_te_hoog_is
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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

