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Van de bestuurstafel
Op de dag dat ik dit schrijf, roert maart echt zijn staart en slaat de
regen vol tegen de ramen.
De Senioren Adviesraad Westland is eind vorig jaar opgeheven. Dit
was onze spreekbuis naar de gemeente. Hiervoor in de plaats is
gekomen de Seniorenraad Westland. Deze vertegenwoordigt alle
ouderen in het Westland (dus niet alleen de senioren die lid zijn van
een ouderenbond)..
De voorzitters van de KBO’s in het Westland zijn daarom nu
éénmaal bijeen geweest, om na te denken hoe wij een en ander in
de toekomst verder vorm gaan geven. Dit overleg gaat vervolgd
worden. De KBO is er niet alleen voor de soosmiddagen, maar ook
voor belangenbehartiging!
Daarom gaan we proberen ook wat nauwer samen te werken met de
2 parochies in Wateringen. Dit met name bij een project op het
gebied van eenzaamheid. Dit komt vooral voor onder onze ‘oude’
ouderen.
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Op het moment dat ons blad uitkomt, is waarschijnlijk de uitslag van
de verkiezingen bekend. Een politieke partij is er voor iedereen,
maar het is wel prettig en ook hard nodig dat de senioren niet een
ondergeschoven kindje zijn.
De KBO probeert daartoe in ieder geval een steentje bij te dragen.
Het Bestuur bedankt Velo en de Carnavalsvereniging voor de –
wederom – goed verzorgde, geslaagde seniorenmiddag.
Dinsdag 18 april is onze Algemene Ledenvergadering. Ik hoop veel
leden hier te zien.
Namens het bestuur wens ik U het allerbeste
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter

Nieuwe leden
Mevr. J. (Jenny) Royen, Jan Greshoffplantsoen 2, 2548EH D H
Mevr. P.G.C. (Nel) Weverling-van Zwet, Het Tolland 68, 2291VT
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO.

Van de penningmeester
Uit de administratie KBO blijkt dat een fors aantal leden hun
contributie 2017 nog niet hebben betaald. Hierbij het verzoek om dit
zo spoedig mogelijk te doen! Bij onduidelijkheid kunt u evt. contact
opnemen met de penningmeester, tel. 0637437880.

Ouderenadviseur:
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten
17 t/m 19 maart
kaartweekend Avifauna
dinsdag
11 april mini Pentathlon (3de editie) biljarten
dinsdag
11 april Paas klaverjassen met prijzen
donderdag 13 april
dinsdag
18 april
woensdag 17 mei
woensdag 17 mei
donderdag 18 mei
dinsdag
23 mei
5 t/m 12 aug

Paasdrive met prijzen
algemene jaarvergadering (zie elders dit blad)
voorjaarsdagtocht Bennekom
bedevaart naar Oudenbosch
slotdrive bridge
einde klaverjas competitie
vakantieweek Lunteren

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.

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.
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BRIDGE
EINDSTAND 4e COMPETITIERONDE 2016/2017
A-LIJN
1e
2e
3e
4e

Lineke en Dick Kraaijenbrink
Gerard de Kievit en Wilma Groenendijk
Thecla Kester en Anneke Fromberg
Elly en Martin Olsthoorn

56.77 %
54.88 %
53.21 %
51.50 %

B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN
1e
Kees van ’t Riet en Piet van Os
2e
Lenie en Aad van der Goes
e
3
Peter van Alphen en Hans van Alphen
4e
Lien Lemckert en Trudy v.d. Meer

55.00 %
54.35 %
53.97 %
53.77 %

C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN
1e
Vonie van Rijn en Koos van Paassen
e
2
Riet en Theo Damen
3e
Ludy en Piet Vis
e
4
Astrid de Lijster en Toos van Mil

55.09 %
54.61 %
53.96 %
53.15 %

D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN
1e
Toos Vijverberg en Jeannet Löbker
e
2
Hans van Gogh en Huub Versteeg
3e
Ineke de Steur en Adrie Ammerlaan
e
4
Carla Molleman en Fanny Ydo Corbeel

58.24 %
54.04 %
53.90 %
50.41 %
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Bedevaart Oudenbosch
Ieder jaar probeert KBO-Zuid-Holland een bedevaart voor haar leden
te organiseren.
Dit jaar willen we opnieuw naar Oudenbosch gaan.
In Oudenbosch staat een kopie van de St Pieter in Rome, de Basiliek
van de H. H. Agatha en Barbara, een prachtige kerk, die het zeker
waard is om te bezoeken en onze bedevaart daarheen te leiden.
De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden op
Woensdag 17 mei 2017
De prijs voor deelname bedraagt € 49,50.
Daarin is inbegrepen het busvervoer, koffie met vlaai, een
eucharistieviering, een lunch, eventueel een bezoek aan het
Suavenmuseum, plechtig Marialof en afsluiting met een drankje.

Dagindeling:
10.30 uur:
11.30 uur:
13.30 uur:
14.30 uur:

15.30 uur:
16.15 uur:
17.00 uur:

aankomst restaurant Fidei e Arti in Oudenbosch voor
koffie
eucharistieviering in de Basiliek
lunch
even Oudenbosch verkennen op eigen gelegenheid. U
kunt het Suavenmuseum gaan bezoeken of een
wandeling door het mooie arboretum maken
plechtig Marialof in de Basiliek
afsluiting met een drankje
vertrek naar huis

Opgeven bij Thea Bekkers van de Kerckhovestraat 3 Wateringen
thea1944@caiway.net Tel 06-54948214
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Biljarten Geschiedenis van het biljartspel deel 4 van 5
Industriële ontwikkelingen
Er was al eerder, zie deel 3 van 5, een schaarste
aan ivoren biljartballen.
Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog bestond er
een blokkade waardoor het ivoor het land niet meer
binnenkwam. Een alternatief werd naarstig gezocht.
Daardoor dat twee industriële broers (The Hyatt brothers), en beiden
gepassioneerde spelers, een prijs uitloofden aan degene die een
vervanger zou vinden voor het ivoor. Het nieuwe materiaal werd
"celluloid", en bracht hen een fortuin op.
Na een eeuw zoeken werd er wederom een nieuw materiaal
uitgevonden. Het "Phenol" beschadigde zelfs niet na honderden
achter elkaar afgevuurde impacts waardoor het uitermate geschikt
werd om biljartballen van te maken.
Aan het einde van de 19e eeuw vond het
Amerikaanse bedrijf Goodyear onder leiding van
Charles Goodyear een nieuw rubber uit. Dit was
zeer geschikt om de banden van te maken.
Dit ging geheel per ongeluk waardoor vulkaniseren van rubber nu
mogelijk werd.
Banden werden tot dan toe meestal gemaakt van randen, gevuld met
hooi of paardenhaar, maar nu dus van gevulkaniseerd rubber.
De energieoverdracht van de bal op het rubber en andersom werd
hierdoor enorm verbeterd en ook de baan van de bal kreeg een flinke
verlenging waardoor het driebandenspel mogelijk werd. Dit "booste"
uiteraard elke biljartvariant!
Nadat dus ook Driebanden werd gespeeld, werd er na 1910 de eerste
verwarming geïnstalleerd in biljarttafels. Hierdoor werd de
vochtigheidsgraad in het laken aangepakt en rolden de ballen weer
iets beter, en verder.
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Tegelijkertijd werd er op het gebied van lakens
verder geïnnoveerd en werden deze dunner en
kwalitatief beter.
De ontwikkeling stootte door in de vijftiger jaren en
door aan de diverse materialen te blijven werken, en
dat nog steeds te doen.
Amerika heeft dus een groot aandeel gehad bij de afsplitsing
Carambole - Pool - Snooker in het ontwikkelen van innovaties en de
ontwikkeling van materialen.
Toen de tafel nog zijn poortjes had en zijn "King", en er nog gespeeld
werd met de lepelkeu, heeft zich het moderne biljarten gevormd zoals
we dat nu kennen.
Het woord biljart verwijst bij ons naar het Carambole biljart, maar in
Amerika wordt hiermee het Pool Billiard bedoeld en in Engeland staat
het synoniem voor Snooker.
Hiermee wordt duidelijk dat de oorsprong dezelfde is maar er
verschillende wegen zijn ingeslagen door de verschillende
continenten.
Toen de ontwikkeling aangekomen was bij spelvarianten zonder
pockets en zonder obstakels op tafel,
ging het in Amerika en Engeland wel
door in zijn verandering naar een tafel
met pockets.

Hiernaast "Amerikaanse gezin aan tafel
uit 1890".

Ontwikkelingsverschillen
De tafelgrootte veranderde maar ook het aantal ballen op het biljart.
De pocket was in vroeger tijd bedoeld als "obstakel" waar je niet in
mocht belanden, en pas later werden de pockets juist het doel, zoals
in Amerika en Engeland.
m.vr.gr. en tot ziens bij (het laatste) deel 5 in het volgende blad
groeten van Harm

~7~

Droedel van Harry
Oplossing droedel nr. 18
voor SP ellen
Voorspellen

Een goede oplossing werd ingezonden door
Coby van Paassen
Piet & Tony Eijgermans
Marianne Verheyen
Thea Vijverberg
Anneke Thoen
Droedel nr. 19

Uw oplossing kunt u voor 1 april 2017 inleveren bij Thea Bekkers,
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net
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ACTIE: LID WERFT LID
De KBO afd. Wateringen gaat dit jaar van start met een nieuwe actie:
Lid werft lid!
Het is de bedoeling dat elk lid een nieuw lid probeert te werven. De
buurvrouw of buurman, een vriend of vriendin.
Heeft u een nieuw lid aangebracht, dan ontvangt u van onze afdeling
een leuke attentie.
Geef na het lezen uw Nestor en de Nieuwsbrief van de KBO afd.
Wateringen aan iemand die nog geen lid is.
Neem eens iemand die geen lid is, mee naar een bijeenkomst of
activiteit van onze afdeling.
Samen zetten we zo onze KBO opnieuw op de kaart.
Samen hebben we oog voor alle senioren!
De voordelen van een KBO-lidmaatschap voor maar € 25,00 p.p. per
jaar zijn:
Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen!
Diverse activiteiten ( 2x per week) zoals klaverjassen, bridgen,
biljarten, creativiteit. Voorts dagtochten, vakantieweek,
kaartweekend, klaverjasmarathon en bijeenkomsten dichtbij huis.
Aandacht voor eenzaamheid onder senioren.
Collectiviteitskorting zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea.
Korting rijbewijskeuring.
Hulp bij het invullen van belastingaangifte.
Hulp van een vrijwillige ouderenadviseur.
DUS: KOM NU IN BEWEGING! GA OP PAD EN HAAL NIEUWE
LEDEN BINNEN.
Mailadres!!!
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur
een mailtje naar ettydekok@gmail.com
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Waarover belde u?

Column van zorgbelang

Met vragen over de zorg kunt u terecht bij het Adviespunt
Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cliëntondersteuners geven u
informatie en advies over cliëntenrechten en klachtenprocedures.
Iedere maand staat hier een geanonimiseerd voorbeeld van een
vraag of klacht.
Anna was onlangs bij de tandarts. Deze liet haar een formulier
invullen over haar gezondheidstoestand. Ze vond de vragenlijst
eigenlijk veel te ver gaan. Maar volgens haar tandarts is ze hiertoe
verplicht. Anna wil weten of dat klopt en of hier kosten aan zijn
verbonden.
Zorgbelang antwoordt
Het afnemen van een anamnese (voorgeschiedenis) is een wettelijke
verplichting. Voor een tandarts is het van belang dat hij op de hoogte
is van de gezondheid van zijn patiënten omdat bepaalde ziekten en
medicijnen invloed kunnen hebben op het gebit en de
mondgezondheid. Voor een behandeling moet hij ook weten waar hij
rekening mee moet houden. Een paar voorbeelden: als iemand een
prothese in het lichaam heeft mag de tandarts niet zonder
antibioticum een tand of kies trekken. Het gebruik van een
antistollingsmiddel (bloedverdunner) kan ernstige nabloedingen
veroorzaken als er een tand of kies wordt getrokken. Misschien bent
u overgevoelig voor bepaalde stoffen. Het is belangrijk dat de
tandarts hier van op de hoogte is.
De tandarts heeft de wettelijke plicht om uw persoonlijke gegevens
zorgvuldig te bewaren. Uw medische gegevens mogen alleen
toegankelijk zijn voor de medewerkers in de praktijk en eventuele
andere behandelaars, zoals een waarnemend tandarts of de
kaakchirurg.
Wat betreft de kosten: De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt
hierover dat het afnemen van een schriftelijke medische anamnese
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alleen declareerbaar is als er iets bijzonders of complex aan de hand
is. Een vragenlijst invullen als iemand voor het eerst bij een nieuwe
tandarts komt, of routinevragen over zwangerschap of over
medicatie komen niet in aanmerking voor declaratie.
Heeft u een vraag voor het Adviespunt, dan kunt u op werkdagen
bellen naar (088) 929 40 19. E-mail: adviespunt@zorgbelangzuidholland.nl. Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl.

Postzegels
Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate van
Missie- en Ontwikkelingswerk. Wilt u ook meedoen? Knip de zegels
royaal uit of lever de enveloppen en ansichtkaarten bij ons af. U mag
ze ook in de brievenbus deponeren. Voor dit doel
zijn ook brillen, hoorapparaten en religieuze
artikelen welkom. Kunt u het niet brengen? Één
telefoontje en we halen het bij u op. Namens de
medewerkers van het Missiehuis in Steyl dank aan
ieder die mee spaart.
Inleveradressen:
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul
Dhr. K. Vis, Waterlandsingel 178, D-H
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,
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Tel: 0174-295327
Tel: 0174-296794
Tel: 0174-294848
Tel: 0174-293291
Tel: 0174-296473
Tel: 070-3932090
Tel: 0174-294089
Tel. 0174-628188
Tel. 0174-219623

Klaverjassen
Prijsklaverjassen 7 februari 2017
1.Joke Mulder
2.Ben Krijger
3.Piet Onings
4.Margo Vis
5.Peter v.d. Valk

5727
5602
5436
5405
5329

punten
punten
punten
punten
punten

Poedelprijs
Riet Verbeek

3504 punten

BESTE KLAVERJASSERS
Alvast een paar mededelingen.
Wij stoppen de competitie op 23 mei en maken de winnaar op. 30
mei bekend.
Verder in de maanden juni - juli – augustus is er iedere dinsdag vrij
kaarten.
Er is en wordt ook aan u gedacht (vakantie tijd).
Groet,
Tony - Piet - Chris

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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ALGEMENE LEDENVERGADERING DD. 18 APRIL 2017
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van KBO
afdeling Wateringen die gehouden wordt op dinsdagmiddag 18 april
2017 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 er de reguliere soosmiddag met klaverjassen en andere
reguliere activiteiten.
De agenda van de vergadering, de notulen van de vorige
vergadering en het jaarverslag van de secretaris zijn in deze
nieuwsbrief opgenomen. De financiële stukken zijn voor aanvang
van de vergadering ter plaatse beschikbaar en vanaf 4 april op de
soosmiddagen dinsdag en donderdag.
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich bij het
secretariaat aanmelden tot uiterlijk woensdag 12 april 12:00 uur.
Wateringen, 23 februari 2017
Dick Kraaijenbrink, secretaris.
Algemene Vergadering KBO afdeling Wateringen
dd. 18 april 2017bij VELO om 13:00 uur
Agenda
1. Opening door de voorzitter en mededelingen
2. Vaststellen van de agenda
3. Notulen van de Algemene Vergaderingen dd. 7 april 2016 en
12 mei 2016.
4. Jaarverslag 2016 van de secretaris
5. Financiën
Financieel jaaroverzicht 2016 van de penningmeester (balans
en exploitatie).
Begroting 2017.
Verslag van de kascontrolecommissie.
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Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming
reservelid.
Vaststellen van de contributie 2018 en de extra bijdragen voor
activiteiten.
6. Bestuursverkiezing
Dit jaar zijn volgens rooster aftredend mevrouw A.E.M. van
der Hee-Lammers (voorzitter) en mevrouw Th. van GoghBekkers (lid).
Zij stellen zich herkiesbaar.
7. Rondvraag
8. Sluiting door de voorzitter

Notulen Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd. 7 april
2016 bij VELO
Aanwezig: Annelies van de Hee (voorzitter), Dick Kraaijenbrink
(secretaris), Hans Vollering (penningmeester), Thea Bekkers (lid),
Etty de Kok (lid), Ineke Meijer (lid), Theo Vis (lid) en Frans Jetten
(niet-bestuurslid, financiële administratie).
1. Opening door de voorzitter en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet
iedereen van harte welkom. De opkomst is goed, er zijn ruim 100
leden aanwezig.
Annelies merkt op dat ze vindt dat er een fijn bestuur is waarin zij
het naar haar zin heeft. Daarna staat zij met trots stil bij het
heuglijke feit dat de gezamenlijke KBO’s in het Westland de
Loftrompet hebben gewonnen.
In de opening stipt zij ook al aan dat de financiële situatie het
bestuur heeft gedwongen om een aantal verhogingen voor te
stellen. Zij noemt: een verhoging van de contributie met
€ 1,00 naar € 25,00 per lid per jaar, een verhoging van het
koffie/thee-geld met € 0,25 naar € 0,75 per kopje, een verhoging
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van de extra bijdrage voor bridge met € 2,50 naar € 10,00 per
jaar, een verhoging van de extra bijdrage voor biljart met € 2,50
naar € 7,50 per jaar en de invoering van een extra bijdrage voor
klaverjas en overige activiteiten op de soosmiddag op dinsdag
van € 5,00 per jaar. De verhoging/invoering van de extra bijdrage
voor deelnemers aan de soosmiddagen is ingegeven door het feit
dat zij gebruik maken van de zaal waarvoor wij huur moeten
betalen aan VELO. En die huur gaat in belangrijke mate omhoog,
de onderhandelingen hierover zijn gaande en dus nog niet
afgerond.
Tot slot meldt de voorzitter dat met ingang van het nieuwe
seizoen een wens van het bestuur, om het mededelingenblad
een betere uitstraling te geven, in vervulling gaat. Het blad zal
dan worden vervaardigd door HR&Partners. Het wordt voorzien
van een stevige omslag (in kleur) met een schildering van Paul
Kerrebijn op de voorkant. Daarnaast worden de overige delen
van de omslag en één inlegvel voorzien van advertenties
waardoor de verandering voor ons kostenneutraal wordt
uitgevoerd. Het contract hierover is voor één jaar aangegaan.
De secretaris heeft geen mededelingen.
2. Vaststellen van de agenda.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
3. Notulen algemene vergadering dd. 7 april 2015.
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen waarna de
notulen onder dankzegging worden vastgesteld.
4. Jaarverslag 2015 (seizoen 2015-2016) van de secretaris.
Het jaarverslag doet enerzijds verslag van het jaar 2015 en
anderzijds van het seizoen 2015-2016 voor zover dat gevorderd
is waardoor een zo compleet mogelijk beeld ontstaat.
De suggestie van de heer Piet Vijverberg van vorig jaar volgend,
leest de secretaris het verslag (in verkorte vorm) voor. Het
verslag, waarin een overzicht van de activiteiten van de
commissie ‘Uit Goed Voor U’ is opgenomen, wordt zonder nadere
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vragen of opmerkingen onder dankzegging goedgekeurd.
5. Financiën.
Financieel jaaroverzicht 2015 van de penningmeester (balans
en exploitatie).
De voorzitter geeft de penningmeester het woord voor een
toelichting op de cijfers. Deze merkt op dat er een klein foutje
staat op de Balans per 1 januari 2015 onder ‘Activa, Nog te
ontvangen’ waar had moeten staan: ‘Rente 2014 Spaarrekening’.
Het exploitatieoverzicht over 2015 toont een nadelig saldo van €
2931 wat geheel ten laste is gebracht van het Eigen Vermogen.
Zonder vragen en op- of aanmerkingen wordt het financieel
jaarverslag goedgekeurd met dank aan de financieel
administrateur en de penningmeester.
Begroting 2016.
Bij de start van dit punt brengt de heer Kees Rouss een punt van
orde in. Hij wil graag dat de agenda wordt gevolgd. Toen bleek
dat hij per abuis de agenda van vorig jaar voor zich had trok hij
het punt met excuses in.
Nota Bene:
Na al een ruim aantal jaren geen begroting (meer) te hebben
opgesteld (vroeger was dat nodig voor het aanvragen van
subsidie bij de gemeente) is dat dit jaar wel gedaan om duidelijk
te tonen dat we financieel in moeilijk vaarwater zijn gekomen.
Vandaar dat een aantal verhogingen zijn voorgesteld. De
onderhandelingen met VELO over de huur zijn nog in volle gang.
Niettemin zullen we de broekriem moeten aanhalen.
De heer Piet Vijverberg vindt dat bestuur het niet kan maken om
een begroting op te stellen waarin een nadelig saldo ter grootte
van € 4525 voorkomt en geeft het bestuur mee op zijn minst te
tonen hoe dit wordt opgevangen. Hij noemt als voorbeelden nog
hogere of andere verhogingen of het ten laste te brengen van het
Eigen Vermogen.
De heer Kees Rouss vraagt waarom de verhogingen niet vooraf
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bekend zijn gemaakt. Het bestuur blijft hierop het antwoord
schuldig en belooft dit voortaan wel te doen.
Het voorstel van de voorzitter om de huidige voorgestelde
verhogingen in stemming te brengen wordt door de vergadering
afgewezen.
De heer Harry Barendse stelt voor dat het bestuur zijn huiswerk
opnieuw maakt, een nieuwe begroting presenteert zonder het
grote nadelige saldo en een extra Algemene Vergadering
uitschrijft om deze te bespreken. Pas in die extra vergadering zal
over de voorstellen van het bestuur worden gestemd. Voorts is de
heer Barendse van mening dat een begroting vóór de
jaarwisseling dient te worden gepresenteerd.
Mevrouw Tiny Eekhout stelt voor om de nieuwe voorstellen van
het bestuur aan alle leden voor te leggen door publicatie in het
eerstvolgende mededelingenblad. Hierbij zal duidelijk worden
gemaakt dat diegenen die niet op het voorstel van het bestuur
reageren geacht worden ermee ingestemd te hebben. Het
bestuur neemt de suggestie van mevrouw Eekhout over. De
voorzitter stelt dat de extra vergadering weer zal worden
gehouden voorafgaand aan een bridgemiddag.
Verslag van de kascontrolecommissie.
De heer Martin Olsthoorn van de kascontrolecommissie (gevormd
samen met de heer Henk Berendse) brengt het verslag uit van de
controle van de boeken. ‘Het zijn geen mooie cijfers maar bij de
controle zijn ze in orde bevonden’ merkt hij op. Hij stelt de
vergadering voor het bestuur decharge te verlenen voor het
gevoerde financieel beleid en de penningmeester decharge te
verlenen voor het gevoerde financieel beheer. De vergadering
stemt hiermee in en de voorzitter bedankt de commissie, de
penningmeester en de financieel administrateur.
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming
reservelid.
De heer Martin Olsthoorn treedt af als lid van de commissie. De
heer Henk Berendse blijft lid en het reservelid, de heer Leo
Toussain, treedt nu toe tot de commissie. Het bestuur heeft de
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heer Kees Grolleman bereid gevonden reservelid te worden, de
vergadering stemt hiermee in.
Vaststelling van de contributie 2017 en de extra bijdragen
voor activiteiten.
Omdat de stemming over het vaststellen van de contributie en de
extra bijdragen voor activiteiten door de vergadering wordt
opgeschort naar een extra te beleggen Algemene Vergadering
wordt hiervoor nu alleen verwezen naar het voorstel van het
bestuur zoals door de voorzitter genoemd in haar openingswoord.
De heer Hein Straathof merkt op dat wij, gelet op wat de KBO
biedt, verwend zijn met een zeer lage contributie
6. Bestuursverkiezing.
Aftredend dit jaar is de heer D. Kraaijenbrink, hij stelt zich
herkiesbaar.
Voor de verkiezing is geen schriftelijke aanmelding van
tegenkandidaten bij het bestuur binnengekomen, ook uit de
vergadering treedt geen tegenkandidaat naar voren.
Na aanprijzing door de voorzitter wordt de secretaris met applaus
herkozen.
7. Rondvraag.
Mevrouw Coby van Paassen merkt op dat VELO in onze
gemeente een sociale functie heeft wat niet vergeten mag
worden bij de onderhandelingen met KBO over een nieuw
contract. Het bestuur (maar ook VELO) onderschrijft dit ten volle.
De heer Nico Meijer vraagt het bestuur om het winnen van de
Loftrompet aan te grijpen om via reclame (bv. in het VELOnieuws) nieuwe leden te werven. Hij deed deze suggestie eerder
in een e-mail naar de secretaris. Het bestuur zegt toe dit te doen.
De heer Kees Rouss vraagt het bestuur de financiële cijfers
(achter de inlogcode voor leden) te publiceren op de website. Het
bestuur wijst dit af. De secretaris merkt op dat elke website
gehackt kan worden.
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8. Sluiting door de voorzitter.
Onder dankzegging en de uitgesproken wens voor een fijne
biljart- of bridgemiddag sluit de voorzitter rond 13:35 uur de
vergadering.
Notulen Extra Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd.
12 mei 2016 bij VELO
Aanwezig: Annelies van de Hee (voorzitter), Dick Kraaijenbrink
(secretaris), Hans Vollering (penningmeester), Thea Bekkers (lid),
Etty de Kok (lid) en Theo Vis (lid).
Afwezig: Ineke Meijer (lid).
9. Opening door de voorzitter en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet
iedereen van harte welkom. De opkomst is redelijk.
Annelies vraagt een moment stilte om Jan van Rijn, die kort
geleden is overleden, te gedenken. Jan is jarenlang de
coördinator van de Nestorverspreiding bij ons geweest.
Bericht van verhindering is ontvangen van het echtpaar Meijer,
van het echtpaar Mulder en van mevrouw Petra Rouss.
Het bestuur heeft een e-mail en aantal brieven met constructieve
kritiek ontvangen van het echtpaar Rouss. Een van de punten
daarin heeft het bestuur overgenomen, te weten, het laten vallen
van de voorgenomen introductie van een extra bijdrage voor
andere soosdeelnemers dan biljarters, bridgers en klaverjassers.
De secretaris heeft geen mededelingen.
10. Vaststellen van de agenda.
De heer Kees Rouss stelt voor een brief die hij samen met zijn
vrouw Petra aan het bestuur heeft gericht in de vergadering te
behandelen. In deze brief vragen zij een andere vaststelling van
de extra bijdrage voor biljarters en die voor bridgers. De voorzitter
antwoordt dat op dit voorstel niet wordt ingegaan. Het bestuur
heeft deze brief al eerder rechtstreeks in diezelfde zin
beantwoord met de mededeling dat zij de voorliggende
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verhogingen juist en nodig acht en dat het financieel beleid de
competentie is van het bestuur.
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
11. Notulen algemene vergadering dd. 7 april 2016.
De vergadering heeft geen vragen of opmerkingen waarna de
notulen onder dankzegging worden vastgesteld.
12. Financiën.
Begroting 2016 en begroting 2017.
Een nieuwe begroting voor 2016 en een begroting voor 2017 zijn
aan alle leden voorgelegd door ze als inlegvel in het
mededelingenblad te verspreiden.
De penningmeester licht de – door de vergadering op 7 april
gevraagde – wijziging van de begroting voor 2016 toe. Hij
benadrukt dat de nu ter goedkeuring voorliggende verhogingen
noodzakelijk zijn om aan de wens van de vergadering te voldoen.
Hij voegt daaraan toe dat extra zaalhuur die wij aan VELO
moeten gaan betalen in dit verband een mede bepalende factor
is.
Er blijft voor 2016 nog een (belangrijk kleiner) nadelig saldo
begroot. De voorlopige begroting voor 2017 toont een positief
resultaat.
Vaststelling van de contributie 2017 en de extra bijdragen
voor activiteiten.
In haar openingswoord van bovengenoemd mededelingenblad
heeft de voorzitter de door het bestuur voorgestelde verhogingen
verwoord. Daarnaast is gemeld dat ernaar wordt gestreefd om
alle activiteiten kostendekkend te maken. Dat betekent dat voor
sommige activiteiten een hogere bijdrage zal worden gevraagd
dan gebruikelijk was. Als voorbeeld wordt het kerstbuffet
genoemd.
De heer Groenendijk vraagt waarom de aanvankelijke verhoging
van het koffie/theegeld naar € 0,75 gewijzigd is in € 1,00. Dit is
gedaan om het gat in de begroting te verkleinen. De heer
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Groenendijk merkt over het kerstbuffet op dat naast er meer voor
te vragen ook de inhoud kan worden versoberd.
De heer Adri Hartman stelt dat tegenover vaste kosten ook vaste
inkomsten zouden moeten staan. De penningmeester merkt op
dat we de contributieverhoging beperkt willen houden om niet uit
de pas te lopen bij omliggende verenigingen. Daarnaast vindt het
bestuur het billijk dat de soosdeelnemers in belangrijke mate
bijdragen aan de verhoging van de zaalhuur.
De heer Hein Straathof merkt op dat hij pas veel plezier heeft
beleefd aan een uitgaansdag en hij pleit er voor de
contributieverhoging gematigd te houden om ook mensen met
een kleine beurs daaraan te kunnen laten deelnemen.
Op vraag van de voorzitter merkt de heer Piet Vijverberg op dat
hij tevreden is met de nieuwe begroting en hij complimenteert het
bestuur met de acties die zij heeft genomen om tot een positief
resultaat te komen.
De vergadering keurt de begrotingen en de voorgestelde
verhogingen goed. De heer Kees Rouss merkt op dat hij
genotuleerd wil zien dat hij heeft tegengestemd, waarvan akte.
13. Rondvraag.
De heer Hans van Gogh merkt op dat als er in een vereniging
problemen zijn dat die moeten worden opgelost. Hij meent dat het
bestuur dat in dit geval voortreffelijk heeft gedaan. De
vergadering ondersteunt zijn uitspraak met luid applaus.
14. Sluiting door de voorzitter.
Annelies merkt op dat zij bij de huldiging van de heren Kees
Grolleman en Jan de Kok als nieuwe bridgeleiders verzuimd heeft
te vermelden dat wij al beschikten over 2 bridgeleiders, te weten
mevrouw Joke Toussain en de heer Leo Toussain.
Onder dankzegging en de uitgesproken wens voor een fijne
biljart- of bridgemiddag sluit de voorzitter rond 13:15 uur de
vergadering.

~ 21 ~

Jaarverslag 2016 van de KBO afdeling Wateringen
Het bestuur van de vereniging bestond in 2016 uit mw. A.E.M. van
der Hee-Lammers (voorzitter), dhr. Th.J. Vis (vice-voorzitter), dhr. D.
Kraaijenbrink (secretaris), dhr. J.J. Vollering (penningmeester), mw.
Th. Bekkers (lid), mw. E. de Kok (lid) en mw. W.P.M.J. Meijer (lid).
Eind 2015 hadden wij 741 leden, eind 2016 waren dat er 713.
Opnieuw een daling die voor een deel is veroorzaakt door mensen
die zijn uitgeschreven omdat zij na herhaalde verzoeken/
aanmaningen hun contributie niet betaalden. Ook zijn ons weer een
aantal trouwe leden ontvallen.
Naast algemene ondersteuning van ouderen (door onder meer de
Vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastinginvullers) ontplooide de
vereniging wekelijkse activiteiten op het gebied van Biljart, Bridge,
Creativiteit en Klaverjas. Ongeveer een derde van onze leden nam
aan één of meer van deze activiteiten deel waaronder de jaarlijkse
feestelijke drives met Pasen en met Kerst.
- In het jaar 2016 zijn door de commissie ‘Uit Goed Voor U’
recreatieve en/of culturele activiteiten georganiseerd waarvoor ruime
belangstelling was: een themamiddag ‘Hoedjes van Toen en Nu’ met
38 mensen, het kaartweekend (zie onder), een voorjaarstocht op 11
mei met 51 mensen naar een ‘Royal Tour’ in Twente, de
vakantieweek in Millingen a/d Rijn van 20 t/m 27 augustus met 39
mensen, een cursus fotoboek maken op 2 november met 7 mensen,
een kerstboottocht met 35 mensen op 13 december naar lichtjesstad
Delft en een Adventsviering (zie onder).
- Op 4 januari 2016 hield het bestuur een nieuwjaarsreceptie met
ongeveer 120 bezoekende leden.
- Op 26 januari 2016 vond opnieuw een Klaverjasmarathon plaats.
Aan dit zeer geslaagde evenement namen 84 mensen deel, het
toernooi werd gewonnen door Ton Tanke.
- Van 8 t/m 10 april 2016 namen in Berkel Enschot 83 liefhebbers
deel aan het jaarlijkse kaartweekend; het bridgen met 34 deelnemers
werd gewonnen door Lineke en Dick Kraaijenbrink en het
klaverjassen met 49 deelnemers werd gewonnen door Nico Krijger.
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- Op 29 april 2016 bezochten ongeveer 45 vrijwilligers gedurende
hun jaarlijkse uitgaansmiddag de proeftuinen van de TU in Delft en
gebruikten zij aansluitend, na een borreluurtje, een prima door VELO
verzorgd buffet.
- Gedurende de zomermaanden werd in 2016 op dinsdagmiddag
doorgegaan met onze activiteiten voor zover daar belangstelling voor
was. Met gemiddeld 10 tafels klaverjas en 10 tafels bridge was dit
succesvol. Ook voor biljart was er een goede belangstelling.
- Het seizoen 2016-2017 werd op 6 september 2016 geopend met
een door ongeveer 120 mensen bezochte Woord- en Gebedsdienst
in de kantine bij VELO gevolgd door een zeer in de smaak vallend
cabaret ‘Het draait om mensen nietwaar’ van Marien van den Berg.
- Van 27 september t/m 10 oktober konden de leden met een
Rabobankrekening (die ook lid zijn van de Rabobank) onze
vereniging steunen door hun stem of stemmen (maximaal 2
stemmen per vereniging en in totaal 5 stemmen) uit te brengen op
hun favoriete vereniging(en) in de Rabobank Clubkas Campagne. In
2016 stemde u € 765,16 voor uw vereniging bij elkaar, een mooi
bedrag!
- Op 20 december vond de Adventsviering plaats met een woord- en
gebedsdienst in de kantine bij VELO gevolgd door een gezellig
samenzijn en bingo en afgesloten met een uitgebreid warm en koud
buffet verzorgd door VELO; hieraan namen 180 leden deel. Rond
Sinterklaas werden de ruim 40 vrijwilligers zoals gebruikelijk bedacht
met een cadeautje voor hun belangeloze inzet.
Uw bestuur vergaderde negen maal in 2016. Daarnaast bezochten
één of meer bestuursleden de reguliere vergaderingen van de KBOregio Delft-Westland-Oostland (DWO), van de provinciale KBO-ZH,
van de Seniorenadviesraad Westland (SARW) en van Vitis. Ad hoc
bezochten één of meer bestuursleden, door genoemde of andere
instellingen georganiseerde, presentaties of cursussen.
Wateringen, 23 februari 2017
D. Kraaijenbrink, secretaris
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Saldo oude OV-chipkaart gratis af te halen
Het saldo van een verlopen persoonlijke OV-chipkaart halen
kost binnenkort geen geld meer. Anonieme kaarthouders
hebben voorlopig pech; zij blijven de kosten betalen.
Een verlopen OV-chipkaart kan nog saldo
bevatten. Binnenkort kan dit, tot een bedrag van
30 euro, gratis af worden gehaald bij een balie
op de grotere stations. Tot op heden kost dit 1
euro. Dit meldt de Consumentenbond, die
samen met reizigersorganisatie Rover, al
jaren aandringt op het gratis terugkrijgen van
het saldo op een oude kaart.
Anonieme kaarten
De regeling geldt niet voor anonieme OV-chipkaarten. Daarvoor
het saldo afhalen blijft 1 euro kosten. Bovendien moet legitimatie
worden overlegd, wat de Consumentenbond onwenselijk acht
voor personen die bewust hebben gekozen voor een anonieme
OV-chipkaart.

Ouderen raken grip op financiën kwijt door digitalisering
Vrijwilligersorganisatie Humanitas ziet de groep Nederlanders
groeien die moeite heeft om grip te houden op de eigen financiën.
Vorig jaar klopte een recordaantal van 13.832 mensen bij
Humanitas aan voor hulp bij thuisadministratie. Dat is 13 procent
meer dan een jaar eerder. Toen ging het nog om 12.270 mensen. Er
is al jaren sprake van stijgingen, maar de groei is nu in een
stroomversnelling geraakt.
De organisatie denkt dat dit komt doordat steeds minder instanties
papieren rekeningen en brieven versturen. Met name ouderen
verliezen daardoor het overzicht, niet alleen van wat er binnen komt,
maar nog meer van wat er uit gaat.
'Terwijl de crisis voorbij is en de welvaart weer toeneemt, neemt het
financieel overzicht bij velen af’, constateert Humanitas. Dat heeft
ook te maken met vergrijzing. Sommige ouderen missen
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computervaardigheden, terwijl de dienstverlening van banken
toegespitst is op digitaal bankieren.
Oudere digibeten
‘Er is vergeleken met vijf jaar geleden een groeiende groep oudere
digibeten’, laat projectcoördinator Roderick Heijbroek van Humanitas
weten. ‘Deels gaat het over vrouwen die hun man verliezen die altijd
de administratie deed. Maar ook blijkt er soms geen computer in huis
te zijn en wordt er nog gebankierd met acceptgiro's.’
De vrijwilligersorganisatie biedt sinds 2004 hulp aan mensen die
moeite hebben met het op orde houden van hun administratie. Deze
service is inmiddels het sterkst groeiende programma van
Humanitas. Er werken nu 4.510 vrijwilligers aan mee.

Aanmaning Sire incasso is oplichting
Een brief op de mat gehad van Sire
incasso? Maak u geen zorgen: de
aanmaning is vals.
Ook via papieren brieven trachten
oplichters argeloze Nederlanders op te
lichten. De redactie van SeniorWeb
ontving zo'n brief via een lid. Het gaat om
een aanmaning verzonden door Sire
incasso & recht. De ontvanger zou nog een vordering hebben
openstaan van het bedrijf XS News.
Ook zo'n brief ontvangen? Verscheur hem gewoon. XS News
geeft aan dat er geen relatie is met het genoemde Sire incasso &
recht. Achter dit bureau gaat een ordinaire oplichter schuil. Op
onder meer de sites van Kassa en Radar maken mensen melding
van de brief, dus hij lijkt breed door Nederland verzonden.
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Weetje uit de nieuwsbrief vanSenioren society
Sleutelvinder
‘Weet jij waar ik mijn sleutels heb gelaten?’
Met de Fysic FC-63 elektrische sleutelvinder behoort het zoeken
naar uw sleutels, portemonnee en tas definitief tot het verleden. U
vindt een en ander snel en gemakkelijk terug en
dat met één druk op de knop. Ideaal, voor
iedereen.
Gebruik
De elektronische sleutelvinder van Fysic bestaat
uit één zender en drie ontvangers. Elke ontvanger
heeft zijn eigen kleur (blauw, groen of rood) en
dient afzonderlijk te worden vastgemaakt aan de voorwerpen die u
makkelijk 'uit het oog verliest'. Op de zender zitten drie knoppen in
de kleuren blauw, groen en rood die elk zijn gekoppeld aan een
ontvanger in dezelfde kleur.
Een voorbeeld
Koppel de blauwe ontvanger aan uw sleutels. Weet u niet meer waar
de sleutels liggen? Druk op de blauwe knop van de zender. Er wordt
een geluidssignaal gegeven en u vindt snel uw sleutels terug.
In de maand maart is de sleutelvinder product van de maand.
Inclusief vier knoopcelbatterijen (CR-2016) van € 29,99 voor €
26,99.
De Medikaart
Misschien heeft u wel eens een situatie meegemaakt dat u door een
ongeluk uw medische gegevens moest geven en het dan lastig is om
alles door te geven. Bent u allergisch of mag u bepaalde medicijnen
niet. Dan is het handig om alles in één overzicht te hebben. Handig
voor uzelf en handig voor hulpverleners.
De Medikaart is een handige medicijnenpas (bankpas formaat) die u
altijd in uw portemonnee kunt bewaren. In nood gaan de
hulpverleners ook eerst naar uw portemonee zoeken voor
identificatie. Uw persoonlijke gegevens staan erop maar ook uw
medicijnen, allergieën, bijzonderheden, huisarts, verzekering,
apotheek. Ook kunt u erop vermelden wie er als eerste gebeld
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moeten worden in geval van nood. De Medikaart kunt u ook
meenemen op vakantie. Ook in het buitenland is de kaart makkelijk
leesbaar. Mocht u uw medicijnen zijn vergeten of moet u onverwacht
naar een arts dan kunt u uw Medikaart laten zien en de arts of
apotheker krijgt de juiste informatie.
Heeft u veel medicijnen en kan het niet op één kaart dan krijgt u de
2e met de rest van de medicijnen er gratis bij.
Wisselt u regelmatig van medicijnen dan is het ook mogelijk een
kaart te kopen met meerdere wijzigingen erin.
Er zijn verschillende prijzen voor de Medikaart:
Medikaart
1 nieuwe Medikaart
€ 8,50
Wijzigingen
1 Nieuwe Medikaart met wijzigingen € 5,00

Nu € 7,95

Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413Heeft u vragen? Bel ons
020-7740413
info@seniorensociety.nl
www.seniorensociety.nl
Belastinginvullers HUBA’s
Henk Berendse
Tel 0174-297235
h.j.berendse@caiway.nl
Henk van der Hee Tel 0174-295294
hc@vanderhee.net
Ruud Nouwen
Tel 0174-294598
ruudenhelen@caiway.nl

06-11366665

Oproepje
Wij willen heel graag resten wol en knoopjes hebben om truitjes te
breien voor de derde wereld landen.
Heeft u iets voor ons liggen wat u kunt missen bel 0174- 296115
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Bestuur
A.E.M. van der Hee-Lammers
voorzitter
D. Kraaijenbrink
secretaris
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen
J.J. Vollering
penningmeester
Th.L. Vis
vice-voorzitter
Th. M. Bekkers
lid
E. de Kok-Gertenaar
lid
W.P.M.J. Meijer-de Leeuw
lid

0174-295294
0174-293038
06-37437880
0174-293008
0174-294899
0174-785167
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
Magda Desmet
Jan Lindenburg
Willy v.d. Meer
Coby van der Knaap
Gerda van Leeuwen
Hanneke Verbeek
Tonnie van Venrooy

A-B lijn
A-B lijn
A-B lijn
A-B lijn
C-D lijn
A-B lijn
A-B lijn
B-C lijn

0174-293595
0174-293972
070-3210010
06-37323713
0174-294163
070-3298157
0174-623406/06-30504205
0174-629869

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
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