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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: 66              nr.1                           januari 2019 

 
Van de bestuurstafel 
 
Het nieuwe jaar is begonnen. Dat betekent voor mij ook een beetje 
terugzien op de maand december en vooral op onze kerstmiddag, 
waarop we het 65-jarig bestaan van KBO Wateringen hebben gevierd. 
Een afgeladen, feestelijk aangeklede, Velo-hal met allemaal mensen 
die het naar hun zin hadden, wat mooi was dat om te zien. 
Langs deze weg wil ik nog eens iedereen die hier aan meegewerkt 
heeft bedanken: pastor Straathof met Nico Meijer voor de mooie 
dienst,  het bestuur van Velo, de vrijwilligers van Velo, onze eigen 
vrijwilligers, mijn mede bestuursleden en onze sponsoren: Le Cacao, 
IJssalon Vanilla, bakker Roodenrijs, de verzorging van het buffet. 
Alles was helemaal ‘top’. 
 
In januari hebben we al weer een Klaverjasmarathon gehad en een 
middag met een Schaapherder. De commissie UGVU blijft naar 
mogelijkheden zoeken om u te vermaken, cultureel, kleding of zo 
maar voor de gezelligheid. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Wij als bestuur zullen er ook in 2019 alles aan doen om de belangen 
van de senioren te behartigen. 
We hopen op een goed KBO jaar en een jaar goed voor U persoonlijk. 
Namens het bestuur, 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Nieuwe leden   

 

Dhr. J.G. Kleyberg, De Beemd 14, 2291VZ Wateringen. 
Mevr. C.A.M. Kleyberg, De Beemd 14, 2291VZ Wateringen.  
Dhr. P. Brand, Zevenwoudenlaan 93, 2548NS Den Haag. 
 
Nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO. 
 
 
Overleden 
  
Mevr. Alders-Leenes, Herenstraat 112, 2291BK op  8 nov.. 
Dhr. G.M.A. Suijkerland, Peterseliestr. 6  op 15 nov. 
Joop Gardien, Kruidenlaan 49, Wateringen.  op 13 dec.  
Dhr. J. Hertsig, Harry Hoekstraat 61, 2291SL   op 12 jan. 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.  
 
 
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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Activiteiten  
 
Ma  4 maart  Seniorencarnaval  Velo 
Di   5 maart  Geen soosactiviteiten  
22-23-24 maart ’  Kaartweekend 
wo 17 april   Modepresentatie Van der Klooster 
20 tm 27 juli  KBO Wateringen Vakantie week 
 

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

 

De ouderenadviseur 

Wat hebt u als oudere hieraan? 

 
Een ouderenadviseur is een oudere die is opgeleid om andere 
ouderen te helpen om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven en de 
regie over het eigen leven te behouden. Dit betekent dat de 
ouderenadviseur problemen, die samenhangen met het ouder 
worden, samen met de oudere bespreekt en helpt zoeken naar 
mogelijkheden om op een zo’n prettig mogelijke manier verder te 
leven. Problemen kunnen lastig zijn of uw hele leven verstoren. Voor 
beide kunt u een ouderenadviseur inschakelen. Problemen die nu nog 
alleen maar lastig zijn, kunnen uitgroeien tot ernstige verstoringen van 
uw leven. Belangrijk is dat u niet hoeft te wachten met het inschakelen 
van de ouderenadviseur tot de problemen u boven het hoofd gegroeid 
zijn. 
De ouderenadviseur kan uw gesprekspartner zijn bij alle mogelijke 
zaken die u moet regelen. Hij/zij is niet de regelaar: dat bent u zelf, 
net zo goed als u zelf uitmaakt wat u wel of niet wilt. De 
ouderenadviseur zal altijd met u meedenken, dingen met u op een 
rijtje zetten, maar laat u daarna vrij om te beslissen en de stappen wel 
of niet uit te voeren. 
 

Waarmee kan die ouderenadviseur nu eigenlijk helpen? 
 
Eigenlijk met van alles, maar dit antwoord is te vaag. We zullen een 
aantal aandachtsgebieden op een rijtje zetten, waarover met 
ouderenadviseurs vaak wordt gepraat: 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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1. Lichamelijke en geestelijke gezondheidsklachten 

De ouderenadviseur is geen medicus, dus met de behandeling 
van de klachten en kwalen zal de ouderenadviseur zich niet 
bemoeien. 
Wel kan de ouderenadviseur met u kijken hoe u het best met de 
beperkingen, die uit uw klachten voortkomen, kunt omgaan. 
Als u door uw klachten bijvoorbeeld minder mobiel bent 
geworden, kan de ouderenadviseur met u bekijken op welke 
manier u uw mobiliteit kunt  vergroten. Wat hebt u daarvoor nodig, 
hoe en waar moet dat worden aangevraagd? Wat kunt u zelf 
organiseren om mobieler te worden. 
Vrijwilligers blijven natuurlijk ook een vraagbaak als het over zorg 
gaat. Kan ik een traplift krijgen? Of huishoudelijke hulp? Komt er 
een wijkverpleegkundige bij me langs?  Bij zo’n onderhoud komt 
iemand van de gemeente langs om te overleggen wat de familie 
misschien kan doen en/of professionele hulp nodig is. Leidraad is 
de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). 
Bij deze gesprekken (zgn. ‘keukentafelgesprekken’) is het  
belangrijk dat onze vrijwilligers hier nauw bij betrokken zijn. 
Kunt u door uw klachten bepaalde activiteiten of hobby’s niet 
meer uitoefenen? De ouderenadviseur kan met u meedenken in 
uw zoektocht naar andere activiteiten of hulpmiddelen om uw 
hobby toch goed te blijven doen. 

 
2. Materiële, financiële en huisvestingsproblemen 

Ook hier geldt weer dat de ouderenadviseur geen wonderen kan 
verrichten. Als u bijvoorbeeld geen pensioen hebt opgebouwd, 
kan de ouderenadviseur dat niet voor u veranderen.  
De ouderenadviseur kan wel met u bekijken of u alle 
inkomstenbronnen hebt aangeboord, zoals bepaalde toeslagen 
(b.v. huurtoeslag), maar ook misschien bijzondere bijstand. Soms 
zal de ouderenadviseur, als u dat wilt, u wijzen op andere 
deskundigen die u kunnen helpen uw financiën op orde te krijgen. 
Dit geldt ook bij huisvestingsproblemen. Er wonen ouderen in 
huizen die eigenlijk ongeschikt zijn als ouderenwoning. De 
ouderenadviseur kan met u meekijken wat er eventueel aan de 
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woning aangepast zou moeten worden en u informeren bij welke 
instanties u kunt aankloppen, of, als u dat zou willen, bekijken of 
verhuizen naar een “vriendelijk” huis voor u een optie is. 

 
3. Contacten en eenzaamheid 

Veel ouderen merken dat familie, vrienden en kennissen uit hun 
leven verdwijnen. Dat kan leiden tot isolement en/of 
eenzaamheid, wat een ernstige bedreiging voor ouderen kan 
worden. 
De ouderenadviseur kan met u bespreken hoe en waar u (nieuwe) 
contacten zou kunnen leggen en kijken of u bestaande contacten 
zou kunnen verstevigen. 

 
4. Bezigheden 

Als gepensioneerde “moet” u niets meer en mag u van alles. 
Soms is die vrijheid verlammend of is het heel moeilijk “al die vrije 
tijd” zinvol te besteden. 
Samen met de ouderenadviseur kunt u bespreken hoe en waar u 
op zoek kunt gaan naar bezigheden die u aanspreken. De 
ouderenadviseurs kunnen u informeren over zaken die nu al 
worden georganiseerd, maar als die activiteiten u niet zo 
aanspreken kunt u zelf zoeken naar datgene wat u wel zou 
aanspreken. Daarbij wordt natuurlijk rekening gehouden met uw 
lichamelijke beperkingen en mobiliteit. De ouderenadviseur kan u 
helpen een plan van aanpak op te stellen, zodat u gericht kunt 
werken. 

 
5. Zingeving 

Het kan gebeuren dat het ouder worden met zoveel moeilijkheden 
gepaard gaat, dat ouderen zich afvragen wat nou eigenlijk de zin 
van dit leven (nog) is. 
Ook op dit gebied kan de ouderenadviseur uw gesprekspartner 
zijn. De ouderenadviseur heeft een luisterend oor en herkent dit 
soort vragen (ouderenadviseurs zijn zelf ook ouderen en soms 
ook ervaringsdeskundigen). 
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U kunt samen met de ouderenadviseur zoeken naar aanvaarding 
of verandering, soms ook door (weer met uw instemming) 
deskundigen in te schakelen. 

 
6. Alle andere problemen die met ouder worden samenhangen 

Indien gewenst, kan een ouderenadviseur ook meegaan naar een 
gesprek met een medewerker van het Wmo-loket of een andere 
instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na het 
gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen 
ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in 
eigen handen houden. 
Steeds meer gemeenten zijn geïnteresseerd in het aanbod om 
vrijwillige ouderenadviseurs in te zetten bij de sociale wijkteams. 
In sommige gemeenten is het al praktijk, andere gemeenten 
oriënteren zich nog. 
 

 
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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ACTIE : LID WERFT LID 
 

De KBO afd. Wateringen gaat ook in 2019 door met de 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 KBO/PCOB Magazine 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! 
 
Voordelen van een KBO-lidmaatschap voor maar € 25,00 p.p. per 
jaar. 
 
Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen! 
Diverse activiteiten ( 2x per week) zoals klaverjassen, bridgen, 
biljarten, creativiteit, 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. 
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Bridgen 
 

EINDSTAND 3e COMPETITIERONDE 2018/2019 
 
 

A-LIJN 
1e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   58.25 % 
2e   Jan de Kok en Ton de Kok   54.71 % 
3e  Elly en Martin Olsthoorn    53.50 % 
4e  Gerda van Leeuwen en Aad Nederpelt  53.01 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Nel en Koos Duivenvoorden   55.19 % 
2e  Lien Lemckert en Trudy v.d. Meer  55.12 % 
3e  Kees Grolleman en Harry Barendse  53.03 % 
4e  Henny van Putten en Ank v.d. Beukel  51.83 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Jeannne v.d. Arend en Ria van Kester   56.78 % 
2e  Nel Hendricks en Tiny v.d. Bergen  54.36 % 
3e  Corry v.d. Knaap en Froukje Linning  52.90 % 
4e  Marga v.d. Bosch en Riet van Vliet  51.33 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Riet Damen en Theo Snoek   58.32 % 
2e  Annet Krijger en Alie Bal    55.19 % 
3e  Ineke Meijer en Nel v.d. Wilk   54.77 % 
4e  Bep Straathof en Corry Wigchert   53.65 % 
 
 
 
Kbo wateringen  Vakantie week   
          20 t/m 27 juli 
Hotel Brinkzicht, De Brink 14  
 Vledder 
 
In Nieuwsbrief nr. 3 volgt hierover meer informatie 
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Uit goed voor U 
 

   
    Modepresentatie Van der Klooster 

 
Van der Klooster Mode uit Boskoop heeft ons op 
woensdag 17 april 2019 bij hun uitgenodigd voor een 
dames modepresentatie, heren zijn natuurlijk van harte 
welkom, maar de kleding is helaas alleen gericht op 

dames.  
Deze gezellige dag ziet er als volgt uit: 
Ontvangst met koffie en gebak (ook suikervrij) van de plaatselijke 
banketbakker. Daarna presenteert de ladyspeaker en drie 
mannequins op muziek een uitgebreide show met de allernieuwste 
eigentijdse items. 
 
Na de modeshow wordt er een lunch geserveerd. 
 
Gelegenheid om te kopen en te passen is er uiteraard ook. Alles 
begeleid door de mannequins en verkoopsters die voor deskundig en 
vrijblijvend advies zorgen. 
Tussendoor is er een rondleiding met uitleg door het atelier en 
distributiecentrum waar constant 7.000 tot 10.000 stuks kleding op 
voorraad hangen. 
Rond 15.45 uur gaan we weer met de bus huiswaarts. 
 
Deze dag bij Van der Klooster is € 5,- plus het busvervoer met 
Pasteurreizen, kosten daarvoor zijn € 10,00 p.p. dus totaal € 15,-. 
We vertrekken woensdagmorgen 17 april om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein, u kunt zich hiervoor opgeven vóór 7 april via 
onderstaande strook bij Joke Mulder en betalen op de dinsdagmiddag 
of eventueel op de donderdagmiddag bij de andere UGVU leden of in 
de  
Prins Hendrikstraat 85, Wateringen (telefoon 0174-298727).  
Indien u op eigen gelegenheid wilt gaan is het adres:  
Boskoopseweg 4, 2771 XN Boskoop. 
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Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

 
Aanmeldingsformulier 

 
Modepresentatie Van der Klooster in Boskoop 17 april 2019 
 
Inleveren bij Joke Mulder inclusief contante betaling van € 15,- vóór 7 
april 2019 
 
Naam mevrouw 
……………………………………………………………………………… 
Naam de heer 
……………………………………………………………………………… 
Adres  
…………………………………………………………………………………
………………… 
Telefoon  
…………………………………………………………… 
 
Suikervrij gebak   Ja / Nee 
 
 

 
Jaarprijs  
 
In oktober ben ik mee geweest met het uitje van de KBO 
naar de fa. Van der Klooster in Boskoop.  

Na een leuke modeshow heb ik een paar leuke dingen aangeschaft. 
Vlak voor de Kerst kreeg ik een heel verrassende leuke mail van Van 
der Klooster. Ik had de Jaarprijs van de klanten gewonnen. Een 
bedrag van € 300,--, dat ik bij Van der Klooster bij een volgend 
bezoek van de KBO mag besteden. 
Uiteraard ga ik de volgende keer in  april, weer 
mee om iets leuks voor de zomer uit te zoeken. 
In de daaropvolgende  Nieuwsbrief  zal ik 
hierover verslag doen.  
Tiny Eekhout 
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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 
 
 
 
Op weg naar de klaverjasmarathon  op 21 januari kwamen 2 
sneeuwvlokjes elkaar tegen. Zegt ’t ene sneeuwvlokje tegen ’t andere 
“waar ga jij naartoe”? 
Ik ga naar Oostenrijk een feestje bouwen, en waar ga jij naartoe vroeg 
hij toen. Ik ga naar Nederland om paniek te zaaien  
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Klaverjassen  
 
Uitslag prijsklaverjassen:  3 december 2018 
  
1.Jan Hanemaaijer    6415  punten. 
2.Claudy v.d. Sluijs     5647  punten. 
3.Th v.d. Valk   5471  punten. 
4.Aad Kempenaar   5465  punten. 
5.Jan v. Ruijven    5356  punten. 
  Poedelprijs : 
 
 Bep v.Hagen v.d.Helm  3327  punten. 
  
 
 Kerstklaverjassen met 24 Tafels 11-12-2018 
  
1.Geert Reijgersberg   5894  punten. 
2.Bea Hakkaart          5886  punten. 
3.Ton Eijgermans                         5529  punten. 
4.Ton Tanke                                 5375  punten. 
5.Claudy v.d. Sluijs                       5367  punten. 
6.Chris v.d.Hengel                        5297  punten. 
7.Jeanne Krijger                            5257  punten. 
8.Leny Righarts                             5199  punten. 
9.Cor Alders                                  5192  punten. 
10.Jos v.d. Voorde                        5166  punten.  
Poedelprijjs:  
Trees Suijker                                3139  punten.  
 
Verder nog vele prijzen die door het Bestuur zijn 
geschonken voor de prijzentafel. 
  
Nog even een bedankje voor de attenties die wij 
mochten ontvangen van alle klaverjassers 
HET WAS TE GEK ?   Wij wensen allen een gezond 2019 
Chris    Tonny    Piet 
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Prijsklaverjassen 8-01-2019 
  
1.Jos vd Voorde                                     5823  punten. 
2.Nel Zwinkels                                       5465  punten. 
3.Gerda Zandvliet                                 5186  punten. 
4.Toos vd Goes                                  5168  punten. 
5.Plony Bouman                                  5083  punten. 
  
Poedelprijs: 
  
Margo Vis                                           3149  punten. 
 
 
Klaverjasmarathon 22 januari 2019 
 

Er waren heel veel aanmeldingen om mee te doen maar wij zijn er 
toch in geslaagd deze dag te organiseren. 22 Tafels 88 deelnemers is 
toch fantastisch  
 
Maar dit kan niet zonder 
sponsoring  . 
De MOLERETTE  wasserette in 
de Herenstraat  
RIK ALBLAS  bloemen en planten    
KLEER SALADES met zijn 
slaatjes hebben ons geweldig gesteund. En zo zijn er nog enkele 
personen die ons ter wille waren 
 
Verder wil ik onze KBO koffiedames en de vrijwiligers van Velo 
bedanken voor hun bijdragen 

Tonny - Piet -  Chris 
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Op 22 januari is voor de 5e keer de 
jaarlijkse klaverjasmarathon 
georganiseerd. Na de opening door 
Annelies werd door 88 mensen (22 
tafels) gestreden om de eer en beker. 
Onder de bezielende leiding van Chris 
Piet en Tonny werd er naast prijzen 
voor de eerste “pitten”vooral om een 
gezellige dag gekaart. “Onder” de 
middag een heerlijke lunch en later nog 
een consumptie met een lekker hapje. 
Aan het eind werd er luid 
geapplaudisseerd  tijdens de 
prijsuitreiking. 
Al met al een fantastische dag. 
 
Een klaverjasser. 

 
De Marathon is weer voorbij een 
geweldige Prijzentafel iedereen heeft 
een Prijs gewonnen. 
 
Hier de eerste Personen van de 88 
deelnemers 
  
1.Leonie v. Gaalen             9016  punten. 
2.Toos Suijker                    9000  punten. 
3.Piet Onings                    8901  punten. 
4.Piet Eijgermans              8797  punten. 
5.Riet Vis v.d.Pluijm     8630  punten. 
6.Ludy Vis                        8522  punten. 
7.Koos Duivenvoorden      8433  punten. 
8.Willem v.Reeuwijk        8406  punten. 
9.Ton de Kok  Lenteblok 75  8400  punten. 
10.Sjaan v.d.Zande v.Holsteijn   8396  punten. 
11.Trees Suijker     8342  punten. 
11.Herman Hulman          8342  punten. 
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               De Westlandse schaapsherder  
 

     
 
Op woensdagmiddag 23 januari  kwam Lex Thoen, onze 
Westlandse schaapsherder een heel erg leuke en bijzondere 
presentatie geven over zijn schaapskudde. 
 
 
Lex staat in vol ornaat bij de ingang van de Velokantine de mensen 
van de KBO op te wachten. met herdersjas, hoed en grote stok en 
natuurlijk de hond.Elf jaar geleden is Lex begonnen als herder over 
400 schapen en met z’n hond een bordercolli leidt hij de schapen in 
Midden Delfland, en recreatiegebied de Vockestaert. Lex is een 
gezellige verteller en er werd aandachtig geluisterd. Ook vertelt hij 
over z’n hond  die luistert naar de signalen van herder Lex. Op 400 

schapen zijn 3 rammen en die 
hebben het maar druk met de 
meidenschapen. Ze doen het 
wel 12-14 keer per dag vertelde 
hij met veel gelach! Er worden 
dan ook per jaar 250 lammetjes 
geboren. Schapen worden elk 
jaar geschoren. Scheren kost 
meer dan wat de wol oplevert. 
Lex liet mooie plaatjes zien van 
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schapen in ochtenddauw of in de 
sneeuw. Ook zie je schapen een 
voor een over een smalle plank 
lopen gestuurd door de hond, 
mooi om te zien. Hij vertelde ook 
over de mensen die hij ontmoet 
onderweg in de weilanden zoals 
een oma die met haar familie 
naar de herder en z’n schapen 
keek . Lex vroeg haar of ze met de schapen wilde wandelen, en dat 
deed ze met een bakje voer En zelfs achter de rollator liep de hele 
kudde achter haar aan. Geweldig om te zien. Tot slot zei Lex nog dat 
er in de natuur zoveel moois  te beleven valt dus ga er van genieten! 
Het was een leerzame middag met een geweldige verteller. Maar ook 
het  
beantwoorden van alle vragen deed hij heel uitgebreid. Wij hebben er 
denk ik allemaal van genoten! 
 
Bep van Lier -  van der Knaap. 
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Biljarten          
 
Middagje bandstoten 
Al zo’n maand of twee  wisten we dat op 11 December het weer zou 
gaan gebeuren met een toernooitje bandstoten. De afspraak was 
vroeg aanwezig te zijn, zodat we om 13.15 uur kunnen beginnen, en 
de meeste waren op tijd, en waren we uiteindelijk met 15 deelnemers. 
Nadat de tafels waren gesteld (waterpas), en de volgorde bepaald, 
kon er op tijd worden gestart. De 
spelregel bij bandstoten is dat er eerst 
een band wordt geraakt voor dat er een 
carambole is gemaakt, dus in deze 
volgorde, band-bal-bal, of bal-band-bal, 
en dat is niet eenvoudig, en is de score 
lager dan bij het libre. Het was een 
gezellige, spannende middag. Tijdens de 
koffie pauzes werd er druk ingeschat 
naar de stand, totdat er aan het einde 
van de middag de prijs uitslag bekend 
was, uit gerekend door Piet Duyndam, en 
de uitslag was verrassend, want niet de 
beste spelers hadden de hoogste score 
Als  
1é was geëindigd Jan Schols met 0.908 punten,  
2é Cees Duynisveld 0.707, 
3é Hans v Gogh 0.666,  
4é Cees Meeuwisse 0.649, 
5é Simon Verwijk 0.636  
 
In deze volgorde mocht ieder zijn prijs uitzoeken, en de poedel prijs 
voor de laatste was voor Henk Berendse. En nadat iedereen  weer 
geholpen had met opruimen van de tafels en de zaal, konden we na 
een geslaagde en gezellige middag weer huiswaarts keren. 

 
Cees 
  



~ 19 ~ 
 

Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nr 36 uit Nieuwsbrief nr. 10   2018 
 

Op ST ootje  =  0pstootje 
 
Goede oplossing 
ingezonden door:  
Anneke Thoen 
Thea Vijverberg 
Magda Vanhoutte 

Riety Zwinkels, Truus Krijger, Vonie van Rijn, Aad Zuiderwijk. 
:  
Droedel nr. 37 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 10 februari 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 . 
   
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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Brel en Brass - Micheline van Hautem, Ivan Meylemans 
e.a. - Theaterconcert 
De Vlaamse Micheline van Hautem zingt en ademt Brel Toen ze 
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 
 
Voor een coördinerende rol binnen KBO Wateringen kunt u contact 
opnemen met Ineke of Nico Meijer: 0174-294435 of 
n.meijer@hetnet.nl. Dit stelt u in de gelegenheid om, als u niet alleen 
wilt gaan, u met maximaal twee anderen kunt afspreken om samen te 
gaan. Ineke of Nico melden u dan aan (in groepjes van drie als er 
meer zijn). U krijgt dan de bevestiging van Vier het Leven met daarbij 
een betalingsverzoek; de betaling regelt KBO niet. Vervolgens wordt 

mailto:n.meijer@hetnet.nl
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alles voor u geregeld, u wordt thuis opgehaald en na afloop weer 
thuisgebracht. 
 
 
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. 
 
 
Van de penningmeester: 

 
Inmiddels is het nieuwe jaar een stukje gevorderd 
en ook het nieuwe contributie-jaar van de KBO. 
De contributie-brieven zijn begin december bij u 
in de bus beland, soms samen met veel 
kerstpost. 
Daardoor zou het kunnen zijn dat de betaling van 
de contributie wat op de achtergrond is geraakt. 

Mocht dit het geval zijn, verzoek ik u alsnog de contributie z.s.m. over 
te maken. 
Voor evt. vragen, tel. 0647437880. 
Hans Vollering. 
 
Vrijwilliger gezocht.   
 
Welk KBO lid zou als vrijwilliger voor de inkoop van de koffie met het 
koekje op de soosmiddagen willen zorgen  
Wilt u het proberen dan kunt u zich ook melden als oproepkracht. 
 
Graag melden bij Thea 
Bekkers 06-54948214 
 
 
 
  

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Uit Nieuwsbrief van SeniorenWeb van 3 januari 2019: 

 

Gratis online opfriscursus verkeersregels 
 

Kent u alle nieuwe verkeersborden die de laatste 
jaren langs de wegen zijn geplaatst? Veilig 
Verkeer Nederland geeft via internet een gratis 
opfriscursus aan over de verkeersregels. Deze is 
te vinden op VNN Opfriscursus. 
De afgelopen jaren zijn er verschillende borden 
bijgekomen en nieuwe tekens op de weg 
aangebracht. Het is belangrijk om 'bij' te blijven 

en daar is de cursus goed voor geschikt. De online opfriscursus is 
bedoeld voor iedereen met een rijbewijs die wil kijken of hij alles nog 
wel weet, maar ook voor voetgangers, fietsers en gebruikers van een 
scootmobiel. 
Test doen 
Er zijn twee mogelijkheden: een korte verkeerstest en een 
uitgebreide. U kiest voor welk type verkeersgebruiker u de test wilt 
maken, bijvoorbeeld met vragen voor automobilisten of fietsers. Elke 
vraag bestaat uit een situatie met een meerkeuze-antwoord. Klik het 
antwoord aan dat in uw ogen goed is. Na klikken op Volgende ziet u 
meteen hoe het zit en of u het goed had. 
Aan het einde van de test ziet u hoeveel vragen u juist hebt 
beantwoord. Ook krijgt u de kans om een vraag te stellen over 
verkeersregels. 
 
 
Tip voor rijbewijskeuring !! 
 
Eerst bestelt u via de website van de gemeente Westland het 
formulier Gezondheidsverklaring  Voor een keuring kunt u terecht 
bij Globel Health Care Tel 070-3627222 Hier kunt u een afspraak 
maken voor een keuring in Naaldwijk in het wijkcentrum van Vitis 
Welzijn  “Hof van Heden”aan de Dijkweg nr. 20  
De keuring kost € 20,= cash te voldoen aan de keuringsarts  
 

https://opfriscursus.vvn.nl/v/start
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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 
 
 
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

