
~ 1 ~ 
 

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.10                            
december 2018 

 
Van de bestuurstafel 
 
December, altijd een maand van licht, 
vreugde en veel plezier, maar ook de 
maand waarop je een geliefde 
verschrikkelijk kunt missen. 
 
Wij als KBO Wateringen bestaan 65 jaar. 
Dit vieren we met een kerstmiddag met 
een feestelijk tintje op 18 december. In de 
Velo-hal kunnen heel wat mensen, maar 
het enthousiasme voor ons 65-jarig 
jubileum is zo groot, dat we helemaal ‘vol’ 
zitten. En dat we daardoor zelfs mensen hebben moeten teleurstellen, 
hoe vervelend we dit als bestuur ook vinden. 

 
En dan dat mooie bedrag dat wij hebben opgehaald met de Rabo 
Clubkas Campagne: € 1.539,96. Rabobank en iedereen die op ons 
heeft gestemd: bedankt! 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Intussen zijn aan alle vrijwilligers weer een speculaaspop en een 
kleinigheidje overhandigd. Om het nog maar eens te zeggen: zonder 
vrijwilligers geen KBO. 
Mede namens alle bestuursleden wens ik u prettige kerstdagen en 
alle goeds in 2019. 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Nieuwe leden  

 
Dhr. C.P.M. Berendse, Laan van Wateringseveld 716, 2548CN D.H. 
Mevr. J.W. (Annie) Boeters, Bakkershof 56, 2291DD Wateringen. 
Mevr. J.M.A. (Coby) De Kievit, Arkpaviljoen 62, 2291BV Wateringen. 
 
Nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO. 
 
 
 50 jaar getrouwd  
Joep en Francien van der Akker               
 
Bruidspaar van harte gefeliciteerd!! 
 
 
Overleden 
Dhr. J.A. (Joop) Lange, Karper 29, 2295HK Kwintsheul. op 12 okt 
  
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.  
 
 
 

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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Activiteiten  
 
Di    11 december Kerstklaverjas/biljart 
Di    18 december Adventsviering en 65 jaar KBO Wateringen 
  Aanvang 13.30 uur  
Do   20 december Kerstbridgedrive  
Do   27 december Geen bridge en activiteiten bij Velo  
Di    22 januari ’ 19  Klaverjasmarathon 
Wo  23 januari  ’19  De Westlandse schaapsherder 14.00 uur Velo 
22-23-24 maart ’19  Kaartweekend 
 
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. 

 
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 in de grijze 
balk rechtsboven op de tekst “ 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 dag-maand-jaar. 
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 

 
Mailadres: 
 
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur een 
mailtje naar ettydekok@gmail,com 

http://www.kbowateringen.nl/
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Van de penningmeester: 
 
 
Bij deze KBO/PCOB Magazine is een 
brief gevoegd over de contributie 
2019. 
Het verzoek aan u is de contributie 
vóór 15 januari over te maken. 
Mocht er iets niet duidelijk zijn of niet 
kloppen, neem gerust contact met mij 
op.Gegevens penningmeester zie 
laatste bladzijde. 
 

 
Rabo Clubkas Campagne 
 
De RABO bank draagt het verenigings- en vrijwilligersleven een warm 
hart toe! 
Daarom mochten wij als gevolg van het aantal uitgebrachte stemmen 
op 19 november het mooie bedrag van  €  1539,96 in ontvangst 
nemen!   
 
Een zeer welkome donatie dankzij jullie! 
 
 
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 
 
 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
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Uit goed voor U 
                                 
                De Westlandse schaapsherder  

     
 
Op woensdagmiddag 23 januari 2019 komt Lex Thoen, onze 
Westlandse schaapsherder een heel erg leuke en bijzondere 
presentatie geven over zijn schaapskudde. 
 
Lex Thoen komt vertellen wat het inhoudt “om herder” te zijn. En over 
zijn bijzondere ontmoetingen bij de kudde en wat we van een 
schaapskudde kunnen leren. 
Dit belooft een hele supergezellige en interessante middag te 
worden in de Velo-kantine, die u zeker niet mag missen. 
 
Aanvang van deze middag is 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur 
en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. De consumpties zijn voor eigen 
rekening. 
 
Aangezien wij graag genoeg stoelen neerzetten voor het aantal 
deelnemers dient U zich voor deze middag op te geven. Dit kan door 
invulling van onderstaande strook en deze inleveren op de 
soosmiddagen bij Coby van der Knaap of Joke Mulder of in de 
brievenbus van Coby van der Knaap, Kerklaan 28 C, in Wateringen 
of direct per telefoon bij Coby v.d. Knaap telefoonnummer 0174-
294163 of 06-36563076.  liefst voor 17 januari. 



~ 6 ~ 
 

Aanmeldingsformulier voor de middag van Lex Thoen, 23 januari 
2019 
 
Mevrouw en/of De heer………………………………………………………… 
 
Adres…………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer………………………………………………………………… 
 
       
Woensdag 31 oktober 2018 naar van der Klooster in Boskoop.  
 
Om 9.30 uur vertrokken we met 53 goedgehumeurde dames naar 
Boskoop. Het weer was goed. Dus iedereen had er zin in. Om kwart 
over 10 kwamen we aan. We werden ontvangen met koffie en gebak, 
waar ieder van genoot.  
De modeshow werd gepresenteerd door een ladyspeaker en er waren 
3 mannequins, die de kleding showden. Leuke en mooie kleding, 
zoals gestreepte truien, mooie lange broeken met gekleurde shirts 
voor elke gelegenheid. Jasjes, aan 2 kanten draagbaar, effen aan de 
ene en gewerkt aan de andere kant. Mooie wollen mantel, shawls en 
soms een leuk hoedje erbij op. Voor elk wat wils.  
Na de modeshow was het tijd voor de lunch. Ieder kreeg koffie of thee 
en de schalen met lekkere belegde broodjes met kaas en vlees, als 
ook de krentenbollen stonden op tafel. Nog een lekker mandarijntje 
toe.  
Daarna mocht de ene helft van de dames naar de winkel en de 
andere helft naar een andere ruimte voor de bingo. Er werd veel 
gepast en na het nodige overleg besloten tot aankoop.  
Na een uurtje mochten de andere dames de winkel in. Volgens mij 
hebben de meesten van de 53 dames die aanwezig waren wel iets 
leuks gekocht.  
We werden nog getrakteerd op een advocaatje met slagroom, waarna 
we ons moe en voldaan door de chauffeur terug naar Wateringen 
lieten brengen. 
Coby van der Knaap 
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Biljarten          
ÉÉN  nieuwe 

 
Ik zie er steeds weer naar uit, als het dinsdag of donderdag middag is, 
en tijd om te gaan biljarten. Dat zullen de meeste kaarters ook wel 
hebben, zo’n gevoel van lekker mijn middagje. En dan gaan we voor 
een gezellige middag naar de velo kantine. Bij ons de biljarters gaan 
we eerst de tafels plaatsen, en als iedereen er is, maken we een 
wedstrijdschema en kan het los. Nu al sinds een paar weken, hebben 
we er een nieuwe speler bij, dat is Piet Breur en wij zijn erg blij met 
hem, want eigenlijk moeten er nog een paar mensen bij komen. Maar 
de leeftijd en de gezondheid van ons, bepaalt toch dat er af en toe 
een paar mensen moeten stoppen, zoals  Wim Kester, Han Distel, 
Chris Moers en Simon Verwijk, dus zijn we erg blij met Piet, als er dus 
nog mensen twijfelen?  Wij willen er graag nog wat mannen (vrouwen 
mag ook) bij, want biljarten is een leuk, spannend en vooral gezellig 
spel.      Wij wachten op jou! 
 
Cees 
 
 

 
 

Kaartweekend 
Beste bridge- en klaverjas liefhebbers 

 
Op veelvuldig verzoek hebben wij wederom een 
kaartweekend voor u georganiseerd op  

 
22, 23 en 24 maart 2019 

Hotel Brinkzicht, Brink 14, 8381 BE Vledder 
 
Het arrangement bestaat uit 2 x overnachting met ontbijt, 1 x 
viergangendiner, 1 x buffet en een lunch op zondag. De kosten 
hiervan zijn voor onze KBO leden € 130,00 p.p. Voor niet leden 
berekenen wij € 10,00 extra. Uiteraard hebben onze eigen leden 
voorrang bij de inschrijving. 
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Indien u de voorkeur geeft aan een éénpersoonskamer wordt hiervoor 
een meerprijs berekend van € 15,00. Deze kamers zijn slechts 
beperkt beschikbaar. 
 
Vervoer 
Wij hebben een bus geregeld om u naar Vledder en weer terug naar 
Wateringen te brengen. Bij een aantal van minimaal 45 personen 
bedragen de kosten € 20,00 per persoon. 
 
Voor de zaterdag heeft het hotel een bus ter beschikking, die u om 
10.30 uur naar Groningen brengt en rond 15.00 uur weer terughaalt 
voor het mooie bedrag van € 10,00.  
 
Deze bedragen dient u gelijktijdig met de arrangementsprijs te 
voldoen. 
 
Inschrijving en betaling dienen uiterlijk eind januari 2019 binnen 
te zijn. 
Wij adviseren u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Dit weekend valt onder het reglement van de KBO. (zie onze 
website/verkrijgbaar bij de secretaris). 
Het maximum aantal deelnemers is 100. Boek dus snel, want VOL is 
VOL. 
De inschrijfstrook kunt u op de soosmiddagen inleveren bij Joke 
Mulder, Pr. Hendrikstraat 85 of Coby v.d. Knaap, Kerklaan 28 C. 
 
De kosten voor dit weekend dient u over te maken op onze 
bankrekening 
NL 33 RABO 0156610132 t.n.v. KBO Wateringen onder vermelding 
van kaartweekend 2019. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
De commissie Uit Goed Voor U 
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Inschrijfstrook kaartweekend inleveren voor 31 januari 2019. 
 
Neemt deel aan het klaverjassen/ bridgen (doorhalen wat niet van 
toepassing is) 
 
Naam:  
 
DeHeer/Mevrouw…………………………………………………………… 
 
Adres………………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer…………………………………………………………… 
 
Naam-partner  
……………………………………………………………………………… 
Adres partner  
……………………………………………………………………………… 
Telefoonnummer……………………………………………………………
……………………… 
 
Ik maak wel /geen gebruik van het vervoer per bus tegen betaling van 
€ 20,00 p.p. 
 
Ik maak gebruik van: twee personen op één kamer/ wil uitsluitend 
een éénpersoonskamer. 
 
Ik maak wel/ geen gebruik van de bus naar Groningen op zaterdag 
van € 10,00 p.p. 
 
Dieet………………………………………………………………………… 
(doorhalen wat niet van toepassing is).                           
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nr 35 uit Nieuwsbrief nr. 9   2018 

 
O ver na ME = overname 
 
Goede oplossing ingezonden 
door: :Aad Zuiderwijk, 
Thea Vijverberg, Magda 
Vanhoutte, 

Anneke Thoen, Riet Vollebregt, Riet Zwinkels, 
Henny van der Haas. 
 
Droedel nr. 36 
 

 
Uw oplossing kunt u tot 10 januari 2019 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
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Samen uit samen genieten 
 
Stichting VIER HET LEVEN organiseert 
culturele activiteiten van deur – tot – deur voor 
ouderen. U wordt thuis opgehaald  door een gastvrouw of gastheer en 
in het theater verwelkomd met koffie en thee. Samen met de anderen 
gasten en gastheer geniet u van de voorstelling en in de pauze staat 
er een drankje voor u klaar. Na afloop wordt u weer veilig 
thuisgebracht . 
   
Met veel plezier presenteren wij u hierbij een overzicht van de 
activiteiten die wij de komende maanden voor u hebben geselecteerd. 
U bent van harte uitgenodigd om met ons mee te gaan tijdens één of 
meer film-, museum-, theater- en concertbezoeken!  
De kosten van uw bezoek zijn inclusief vervoer, entree, koffie vooraf 
en een drankje in de pauze. U wordt opgehaald en thuisgebracht door 
een gastheer of gastvrouw van Vier het Leven. Hierbij  leest u meer 
over de verschillende arrangementen en de bijbehorende prijzen.  
Wilt u graag mee? Vul dan het reserveringsformulier in en stuur deze 
naar ons op. U ontvangt dan binnen 14 dagen een bevestiging. Indien 
u na 14 dagen nog niets van ons heeft vernomen, zou u dan 
telefonisch contact met ons willen opnemen? Wacht niet te lang met 
reserveren, er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar. Tot 3 weken 
voor de voorstelling kunt u reserveren.  
Als u nog vragen heeft kunt u ons bellen op werkdagen tussen 9:00 
uur en 18:00 uur telefoonnummer: 035-5245156  
Graag tot ziens!  
Met vriendelijke groet,  
Stichting Vier het Leven Westland 
 
Marja Lunenburg 
Vrijwillige locatiecoördinator Vier het Leven Westland 
E: marja4hetleven@gmail.com 
T: 06-30002405  Voor aanmelding 
 
 

mailto:marja4hetleven@gmail.com
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Wien bleibt Wien - Neujahr in Wien - Habsburgs Strauss 
Orkest e.a. - Klassiek 
Neujahr in Wien’ is een warm bad in de koude 
wintermaanden. De mooiste stukken komen langs van de 
onbetwiste grootmeesters van de Weense operette en 
repertoire dat bij de jaarwisseling past. Puttend uit het 
traditionele Nieuwjaarsconcert van de beroemde Musikverein 
in Wenen, speelt het Habsburgs Strauss Orkest evergreens als 
`Niemand liebt dich so wie ich’, `Du solst der Kaiser meiner 
Seele sein’ en natuurlijk het Viljalied. Daarnaast komen 
hoogtepunten uit `Die Czardasfürstin’ en `Wiener Blut’ en 
flitsende polka’s, stoere marsen en natuurlijk romantische 
walsen voorbij. 
Vrijdag 28 december 2018 - 20.00 uur 
Rijswijkse Schouwburg - Rijswijk 50,00 Euro 
 
 
De Notenkraker - Staatsopera van Tatarstan - Ballet 
Geen ballet dat het kerstgevoel zo in zich draagt als De 
Notenkraker. Op de prachtige muziek van Tsjaikovski creëerden 
de legendarische choreografen Petipa en Ivanov spectaculaire 
pas de deux en natuurlijk de `Bloemenwals’. Het Ballet van de 
Staatsopera van Tatarstan brengt voor deze klassieker 
fabuleuze dansers, honderden kostuums en fraaie decors mee. 
Clara krijgt als kerstcadeau een pop, die ‘s nachts in haar droom 
verandert in een knappe prins. Hun avontuurlijke reis zorgt als 
altijd voor een magische avond voor jong en oud. 
Zaterdag 5 januari 2019 - 20.00 uur 
Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam 56,00 Euro 
 
 
Nieuwjaarsconcert - Elke Vierveijzer - Show 
Een spetterende muzikale en culturele opening van het nieuwe 
jaar; dat is het Nieuwjaarsconcert Knallend Westland. Ga mee 
op een theatrale reis langs vele muziekstijlen, onder 
begeleiding van bigband Blazers Collectief West. Special guest is 
Elke Vierveijzer. Al meerdere keren heeft zij ons in vervoering 
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gebracht met haar rake, vertederende en ontroerend mooie 
liedjes. 
Zondag 6 januari 2019 - 16.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 32,00 Euro 
 
 
Kwaliteitsfilm - Film 
Ontdek de magie van het witte doek, ga met ons mee en laat u 
in ontspannen sfeer meeslepen door de verhalen, de sfeer, de 
muziek en de acteurs van speciaal door WestlandTheater De 
Naald geselecteerde kwaliteitsfilms uit binnen- of buitenland. 
Gezellig samen genieten van een kopje koffie/thee aan een 
speciaal voor ons gereserveerde tafel en een prachtige film. 
Dinsdag 8 januari 2019 - 14.00 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 18,50 Euro 
 
 
Op hoop van zegen (Try Out) - Bill van Dijk, Mariska van 
Kolck e.a. - Musical 
Dit onverwoestbare stuk van Herman Heijermans is sinds de 
première in 1900 het meest gespeelde Nederlandse toneelstuk 
ter wereld. De oer-Hollandse musicalversie die u in dit theater 
ziet, is een zorgvuldige bewerking daarvan, met prachtige 
muziek en aangrijpende spelscènes. Het wel en wee van de 
vissersweduwe Kniertje en de andere vrouwen die hun 
geliefden aan de zee verloren, laat niemand onberoerd. | Bill 
van Dijk, Mariska van Kolck, Joke de Kruijf, Rolf Koster e.a. | 
Regie: Paul van Ewijk | Tekst: Allard Blom | Muziek: Tom Bakker 
Donderdag 17 januari 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 51,50 Euro 
 
 
Keeps the blues Alive - Johan Derksen - Theaterconcert 
Johan Derksen neemt ons mee naar begin jaren '60, toen The 
British Invasion de wereld veroverde. Bands als The Rolling 
Stones, The Animals en The Yardbirds lieten een breed publiek 
kennismaken met muziek van Amerikaanse blueslegendes als 
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John Lee Hooker and Chuck Barry e.a. Gevolg de opkomst van 
blusbands als Cuby + Blizzards en meer. 
Zaterdag 19 januari 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 41,50 Euro 
 
 
Goed Jaar - Paul de Munnik - Theaterconcert 
Paul de Munnik gaat verder op het pad dat hij met zijn 
solodebuut `Nieuw’ insloeg: dat van intiem, verhalend en 
vooral muzikaal theater. Bijgestaan door gitarist Wouter 
Planteijdt doet hij wat hij het liefste doet: de mooiste 
theaternummers zingen. 
Zaterdag 26 januari 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 38,50 Euro 
 
 
LichteGedichtenDag - Frank van Pamelen, Erik van 
Muiswinkel, e.a. - Literair 
Gedichten en gelach komt samen op LichteGedichtenDag. een 
avond vol cabareteske verzen en schuddebuikpoezie. Virtuoze 
taaltovenaars met gevoel voor humor. Zelden kwamen zoveel 
gelauwerde woordkunstenaars in een voorstelling bijeen. Van 
oude meesters als Ivo de Wijs tot nieuw talent als Theo Danes 
en Machiel Pomp. Verwacht een avond met visuele 
ollekebollekes, vileine kwatrijnen en amazing meezingverzen. 
Een onvergetelijke ode aan de Nederlandse taal. 
Dinsdag 29 januari 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 38,50 Euro 
 
 
All At Once (Try Out) - Romy Monteiro - Theaterconcert 
All at once is synoniem voor de carrière van Romy Monteiro. 
Ineens was namelijk alles er in haar leven: de ontdekking van 
haar muzikale talent in The Voice of Holland, de hoofdrol in de 
hitmusical The Bodyguard, een televisiecarrière... Na deze 
drukke periode neemt Romy nu in het theater de tijd om 
zichzelf echt te laten zien. Ze vertelt wat het met je doet als 
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alles tegelijkertijd komt op zo’n jonge leeftijd. Aan de hand van 
haar favoriete songs laat Romy met band tijdens de show 
steeds meer van zichzelf zien én horen. Regie: Martin Michel. 
Zaterdag 2 februari 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 45,50 Euro 
 
 
AÏda - Charkov Staats Opera Theater - Opera / Operette 
Aïda is misschien wel de populairste opera ooit gecomponeerd. 
Giuseppe Verdi schreef talloze pakkende melodieën, van de 
overweldigende `Triomfmars’ met dans en een groot koor tot 
aan de vele intieme, hartverscheurende solo’s en duetten. Het 
exotische verhaal leent zich voor spectaculair theater, maar is 
tegelijk een intiem en ontroerend drama, waarin liefde het wint 
van vijandschap. Wie Verdi’s muziek hoort, waant zich in het 
oude Egypte en ziet de liefde opbloeien. 
Donderdag 7 februari 2019 - 20.00 uur 
Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam 61,00 Euro 
 
 
Magie - Yentl en de Boer - Cabaret 
Het cabaretduo wordt geprezen om de kraakheldere 
samenzang, sterke teksten en bizarre fantasie en ontving de 
prestigieuze Annie M.G. Schmidtprijs 2014 voor het beste 
theaterlied (`Ik heb een man gekend’) Tijd voor de volgende 
stap in de grote Yentl en de Boer-saga. Wanneer maak je nou 
echt iets bijzonders mee? Ja, toen je een baby was. Toen hing 
er zo’n knuffel boven je bed, waar muziek uitkwam. Maar 
tegenwoordig? Je wilt nou eindelijk wel iets meemaken dat je 
even optilt boven het alledaagse. Noem het `Magie’. 
Donderdag 14 februari 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 38,50 Euro 
 
 
Brel en Brass - Micheline van Hautem, Ivan Meylemans 
e.a. - Theaterconcert 
De Vlaamse Micheline van Hautem zingt en ademt Brel Toen ze 
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jaren geleden naar New York verhuisde, was het zingen van zijn 
repertoire de manier om zich van de meute hoopvolle 
immigranten-artiesten te onderscheiden. In samenwerking met 
Blazers Collectief WEST onder leiding van Erik-Jan de With. 
Donderdag 21 februari 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 38,50 Euro 
 
 
Paradijskleier (Try Out) - Lenette van Dongen - Cabaret 
Zit je uitgeput op de bank gevangen tussen droom en 
werkelijkheid en weet je het ook allemaal even niet meer? In 
Paradijskleier fileert Lenette van Dongen op hilarische wijze 
jouw dromen en laat ze je weer verliefd worden op je eigen 
werkelijkheid. Saai is het nieuwe spannend. Vanaf nu is 
vandaag jouw lievelingsdag. 
Zaterdag 23 februari 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 37,50 Euro 
 
 
Klassiek concert in Oude Kerk Naaldwijk - Klassiek 
Met succes realiseert St. Vrienden van de Oude Kerk in 
samenwerking met Westland Cultuurweb en De Naald ieder 
seizoen een reeks klassieke concerten in de Oude Kerk in 
Naaldwijk. Deze middag brengen 6 musici van het Rotterdams 
Philharmonisch Orkest Turner, Sinigaglia en veel muziek van 
Mozart o.a. hoornconcert ten gehore. 
Zondag 24 februari 2019 - 15.00 uur 
Oude Kerk Naaldwijk - Naaldwijk 28,50 Euro 
 
 
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. 
  

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Bridge 
 
EINDSTAND 2e COMPETITIERONDE 2018/2019 
 
A-LIJN 
1e  Jan de Kok en Ton de Kok    57.52 % 
2e   Peter van Alphen en Hans van Alphen  55.09 % 
3e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   54.87 % 
4e  Jan en Aafje Lindenburg    51.42 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Wil en Piet Duijndam    59.51 % 
2e  Ria Snoek en Anjo v.d. Hoeven   52.76 % 
3e  Piet v.d. Hoeven en Ria de Goey   52.74 % 
4e  Wim Duijvestijn en Hans Vollering  52.16 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Qrien de Vette en Theo Vis    58.99 % 
2e  Hans van Gogh en Hans de Mos   54.71 % 
3e  Leonie van Schie en Toos van Mil  53.09 % 
4e  Theo de Reuver en Ed van Mil   51.79 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Len Zwinkels en Emmy Gram-Terlaak  58.25 % 
2e  Ineke de Steur en Adri Ammerlaan  55.38 % 
3e  Wies van’t Riet en Corrie van Os   54.67 % 
4e  Truus Krijger en Riet Zwinkels   52.25 % 
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Klaverjassen  
 
 
            
 

Beste klaverjassers,   
 
Na het succes van vorig seizoen wordt er ook dit seizoen weer een 
Klaverjasmarathon georganiseerd voor alle belangstellende leden 
van onze vereniging. 
De marathon wordt gehouden op dinsdag 22 januari 2019, aanvang 
10.00 uur.  
Tussen de middag wordt u een lunch aangeboden. 
 
U speelt vóór de lunch 2 partijen en 3 partijen na de lunch. De 
speelwijze is gelijk aan die op de reguliere dinsdagen (dus géén 
koppel en er moet verplicht worden gegaan). De uitslag van de 
marathon telt ook niet mee voor de competitie (op 22 januari is er dus 
géén competitieronde). 
 
De kosten van de dag bedragen € 17,50 per persoon.  
Voor deze prijs wordt u aangeboden: 
- Koffie/thee 
- De lunch met melk 
- Eén consumptie 
- Prijzen volgens een nader te bepalen verdeelsleutel 
 
U dient u vooraf in te schrijven met onderstaande strook, waarbij u 
gelijktijdig het inschrijfgeld moet voldoen. U doet dit aan de 
wedstrijdtafel op een soosmiddag (dinsdagmiddag) in de VELO-
kantine, Noordweg 26 in Wateringen. 
Uw inschrijving en betaling dienen uiterlijk 8 januari 2019 binnen te 
zijn. 
 
Het minimum aantal deelnemers is 80 (20 tafels). Het maximum 
aantal deelnemers is afhankelijk van de grootte van de zaal en het 
aantal beschikbare tafels en stoelen en wordt bepaald door de 
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organisatie (zal vermoedelijk liggen tussen de 20 en 24 tafels). Let 
wel….”vol is vol”. 
 
Met vriendelijke groet, 
De Klaverjascommissie 
 
Inleveren voor 8 januari 2019 aan de wedstrijdtafel op dinsdagmiddag 
in de VELO-kantine 
Neemt deel aan de Klaverjasmarathon op 22 januari 2019 
 
Naam:  
 
Adres:                                                                                                           
tel.: 
 
 
Uitslag prijsklaverjassen:  
 
Prijsklaverjassen 30 -10-2018  
(In plaats van November 2018) 
 
1.Bep Straathof                                             5897 punten. 
2.Jan v. Empel                                              5387 punten. 
3.Ton Zuiderwijk                                           5338 punten. 
4.Jan Hanemaaijer                                       5120 punten. 
5.Nel v. Nierop                                             5192 punten. 
 
Poedelprijs  
 
Aad Kouwenhoven                                     3460 punten. 
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Postzegels 
 
Er wordt deze dagen weer meer post verzonden  Oude postzegels 
hebben waarde . 
 
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 
 
 
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 
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Uit de Nieuwsbrief van de KBO-PCOB van november 2018: 
 
Profiteer van onze aantrekkelijke collectieve zorgverzekering 
   
In 2019 betalen we allemaal meer voor de zorg en onze 
zorgverzekering. Vooral senioren hebben te maken met stijgende 
zorgkosten. Als lid van KBO of PCOB kunt u gebruikmaken van onze 
aantrekkelijke en voordelige collectieve zorgverzekering bij Zilveren 
Kruis. Want samen zijn we goedkoper uit!  
De verzekering kent vele extra’s, exclusief voor KBO- en PCOB-
leden. Bijvoorbeeld het Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket met 
onder andere zes extra behandelingen fysiotherapie, hulp van de 
zorgcoaches van Zilveren Kruis en vergoeding voor de verplichte 
rijbewijskeuring. Overstappen is heel gemakkelijk. 
 
 
9 misverstanden over ons pensioen 
Pensioen is voor de meesten van ons best een ingewikkeld 
onderwerp. Zeker omdat er momenteel veel verandert. Het is nog niet 
duidelijk wat de toekomst ons gaat brengen. We zetten een paar 
hardnekkige misverstanden voor u op een rij. En de reactie daarop 
van onze pensioenexpert Erik Beckers. 
Hebt u vragen? Bel dan met de KBO-PCOB Pensioentelefoon. 
1. Pensioenfondsen bezitten genoeg geld om ons pensioen te betalen 
De Nederlandse pensioenspaarpot bevat ongeveer €1.290 miljard. 
Daar staan ongeveer €1.210 miljard aan pensioentoezeggingen 
tegenover. Maar voor de waardevaste pensioenen die zijn toegezegd, 
van oud en jong, is meer dan €1.600 miljard nodig. Er is dus wel 
genoeg voor nu. Maar er is niet voldoende geld in kas om de 
pensioenen te blijven betalen en te kunnen blijven indexeren. Daarom 
gaan bij veel pensioenfondsen de pensioenen niet omhoog. In een 
aantal gevallen wordt zelfs afgestempeld (verlaagd). 
2. Vooral ouderen worden door afstempelen benadeeld 
Ouderen voelen nu direct al het effect van afstempelen of het 
overslaan van indexaties. Maar verlagen (afstempelen) of niet 
meegroeien met de inflatie (indexaties overslaan) van de pensioenen 
tast niet alleen de uitkeringen van de gepensioneerden aan. Het 
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verslechtert ook de toekomstige pensioenen van niet-
gepensioneerden. Die merken het nu niet in hun portemonnee, maar 
ze bouwen minder op voor later. Zo proberen de pensioenfondsen de 
pijn zo veel mogelijk te verdelen over de generaties. 
3. Afstempelen van pensioen treft gepensioneerden met lage 
inkomens het hardst 
Gepensioneerden met alleen AOW hebben geen last van 
afstempelen. De AOW wordt namelijk geïndexeerd (elk jaar 
opgehoogd met de inflatie). Ouderen met een klein aanvullend 
pensioen voelen de korting wel. Bijvoorbeeld: ontvangt u per jaar 
€20.000 aan AOW en €5.000 aanvullend pensioen en wordt uw 
aanvullend pensioen 10% afgestempeld? Dan daalt uw bruto 
jaarinkomen met €500; dus van €25.000 naar €24.500. Iemand met 
een hoog inkomen loopt bij een korting van 10% logischerwijs een 
hoger bedrag mis. 
4. Afstempelen van pensioen treft gepensioneerden met hoge 
inkomens het hardst 
Dat klopt. Maar senioren met een laag inkomen hebben vaak niet 
zoveel spaargeld of vermogen (een kleine financiële buffer). Ze 
wonen vaker in een huurhuis en hebben minder geld om tegenvallers 
op te vangen. Stijgen de uitgaven voor bijvoorbeeld zorg, vervoer of 
energie? Dan voelt een oudere met een laag inkomen het 
afstempelen meer dan een oudere met een hoog inkomen. Mede 
daardoor is er nog altijd te veel armoede onder gepensioneerden. 
5. Ik ontvang straks minder pensioen dan ik aan premie heb ingelegd 
Nee. Voor een groot deel van de mensen met een pensioenregeling 
wordt de premie ‘geëvenaard’ door de werkgever. Pensioenfondsen 
beleggen met de inleg. Hierop ontstaat (fors) rendement. Grofweg 
vormt dit rendement twee derde deel van de pensioenuitkering. 
Rekenvoorbeeld: iemand betaalt in 40 jaar ruim €40.000 aan 
pensioenpremie en ontvangt na pensionering een  totale 
pensioenuitkering van ruim €250.000. 
6. Ouderen die met pensioen gaan hebben minder uitgaven 
Veel uitgaven gaan juist omhoog na pensionering. Aan leuke dingen 
die je in de vrije tijd kunt doen. Maar ook aan noodzakelijke kosten. 
Zoals zorg, vervoer, huishoudelijke hulp en energie. Senioren in een 
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huurwoning hebben vaak stijgende woonlasten. Veel ouderen zien 
juist de uitgaven stijgen in plaats van dalen. 
7. Pensioenfondsen nemen te grote beleggingsrisico’s met ons 
pensioen 
Dat valt wel mee. Pensioenfondsen beleggen gemiddeld ongeveer 
een kwart van hun geld in aandelen. Ze spreiden veel risico’s. 
Bijvoorbeeld tussen vastgoed, grondstoffen en obligaties. Dat moet 
ook wel, omdat we anders veel hogere premies moeten betalen om 
later een fatsoenlijk pensioen te kunnen ontvangen. Pensioenfondsen 
beleggen op een professionele manier. Tegen lagere kosten dan wij 
zelf. De premies blijven (relatief) laag dankzij de 
beleggingsopbrengsten. 
8. Overgeslagen indexaties krijgen we nooit meer terug 
Pensioenfondsen kunnen besluiten om overgeslagen of te lage 
indexaties later toch uit te keren. Dat heet inhaalindexatie. 
Inhaalindexatie is wel gebonden aan een aantal eisen. Zo moeten de 
financiën van een pensioenfonds ruim voldoende zijn om alle 
pensioenen ook in de toekomst volledig te kunnen blijven indexeren. 
De periode waarover indexaties alsnog mogen worden uitbetaald, is 
maximaal vijf jaar. Hopelijk ontstaat de komende jaren bij 
pensioenfondsen weer wat ruimte om overgeslagen of te lage 
indexaties alsnog uit te keren. 
9. De inzet van KBO-PCOB heeft geen zin 
Gepensioneerden hebben minder mogelijkheden dan werkenden om 
iets te doen aan hun pensioensituatie. Daarom is pensioen voor KBO-
PCOB een belangrijk speerpunt in ons beleid. Zo schrijven we brieven 
naar de Tweede en Eerste Kamer, spreken met politici en met de 
Sociaal-Economische Raad. We organiseren bijeenkomsten en doen 
onderzoek. En we vragen in de media aandacht voor alles rondom 
pensioenen. Die inzet heeft zin, want de politiek luistert naar 
organisaties van senioren en gepensioneerden. En ze weten heel 
goed dat ze, met 3,5 miljoen senioren in Nederland, geen gekke 
dingen moeten doen met de pensioenen, nu en in de toekomst. 
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Uit KBO-PCOB nu van2 november 2018: 
 

Discussie over het pensioenstelsel 
 
De pensioenen en dan met name een nieuw pensioenstelsel zijn de 
laatste weken volop in het nieuws. Wat is er precies gaande? En wat 
vindt KBO-PCOB daarvan? In dit artikel schetsen we de recente 
ontwikkelingen en vindt u onze visie. 
Jaren van polderen  
De sociale partners praten al jaren over een nieuw pensioenstelsel. 
Hoewel Nederland – zeker internationaal gezien – een goede 
oudedagsvoorziening heeft, is het stelsel volgens velen toch toe aan 
een grondige herziening. Doordat er intussen al jarenlang niet 
geïndexeerd kan worden  – of zelfs gekort moet worden – is het 
vertrouwen in pensioenen laag. Een nieuw stelsel moet dat 
vertrouwen herstellen, onder meer door indexeren dichter bij te 
brengen. Ook past het stelsel niet meer bij de veranderende 
arbeidsmarkt. 
Akkoord leek nabij 
Dát er iets moet gebeuren, daar zijn de sociale partners het wel over 
eens. Maar wat, dat ligt veel lastiger. Eerder dit jaar leek het er even 
op dat een akkoord dichtbij was. De Telegraaf had de hand weten te 
leggen op dit akkoord (Telegraaf-artikel: Pensioenakkoord uitgelekt 
lees hier alles), waarin werkgevers en werknemers hadden 
afgesproken dat de doorsneepremie én de pensioengaranties 
afgeschaft zouden worden. Dat betekent dat jongere werknemers ten 
opzichte van oudere werknemers minder pensioenpremie zouden 
gaan betalen en dat er weliswaar meer kans komt op indexatie van 
het pensioen als het economisch goed gaat, maar ook op korten bij 
economische tegenwind. Daarnaast zou de AOW-leeftijd minder snel 
stijgen en zouden zzp’ers verplicht pensioen moeten gaan sparen. 
Stroeve onderhandelingen 
De onderhandelingen verlopen zeker de laatste maanden echter weer 
stroef. Eén van de punten waar vooralsnog geen oplossing voor 
gevonden is, is de rekenrente. De vakbonden willen dat deze omhoog 



~ 25 ~ 
 

gaat, maar daar zien minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en 
De Nederlandsche Bank (DNB) niets in. Een hogere rekenrente zou 
betekenen dat de pensioenen sneller zouden kunnen indexeren, maar 
Koolmees en DNB vrezen dat dat ten koste gaat van het pensioen 
van werkenden later. Ook het bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 
jaar, zoals gewenst door de FNV, stuit op weerstand. Het overleg is 
zodanig in een impasse terechtgekomen dat de FNV haar leden 
inmiddels voorbereidt op een breuk in de pensioenonderhandelingen 
(FD-artikel: FNV bereidt achterban voor op breuk in 
pensioenonderhandelingen). 
Wat vindt KBO-PCOB? 
KBO-PCOB heeft – in samenwerking met andere 
seniorenorganisaties en verenigingen van gepensioneerden – in een 
eerder stadium al aangegeven aan welke criteria een nieuw stelsel 
zou moeten voldoen (Toetsingscriteria pensioenstelsel). Omzien naar 
elkaar staat voor ons ook in een nieuw stelsel voorop. Dat betekent 
dat jong en oud solidair zijn, samen risico’s dragen en collectief 
beleggen. 
We willen dat er in een nieuw stelsel sneller geïndexeerd kan worden 
als het economisch goed gaat. Dat betekent dat de hoogte van het 
pensioen minder zeker is en ook lager kan worden als het 
economisch tegenvalt. Echter, dat laatste is onder het huidige stelsel 
ook al het geval: ook nu is ons pensioen veel minder zeker dan lang 
gedacht werd. Het verschil is vooral dat er nu niet een hogere 
indexatie tegenover staat bij economische voorspoed. Dat moet 
veranderen: het is echt niet uit te leggen dat er in economisch goede 
tijden zoals nu niet geïndexeerd kan worden. Voorzichtig zijn is goed, 
maar op dit moment zijn de regels zó streng dat zelfs bij hogere 
rendementen indexatie nog ver weg is. Dat is slecht voor jong en oud. 
Uiteraard moet enige stabiliteit in de hoogte van de uitkering 
gewaarborgd blijven. 
Daarnaast willen we dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt. We zien te 
vaak dat mensen de AOW-leeftijd niet halen, omdat zij fysiek op zijn. 
Ook is de werkloosheid onder oudere werknemers nog altijd hoog. 
In gesprek 
Deze criteria brengen we binnenkort nog eens extra onder de 
aandacht van onder meer minister Koolmees tijdens een 
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debatmanifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht. Dat doen we in 
samenwerking met andere seniorenorganisaties en verenigingen van 
gepensioneerden. Vanzelfsprekend blijven we ook met andere 
partijen in gesprek over pensioenen – van jongerenorganisaties tot 
Kamerleden. Het doel is een eerlijk, solidair pensioen dat recht doet 
aan jaren van trouw pensioen opbouwen en dat vertrouwen geeft, 
voor zowel jong als oud. 

 
 
Weetjes van Senioren Society 
Uit weetjes van 16 november 2018 

 
Aankleden en hulpmiddelen 
 
Naar mate we ouder worden gaat het 
bukken soms ook wat lastiger. We kunnen 
soms wel wat hulp gebruiken met het aankleden. 
Gelukkig zijn er voor diverse ongemakken handige hulpmiddelen 
te koop. Nu hebben we het over het aantrekken van onze 
sokken of steunkousen bijvoorbeeld. 
 

Deze aantrekhulp maakt het gemakkelijk om uw 
steunkousen aan te trekken Gemaakt van staal 
met een gladde plastic afwerking. Plaats de 
kous over de middensteun, steek de tenen erin 
en trek de kous in beweging op. De breedte van 
het middenstuk aan de binnenkant is 10 cm.  
U kunt dit product ook bestellen bij Senioren 
S0ciety 
 
  

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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Uw bestelling is verzonden, 
klopt dat wel? 
Uit Nieuwsbrief nr 43 van seniorenweb 

 

 

Mailtjes over verzonden bestellingen zonder een duidelijke afzender, 
zijn phishing. Klik niet op de link in de mail. 
 
Deze phishingmail is er in meerdere uitvoeringen. In één bericht staat 
dat uw bestelling is verzonden en snel zal aankomen. Wat er is 
verzonden en van wie, staat er niet bij. Wel staat er een link die leidt 
naar een valse website. Zelfs als u toevallig een pakketje verwacht, 
gaat deze mail daar in elk geval niet over. De mail komt van oplichters 
die hopen dat u op de link klikt. 
 
Valse winacties 
In andere varianten staat dat uw Nike-schoenen of Adidas-spullen 
onderweg zijn. Althans: u hoeft alleen wat vragen te beantwoorden 
om ze te krijgen. De link in deze mail leidt naar een valse winactie. 
Voor al dit soort mails geldt: reageer er niet op, klik niet op links en 
stuur geen antwoord. Verwijder de e-mail uit uw Inbox. 
 
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  
M.P.A Olsthoorn   lid   0174-297431 
 
 
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 
Willy vd Meer A-B lijn  06-37323713 
Coby Kievit   A-B-C lijn  06-23374697 

 
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

