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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 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 65              nr.4                              april 2018 

 
Van de bestuurstafel 
 
Morgen heb ik vergadering van KBO regio DWO (Delft, Westland, 
Oostland). Door middel van deze bijeenkomsten blijven we op de 
hoogte van wat er zoal in de regio in KBO-land speelt, maar ook leren 
de bestuurders door dit soort meetings elkaar kennen. We kunnen 
van elkaar leren hoe een andere KBO een en ander regelt, maar ook 
gezamenlijk optreden naar  b.v. de KBO Zuid-Holland. Als we het 
ergens niet mee eens zijn (of juist heel erg wel), schrijft de secretaris 
namens al deze KBO’s  één brief, dat legt meer zoden aan de dijk dan 
alleen een brief van KBO Wateringen. 
 
De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij, nu moet er in onze 
gemeente nog een college gevormd worden. Dat betekent nieuwe 
wethouders met wie wij in de toekomst te maken zullen krijgen, vast 
weer even wennen. 
 
Op 19 april is de algemene ledenvergadering. Het bestuur neemt dan 
na vele jaren afscheid van Ineke Meijer, maar kan gelukkig Martin 
Olsthoorn als nieuw bestuurslid verwelkomen. Het bestuur is zeer blij 
dat het aantal bestuursleden  op die manier voltallig blijft. 
  

http://www.kbowateringen.nl/
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Ook onze oproep voor uitbreiding van de commissie ‘Uit Goed voor U’ 
is succesvol. Twee dames hebben zich aangemeld: mevrouw Coby 
van der Knaap en mevrouw Lien Lemckert. Het bestuur is er blij mee. 
 
En op 20 april gaan we onze vrijwilligers weer in het zonnetje zetten. 
We hopen op een echt zonnetje, want we gaan een prachtige tuin in 
Honselersdijk bezoeken, en tot slot een borrel en buffet bij Velo. 
 
Elke week 2 soosmiddagen met bridge, klaverjas, crea en spelletjes, 
en biljart, het jaarlijkse dagje uit in mei en een vakantieweek, kortom 
er is veel te doen bij KBO Wateringen. 
 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Nieuwe leden  

 
Mevr. T.L. Bakker-Latooij, Oostblok 40, 2291XK Wateringen.  
 
Van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 
 
Overleden 
 
Dhr. J.v.d. Spek, Kerklaan 54, Wateringen.            op 18 maart 
Mevr. C. Vijverberg, Het Tolland 78 Wateringen,   datum onbekend.  
Mevr. Van Koppen-v.d. Steen, Westblok 10,          datum onbekend 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
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Activiteiten  
Do 10 mei  GEEN SOOS i.v.m. Hemelvaartsdag 
Di  22 mei  Laatste competitie wedstrijd klaverjassen  
Wo 23 mei  Voorjaarstocht  zie inschrijfformulier in febr.nr.  
Do 24 mei  Slot bridge drive 
Di  29 mei  Bekendmaking klaverjaswinnaar 2018 
Do 31 mei t/m 28 juni Zomerbridge 
11 t/m 18 augustus Vakantiereis zie inschrijfformulier in maart nr. 
 
Elke dinsdag  Soosmiddag     v.a.13.00 uur 
   Klaverjassen, 
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  Soosmiddag    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  
Van de Seniorenraad Westland  kunt U alle informatie vinden op de 
site www.seniorenraad-westland.nl. 
 
 
Hoe log ik in op onze site? 
Regelmatig wordt de volgende vraag gesteld. 
Het lukt mij niet om in te loggen op de website. 
Als u op de website  www.kbowateringen.nl  bent, klik dan op de tekst 
in de grijze balk rechtsboven op “ in/uitloggen”. 
Vul bij Gebruikersnaam uw e-mailadres (dat wel bij ons bekend moet 
zijn) in. 
Voor het wachtwoord vult u uw geboortedatum in. Voorbeeld  07-12-
1899.  Let wel streepjes ertussen dd-mm-jjjj 
Klik er onder op de toets  “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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Belastinginvullers  HUBA’s 

Cees van Rijn         Tel  0174-293694  

rijnc@kpnmail.nl  

Henk Berendse       Tel 0174-297235     06-11366665 

h.j.berendse@caiway.nl 

Henk van der Hee   Tel 0174-295294   

hc@vanderhee.net                                                                          

Ruud Nouwen         Tel 0174-294598   

ruudenhelen@caiway.nl                                                       

 

  
 

 

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

Mevr. Petra Rouss 
Wij zijn door haar heel goed en fijn geholpen 
voor de ouderen zorg. 
Bel haar gerust als je ergens mee zit en je 
weet er geen raad mee. 
Petra is er voor ons allemaal. 

Dank daarvoor.   

 

 

Een KBO lid. 
 
 
 
 
 

 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Bridge 
 

EINDSTAND 5e COMPETITIERONDE 2017/2018 
 

A-LIJN 
1e  Thecla  Kester en Anneke Fromberg  54.02 % 
2e  Elly en Martin Olsthoorn     53.09 % 
3e  Koos en Nel Duivenvoorde   53.08 % 
4e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   53.00 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Gerard de Kievit en Wilma Groenendijk  56.62 % 
2e  Piet en Wil Duijndam    53.41 % 
3e  Cock v.d.  Knaap en Hannie van Zon  52.81 % 
4e  Anjo v.d. Hoeven en Ria Snoek   52.46 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Ria v.d. Knaap en Wil van Veen   57.89 % 
2e  Thea van Gogh en Vonie van Rijn  54.16 % 
3e  Ineke Meijer en Nel v.d. Wilk   52.74 % 
4e  Jan van Kester en Chris Moers   52.36 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Toos de Maat en Theo Verbraeken  55.40 % 
2e  Ati Arbouw en Mimi van Rijn   54.36 % 
3e  Bep Straathof en Corrie Wigchert             54.31 % 
4e  Toos Vijverberg en Jeannet Löbker  54.18 % 
 
 

ZOMERBRIDGE 
 
De zomerbridge start op donderdag 31 mei en loopt t/m 28 juni, in 
de maanden juli en augustus (vanaf 3 juli t/m 28 augustus) is er 
alleen op de dinsdagmiddag bridge. 
Graag om 13.00 uur aanwezig zijn i.v.m. lijnindeling. 
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Tijdens de zomerbridge kan je met of zonder partner komen bridgen, 
je wordt gekoppeld aan iemand die ook alleen komt, of aan een van 
de begeleiders, dus je kunt altijd spelen. 
 
Het is ook mogelijk om met iemand te komen die geen lid is van de 
KBO Wateringen, wij vragen dan een bijdrage van € 1,00 per persoon. 
 
Het is vrije inloop, dus u hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen of mailen 
met Jan de Kok, tel.: 0174-785167, email: ettyjandekok@gmail.com 
 
De nieuwe competitie 2018/2019 start op donderdag 6 september 
2018. 
 
Voor de nieuwe competitie begint, graag tijdig aangeven als u 
van partner wisselt. 
 
Biljarten 
Zo maar een  dinsdag middag 
Vroeg in de middag voor dat het gaat regenen, komen de biljarters 
samen, deze middag met 12 man. Wie tegen wie, wordt op een bord 
op volgorde van binnen komst bepaald, zodat het eerlijk en gelijk 
bepaald wordt. Als de biljarts gezet zijn en waterpas gesteld, kan het 
los gaan en hoor je alleen de ballen tikken en hardop tellen. En dan 
na en uurtje is het tijd voor een bakkie koffie, en dan wordt er op 
geschept hoe goed ze zijn, of dat het allemaal bijna raak was, de 
millimeters zijn niet van de lucht. Ook de families en de overleden 
Wateringers worden even door genomen, en wat dacht je van de 
dorpse verwikkelingen. Maar dan is het tijd voor de tweede ronde en 
hoor je weer de ballen en het tellen.  Tijdens het tweede bakkie zijn de 
honden en de katten aan de beurt, naar aanleiding van het slechte 
weer buiten, en gaan er al een paar man naar huis, tot slot maken we 
de partijen af, en wordt er nog een spelletje 10 over rood gespeeld, 
maar dan gaan we toch zo rond 16.15 uur  de tafels op stapelen en 
stoelen en tafeltjes netjes opruimen en gaan we na een gezellige 
middag  in de regen naar huis           Cees 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
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Klaverjassen 
 
Op 27 Maart 2018 is de Paasdrive voor het 
Klaverjassen gekaart 
De eerst zes van de eindstand zijn: 
1.Piet Onings     5946  punten. 
2.Nico Bellekom     5830  punten. 
3.Gerard v. Vliet     5643  punten. 
4.Jan v. Ruijven     5625  punten. 
5.Fred Kortekaas     5534  punten. 
6.Joke Pronk      5490  punten. 
 
Poedel prijs: 
Leny Akerboom     3159  punten. 
 
 
Prijsklaverjassen  3 April 2018 
1.Toke de Gier                                              5349  punten. 
2.Margo Vis                                                        5303  punten. 
3.Jan Hanemaaijer                                             5162  punten. 
4.Peter de Mos                                                   5154  punten. 
5.Joke Pronk                                                      5112  punten. 
  
Poedelprijs: 
Jan v Empel                                                      
 
 

EINDE KLAVERJAS COMPETITIE 
 

De laatste competitie Wedstrijd is op 22 Mei   
Een week later 29 Mei bekendmaking van de winnaar 2018 
Dus nog even je best doen.  
Zijn er nog liefhebbers om in de maanden Juni-Juli of Augustus een 
Klaverjas middag op zich te nemen en de spullen op te ruimen 
Melden bij Tonny 
 
 Groetjes Piet en Ton 



~ 8 ~ 
 

Kaartweekend Putten. 
 

 
 
 
 
De bekerwinnaars van het bridgen 
Annie van Dijk en Piet v.d. Hoeven. 
 

 
 
 
 

 
Rang Lijn Paarnamen Gemiddelde 23/03 24/03 25/03 
 
 1 Annie v. Dijk & Piet v.d. Hoeven 62,86 52,29m 67,43m 68,86m 
 2 Etty de Kok & Jan d. Kok 60,48 52,29m 62,86m 66,29m 
 3 Piet Duijndam & Wil Duijndam 59,24 63,14m 52,29m 62,29m 
 4 Joke Strik & Theo Strik 56,19 58,00m 58,00m 52,57m 
 5 Henk vander Hee & Annelies vander Hee 54,76 58,00m 57,14m  
    49,14m 
 6 Hans v. Gogh & Thea v. Gogh 53,43 56,86m 65,71m 37,71m 
 7 Nico Meijer & Ineke Meijer 52,76 54,00m 45,14m 59,14m 
 8 Henny Wagterveld & Gerda van Leeuwen 50,95 43,43m 56,29m  
    53,14m 
 9 Aty Arbouw & Riet Zwinkels 50,48 55,71m 37,14m 58,57m 
10 Ria v.d. Knaap & Wil v. Veen 50,48 38,57m 60,29m 52,57m 
11 Alie Bal & Monic Lammers 47,81 43,71m 48,29m 51,43m 
12 Nel vd Wilk & Astrid d. Lijster 46,29 54,86m 41,14m 42,86m 
13 Theo Snoek & Ria Snoek 44,57 48,86m 38,00m 46,86m 
14 Toos Vijverberg & Jeannet Löbker 40,86 48,29m 38,86m 35,43m 
15 Cintha Arkenbout & Fanny Ydo Corbeel 36,86 37,43m 35,43m  
     37,71m 
16 Trees Holst & Coby Doorschodt 32,00 34,57m 36,00m 25,43m 
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Een kaartje leggen op de Veluwe 
In het laatste weekend van maart trok KBO Wateringen er weer opuit 
voor haar jaarlijkse kaartweekend, dit keer naar Putten op de Veluwe. 
Na Callantsoog, Odoorn, Berkel Enschot en Alphen aan de Rijn was 
het voor ons de vijfde keer dat we meegingen. Bij het aanmelden 
hadden we de wijze van vervoer open gelaten omdat we altijd graag 
ter plekke wat willen fietsen als dat mogelijk is en dan het liefst op 
onze eigen fietsen. De beslissing daarover zou later nog wel kunnen, 
zo dachten wij. Maar toen Etty ons een mailtje stuurde met de vraag 
of wij met de bus gingen of met eigen vervoer, met de vermelding 
daarbij dat als wij met eigen vervoer gingen zij nog twee andere leden 
blij kon maken met een plek in de bus, was voor ons de knoop snel 
doorgehakt: met eigen vervoer en de fietsen mee. Putten heeft 
immers een prachtige omgeving. 
Lang geleden ben ik een aantal dagen in Putten geweest. Dat was 
met een schoolreisje in het begin van de vijftiger jaren. Om daar te 
komen waren we toen een hele dag onderweg. Met de hele klas op de 
fiets van Schagen naar Enkhuizen, met de boot naar Harderwijk en 
vandaar op de fiets naar Putten. We logeerden toen in de 
jeugdherberg ’t Plankenhuus en een van onze begeleiders was de 
moeder van Ard Schenk. 
 
Nou, op 23 maart was de reis naar Putten heel anders: de 114 km 
hebben we comfortabel zittend in ons busje in ongeveer anderhalf uur 
afgelegd. Met de routebeschrijving van de ANWB routeplanner 
kwamen we zonder problemen bij hotel Hof van Putten. Hoewel de 
KBO bus er nog niet was konden we toch al inchecken en naar onze 
kamer. Een mooie ruime kamer met in de badkamer de nodige 
voorzieningen voor ouderen. Alles paste dus perfect. 
’s Avonds hadden we dus de eerste kaartronde. De klaverjassers en 
de bridgers zaten van elkaar gescheiden door een schuifwant in een 
grote zaal. Dat was wel prettig omdat je dan elkaar niet stoort tijdens 
de onderbrekingen. Het eerste boompje leverde mij net iets meer dan 
duizend punten op, dat zag er dus al niet erg hoopvol uit. Mijn totaal 
score van de eerste ronde was 4413 punten. Na het kaarten zijn we 
gelijk maar naar onze kamer gegaan omdat bij de bar nauwelijks nog 
een zitplaatsje over was. Zaterdag zijn we, zo zult u begrijpen, na het 
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ontbijt gelijk op de fiets gestapt. Het was gelukkig goed weer en vanaf 
een hotel dat aan de Harderwijkerstraat ligt, is de weg naar Harderwijk 
snel gevonden. Dus rechtsaf de Hws op. Maar eerst wilden we naar 
een camping aan de Drieërweg waar kennissen van ons een huisje 
hebben. Bij Ermelo moesten we, zo had ik op de kaart bekeken, 
rechtsaf om bij die Drieërweg te komen. Dat ging allemaal prima.   
De camping had huisnummer 122 dus aan die weg aangekomen 
volgden we de huisnummers (voor zover die althans zichtbaar 
waren!). Toen kwamen we bij een weggetje rechtsaf van die 
hoofdweg en daar stonden maar liefst vier huisnummer vermeld: 104, 
108, 122 en 124. Nou, dat gaat gemakkelijk zo. De eerste ingang aan 
dat weggetje was al een camping en wij daar naar binnen gefietst en 
zoeken naar huisje nr. 48. Was niet te vinden, ook al omdat de 
meeste huisjes en stacaravans helemaal geen nummeraanduiding 
hadden. Aan een man met een kruiwagen (bleek de onderhoudsman 
te zijn) hebben we het toen gevraagd. Hij wees ons hoe we zouden 
moeten rijden om bij dat huisje te komen. Maar ik kreeg toen een 
helder moment en vroeg hem: “Is dit de camping met huisnummer 
122?” Nee, dit is 124. Oh, waar is dan 122?  Dat wist hij niet want hij 
werkte er nog niet zo lang. Wij dus weer verder zoeken. Twee andere 
naastliggende campings zijn we op gegaan en kris kras door gefietst 
en toen vonden we een huisje 48. Maar dat was niet het huisje dat we 
zochten. We wilden toen het zoeken eigenlijk al opgeven maar ons 
doorzettingsvermogen leidde er toe dat we teruggingen naar die 
eerste camping om daar dan toch nr. 48 op te zoeken. We vonden nr. 
44 en daar kwam een man naar buiten en vroeg ons wat we zochten. 
Oh, was zijn reactie, het huisje van (en hij noemde de namen) dat is 
die en hij wees het ons aan. We hadden het dus eindelijk gevonden. 
Achteraf bleek dat we een verkeerd huisnummer op hadden 
gekregen, het moest 124 zijn in plaats van 122.Na dit langdurende 
intermezzo fietsten we door naar Harderwijk. Op de boulevard met 
uitzicht op een haventje hebben we op een terras koffie gedronken. 
Het zonnescherm was daar naar beneden en er onder brandden 
warmtestralers. Daar zijn we onder gaan zitten en hoewel het niet 
echt koud was, was dat toch wel behaaglijk. Na de koffie zijn we de 
boulevard verder langs gefietst opzoek naar de oude stadsmuur met 
die poort. Daar heb ik een foto van genomen. 
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Al verder fietsend (o.a. langs een 
oude molen) kwamen we bij een 
markt en die zijn we rond 
gelopen: veel etenswaren, 
planten en bloemen en 
snuisterijen. 
Rond een uur of één waren we 
terug bij het hotel en hebben we 
samen met Babs in het restaurant 

een lunch gegeten.  
´s Avonds kregen we weer een lopend buffet voorgeschoteld en aldus 
aangesterkt schoven we aan voor de tweede kaartronde. Mijn 
prestatie was toen nog minder dan die van vrijdag want mijn  teller 
kwam niet hoger dan 3952. Er was zelfs een boompje bij van 967 
punten! Mijn geringe routine met het klaverjassen zal daar vast ook 
een rol bij spelen. 
We kregen ook nu tijdens het kaarten weer heerlijke hapjes 
geserveerd maar ook dat baatte niet, althans niet bij mij.  
Zondagmorgen met de laatste kaartronde zou ik dus alles uit de kast 
moeten halen om het puntenaantal nog wat op te krikken. Het werd 
wel mijn hoogste dagscore maar in de totaalstand kwam ik niet verder 
dan plek 34 van de 48 deelnemers. Maar, zo denk ik maar, zonder 
verliezers zijn er geen winnaars.   

Na de middaglunch 
werden de prijzen 
uitgereikt. En dat geeft, 
denk ik, bij velen toch een 
wat tevreden gevoel꞉ 
iedereen "strijdt" om de 
punten maar aan het eind 
krijgt ook iedereen een 
prijs. De echte prijzen 
gingen naar Theo van der 
Valk, Toos van der Zalm 
en Nico Krijger.Na deze 
prijsuitreiking was het instappen en weg wezen. Wij hadden terug ook 
Babs Klooster aan boord. Zij klaagde erg over de beenruimte in de 
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KBO bus waarop wij haar een plaats in ons busje aanboden. Na een 
voorspoedige terugreis konden 
we Babs voor haar deur 
afzetten. 
 
Wij hebben het erg naar ons zin 
gehad en de reiscommissie 
verdient dan ook zeker een 
groot compliment. 
     
Piet en Hilda Pool 

 

 

Mailadres!!! 

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

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 

 

Postzegels 
 
Gebruikte postzegels brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen ten 
bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de 
soosmiddagen of bij onderstaande adressen. Kunt u het niet 
brengen? Één telefoontje en we halen het bij u op.  
Inleveradressen: 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,  Tel: 0174-293291 
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul  Tel: 0174-296473 
Dhr. K. Vis, Waterlandsingel 178, D-H  Tel: 070-3932090 
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,   Tel: 0174-294089 
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk Tel: 0174-628188 
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,  Tel: 0174-219623 
 
 
 

mailto:ettydekok@gmail.com


~ 13 ~ 
 

Droedel van Harry 
Oplossing droedel nr. 29 

 
Op d elven = opdelven 
 
Goede oplossing ingezonden door: 
 
Hannie Simons,Thea Vijverberg,Baps 
Klooster, Anneke Thoen, Aad Zuiderwijk 
Riet Vollebregt  en Henny van der Haas 

Een kleine afwijking hebben we ook goed gerekend. 
 
Droedel nr. 30 

 
 
Uw oplossing kunt  u tot  10 mei 2018 inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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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  
Tel. 0174-219623 
 
 
 
Uit: Weetjes van Senioren Society 
 
Nagelknipper met vergrootglas 
   
Nagelknippers zijn erin allerlei soorten en 
maten. De gewone kleine nagelknipper of de wat grotere zijn wel 
handig, maar de kans bestaat dat hij u uit de hand schiet. Daarnaast 
zijn er nagelknippers die op een stevige bodem staan, zodat u met 
gemak uw nagels kunt knippen zonder gevaar dat hij wegglijdt. 
Via een lid werden we er op geattendeerd dat er ook een 
nagelknipper met vergrootglas is. Daarmee kunt u probleemloos uw 
nagels knippen als uw zicht wat minder wordt. 
  
Voor meer informatie en bestellen:  Senioren Society 

Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
 

info@seniorensociety.nl 
www.seniorensociety.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@seniorensociety.nl
http://seniorensociety.us8.list-manage1.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=e3f21d982f&e=6b65afea58
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Uit het programma van Vier het leven: 
 

TOP film in De Naald  
Twee keer per maand is de dinsdagmiddag een echte TOPmiddag! 
Een drukbezochte activiteit voor liefhebbers van de 
betere film. Op deze TOP-middagen worden kwaliteitsfilms 
vertoond die doorgaans niet in de reguliere programmering van 
het WestlandTheater De Naald zijn opgenomen. Dat alles met 
een gastvrij onthaal in een gezellige ambiance. 
Dinsdag 8 mei 2018 - 14.00 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 17,50 Euro 
 
Theatrale alleskunner - Herman van Veen - Muziektheater 
Wie een kaartje voor Herman van Veen koopt, gaat voor het 
warme bad van vakmanschap en het virtuoze, muzikale 
spelplezier dat hij samen met zijn musici te bieden heeft. Nog 
altijd een artiest van formaat. Alsof de tijd geen vat op hem 
heeft, danst en springt hij de hele avond rond. De meervoudig 
gelauwerd troubadour, clown, grappenmaker, violist en 
verhalenverteller komt met een nieuwe show vol meesterlijke 
verhalen en liedjes. 
Vrijdag 11 mei 2018 - 20.00 uur 
Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam 61,00 Euro 
 
Young@Heart - Muziektheater 
Ze variëren in leeftijd van 73 tot 90 jaar, maar zijn 
Young@Heart. Sinds 1982 toert dit vermaarde seniorenkoor 
vanuit de Amerikaanse staat Massachusetts de hele wereld 
over, van Japan tot Portugal en Nieuw-Zeeland. Begeleid door 
een stomende rockband en onder de bezielende leiding van 
Bob Cilman brengen ze klassiekers uit de rock- en 
popgeschiedenis. Neil Young, Jimi Hendrix, Nirvana, Led 
Zeppelin, noem maar op. Verwacht een muzikale explosie die 
alle stereotypen op het gebied van leeftijd, generatiekloven en 
muziekstijlen overstijgt. 
Woensdag 30 mei 2018 - 20.00 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 46,00 Euro 
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Keuring voor verlenging rijbewijs 

Als u 75 jaar of ouder bent dan moet u gekeurd worden om uw 
rijbewijs te kunnen laten verlengen. De redactie kreeg onlangs vanuit 
onze leden een sprekend voorbeeld van hoe dat in zijn werk kan 
gaan. 

“Als eerste actie voor het verlengen van mijn rijbewijs heb ik via de 
website van de gemeente Westland het formulier 
Gezondheidsverklaring besteld. Na betaling van € 32,80 aan de 
gemeente ontving ik al snel dat formulier samen met een blad met 
een aantal adressen voor een keuring. Uit die lijst heb ik gekozen 
Global Health Care, tel. 070-3627222. 

Ik kon bij Global Health Care snel een afspraak maken voor de 
keuring in Naaldwijk in het wijkcentrum van Vitis Welzijn “Hof van 
Heden”aan de Dijkweg nr. 20  (in de biljartzaal van het 
seniorenappartementcomplex A Cappella). De keuring kostte € 20,00 
cash te voldoen aan de keuringsarts.” 

Tot zover de ervaring van een van onze leden. Wanneer u meer wilt 
weten van Global Health Care (afgekort Gloheca) dan kunt u kijken op 
hun site: www.gloheca.nl . Zij is gevestigd aan de Apeldoornselaan 59 
in Den Haag 

Tip.De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het 
CBR kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten 
minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit 
omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 

 
 
 
 
 
 

http://www.gloheca.nl/
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Senioren waken over de buurt 
 
Senioren spelen een grote rol in 
het veilig houden van de eigen 
wijk. Negen van de tien senioren 
houden bewust een oogje in het 
zeil en bijna de helft heeft wel 
eens een melding gedaan bij de 
politie. Het meest betrof dat een inbraak, gevolgd door het 
waarnemen van een verdacht persoon en vandalisme. Dit blijkt uit het 
jaarlijkse veiligheidsonderzoek van KBO-PCOB, de grootste 
seniorenorganisatie van Nederland.  
 
Privacy en veiligheid 
Nederlandse senioren zijn waakzaam in hun eigen woonomgeving en 
dragen graag bij aan de veiligheid van hun eigen wijk. Zo heeft een 
kwart NL-alert geïnstalleerd op zijn of haar mobiele telefoon, drie op 
de tien gebruiken Burgernet en twee op de tien zijn aangesloten op 
een Buurt WhatsApp-groep. Alhoewel 15% van de senioren zich in 
eigen huis of omgeving wel eens echt onveilig heeft gevoeld, geven 
senioren voor de veiligheid van de eigen buurt een rapportcijfer van 
8,1. Slechts 1% geeft een onvoldoende. Desondanks is 52% van alle 
65-plussers bereid een aanzienlijk deel van hun privacy in te leveren 
voor hun veiligheid, zoals camera’s op straat en regelmatige controle 
van identiteitsbewijzen. 
 
Wel weten, niet doen 
De meeste senioren denken dat hun huis goed beveiligd is tegen 
inbraak of brand. Slechts 2% komt er rond voor uit dat hun huis niet 
zo goed beveiligd is en drie op de tien zegt dat hun woning niet slecht, 
maar ook niet goed is beveiligd. Iets minder dan de helft (41%) weet 
wel hoe het beter kan. Ze denken dan aan zwaardere sloten, een 
ketting op de voordeur, veiligheidssloten op de ramen van de eerste 
verdieping, extra beveiliging van de balkondeuren en stangen voor het 
kelderraampje. Maar weten is één, daadwerkelijk doen is twee. Een 
kwart zegt dat ze er niet handig genoeg voor zijn, twee van de tien 
senioren hebben er het geld niet voor en 13% weet niet hoe ze het 
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moeten aanpakken. De rest noemt een andere reden: ze wonen in 
een huurwoning of geven aan dat het gewoonweg gemakzucht is om 
niets te doen. 
 
Drie op de tien senioren zijn gevallen 
Alhoewel de meeste senioren banger zijn voor inbraak en misdaad 
dan voor vallen, zijn ze veel vaker slachtoffer van een val dan van een 
misdaad. Uit het onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat in de afgelopen 
twee jaar drie op de tien senioren gevallen of uitgegleden is in of 
rondom huis. Een op de drie van hen is zelfs meerdere keren 
gevallen, gemiddeld vier keer. Hoe ouder, hoe vaker. In de leeftijd tot 
en met 69 jaar viel een kwart van deze groep in de afgelopen twee 
jaar. Bij de groep 80-plussers vier op de tien. Daarvan moesten twee 
van de tien naar de spoedeisende hulp. 
 
Gratis veiligheidsadvies 
KBO-PCOB zet vrijwillige veiligheidsadviseurs in die bij senioren langs 
gaan. Deze adviseurs bekijken hoe veilig of onveilig de woning is. En 
zij wijzen vervolgens op te nemen maatregelen met betrekking tot 
inbraak-, brand- en valpreventie. 

Uit de Nieuwbrief  kbo-pcob nu van 29 maart 2018 

 
Bedevaart. 
Ieder jaar organiseert KBO-Zuid-Holland een bedevaart voor haar 
leden. Dit jaar willen we weer naar ’s Hertogenbosch gaan. 
De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden op dinsdag 29 mei 2018 
 
De prijs voor deelname bedraagt € 49,50 per persoon 
 
Daarin is inbegrepen busvervoer, koffie met een bossche bol en diner. 
 
Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd, zo kunnen ze kennis maken 
met onze organisatie. 
 
meer informatie en gegevens om aan te melden kunt u tot 5 mei 
verkrijgen bij Thea Bekkers. 06-54948214  
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Valse winactie gratis overnachtingen Van der 
Valk  
 
Een e-mail die afkomstig lijkt van hotelketen Van 
der Valk, belooft een gratis overnachting of zelfs 
een heel weekend. Maar wie doorklikt, abonneert 
zichzelf mogelijk op dure sms-diensten. Trap niet 
in deze valse winactie.  
 

De afgelopen week verschenen berichten van Van der Valk in de 
mailboxen. Onder het onderwerp ‘Gratis overnachtingen weg’ en ‘Jij 
mag een weekend naar ons Van der Valk hotel toe komen?’ worden 
mooie prijzen in het vooruitzicht gesteld. 'U bent geselecteerd als een 
van de winnaars', is de blije aankondiging in de mail. 
 
Persoonsgegevens 
Wie doorklikt, komt uit op een pagina waar vragen moeten worden 
beantwoord. U lijkt hotelovernachtingen te winnen, maar in 
werkelijkheid willen deze bedrijven uw persoonsgegevens 
bemachtigen of u een duur sms-abonnement aansmeren.  
 
Reageer niet 
Krijgt u deze mail? Gooi het bericht dan direct weg en reageer er 
verder niet op. Laat vooral uw gegevens niet achter, want dit kan 
gevolgen hebben.  
 
Gratis controle op phishing bij SeniorWeb  
Nepmails blijven lastig te herkennen. SeniorWeb-leden kunnen 
verdachte mails naar ons doorsturen. U hoort uiterlijk de volgende 
werkdag of het een phishingmail 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-C lijn 0174-293595 
Magda Desmet A-B lijn 0174-293972 
Jan Lindenburg A-B lijn 070-3210010 
Willy vd Meer A-B lijn 06-37323713 
Riet Zwinkels C-D lijn 0174-292962  
 
 
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  
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 
                         of 0174-294521 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

