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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.3                           maart 2019 

 
Van de bestuurstafel  
 
Maart roert zijn staart luidt het gezegde. En op het moment dat ik dit 
schrijf, doet maart dat echt, de regen klettert tegen de ramen. 
Goed weer om dit stukje te schrijven. Gelukkig hebben het Bestuur en 
de Commissie Uit Goed voor U weer een heel programma gemaakt: 
ledenvergadering (neem deze Nieuwsbrief mee met de agenda 
enz) op 16 april, woensdag 17 april Van der Klooster Mode, 
vrijwilligersmiddag op 26 april met buffet als afsluiting,  in mei bezoek 
aan Paleis van Justitie, de jaarlijkse uitgaansdag op 29 mei, en als 
klap op de vuurpijl onze vakantieweek in juli. In deze Nieuwsbrief  
vindt u informatie hoe u zich voor de twee activiteiten in mei kunt 
opgeven. 
 
Onze Huba’s (hulp bij belastingaangifte) zijn weer op pad, om indien 
gewenst te helpen bij het invullen van het belastingformulier. 
Verder wijs ik u nog eens op onze ouderenadviseur, mevrouw Petra 
Rouss. Zit u ergens mee waarvoor u geen oplossing weet, heeft u b.v. 
een zogenaamd keukentafelgesprek met de gemeente of wat dan 
ook, schakel haar in.  Haar gegevens vindt u elders in dit blad. 
Namens het Bestuur wens ik u prettige Paasdagen, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

http://www.kbowateringen.nl/
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Nieuwe leden   

 
Dhr. J. (John) Mansfeld, Laan van Wateringseveld 321, 2548BL  
Dhr. P.J. Kampf, Heliotrooplaan 288, 2555MG Den Haag. 
Mevr. W. Waasdorp, Dedemsvaartweg 1147, 2545DR Den Haag. 
  

Nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO. 
 
 
Overleden 
 
Dr. F.J. Havinga, de Frankenthaler 36, 2291 JE          op 12 febr. 
Dhr. Wim van Dorp, Moerbalk 2, Wateringen.            op   3 maart 
Dhr. A.J.A. (Aad) van der Goes, Oosteinde 61C 2548AK   op 11 maart    
 
Wij wensen de families 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 
 
 

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

 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten  
Di    16 april  ledenvergadering  13.00 uur Velokantine 
Di    16 april   Paas klaverjassen 
Wo  17 april   Modepresentatie Van der Klooster 
Do   18 april   Paasbridgedrive  
Wo    1 mei   Bezoek Rechtbank Den Haag  
Do   16  mei   slotdrive bridge 
Di     21 mei   einde klaverjascompetitie 
Di     28 mei   afsluiting klaverjas seizoen en  
                                bekendmaking  seizoenwinnaars  
Wo   29 mei  Uitgaansdag (Safari Beekse Bergen) 
Do    30 mei  GEEN SOOS  i.v.m. Hemelvaartsdag 
20 t/m 27 juli  Vakantie week Vledder 
 
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 
07-12-1930. Let wel streepjes ertussen dag-maand-jaar. 
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 

  

http://www.kbowateringen.nl/
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ALGEMENE VERGADERING DD. 16 APRIL 2019 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van KBO 
afdeling Wateringen die dit jaar gehouden wordt op dinsdagmiddag 16 
april 2019 in de kantine van VELO, Noordweg 26 te Wateringen. 
De vergadering start om 13:00 uur en is gepland te duren tot 
ongeveer 13:30 uur.  
Daarna is er de reguliere soosmiddag met klaverjas en biljarten. 
De agenda van de vergadering, de notulen van de vorige vergadering 
en het jaarverslag van de secretaris zijn in deze nieuwsbrief  
opgenomen en zijn ook beschikbaar op onze website 
http://kbowateringen.nl. De financiële stukken zijn vóór aanvang van 
de vergadering ter plaatse beschikbaar en vanaf 2 april ook op de 
soosmiddagen dinsdag en donderdag. 
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich bij het 
secretariaat aanmelden tot uiterlijk woensdag 10 april 2019 12:00 uur. 
Wateringen, 2 maart 2019 
Dick Kraaijenbrink, secretaris. 
 
 
Algemene Vergadering KBO afdeling Wateringen dd. 16 april 
2019 bij VELO om 13:00 uur 
 
Agenda 
 
1. Opening door de voorzitter en mededelingen 
 
2. Vaststellen van de agenda 
 
3. Notulen van de Algemene Vergadering dd. 19 april 2018. 
 
4. Jaarverslag 2018 van de secretaris 
 
5. Financiën 
           Financieel jaaroverzicht 2018 van de penningmeester (balans 
           en exploitatie). 
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 Begroting 2019. 
 Verslag van de kascontrolecommissie. 
 Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
 reservelid. 
 Vaststellen van de contributie 2020 en de extra bijdragen voor 
 activiteiten in 2020. 
 
6. Bestuursverkiezing 
 Dit jaar is volgens rooster aftredend de heer D. Kraaijenbrink 
 (secretaris). 
 Hij stelt zich herkiesbaar. 
 
7. Rondvraag 
 
8. Sluiting door de voorzitter 
 
 
Notulen Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd. 19 april 
2018 bij VELO 
 
Aanwezig: Annelies van de Hee (voorzitter), Dick Kraaijenbrink 
(secretaris), Hans Vollering (penningmeester), Thea Bekkers (lid), Etty 
de Kok (lid), Ineke Meijer (lid) en Theo Vis (lid). 
  
1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet iedereen 
van harte welkom. De heer Ruud Nouwen heeft zich afgemeld, de 
heer Theo Vis komt iets later. De opkomst is goed, er zijn ruim 100 
leden aanwezig. 
In de opening staat de voorzitter kort stil bij het feit dat KBO 
wateringen dit jaar 65 jaar bestaat. Dit zal met de kerst op 
beperkte schaal worden gevierd. Er wordt met alle KBO’s in het 
Westland regulier overleg gepleegd en met een lagere frequentie 
schuiven ook de PCOB-verenigingen aan. Wij streven niet naar 
een fusie maar willen wel graag van elkaar leren. Dit is ook het 
jaar waarin het Westland een nieuw college krijgt. 
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2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Notulen Algemene Vergadering dd. 18 april 2017. 
De notulen van de Algemene Vergadering van 18 april 2017 
worden zonder vragen of opmerkingen onder dankzegging 
vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag 2017 van de secretaris. 
De secretaris leest het verslag in verkorte vorm voor. Het verslag, 
waarin een overzicht van de activiteiten van de commissie ‘Uit 
Goed Voor U’ is opgenomen, wordt zonder nadere vragen of 
opmerkingen onder dankzegging goedgekeurd. 
 

5. Financiën. 
Financieel jaaroverzicht 2017 van de penningmeester (balans 
en exploitatie). 
De heer Nico Meijer, zojuist gehoord hebbende uit het jaarverslag 
dat er nogal wat mensen hun contributie nog niet hebben betaald, 
valt op dat, daar waar vorig jaar ongeveer € 14.000 is geïnd, dat 
nu pas staat op € 9.400 en dat in de begroting € 17.000 is 
opgenomen. Hij vindt het verschil met vorig jaar fors en hij vraagt 
zich af of dat laatste bedrag niet wat ‘overmoedig’ is. 
De penningmeester antwoordt dat het verschil met vorig jaar komt 
omdat de brieven in 2016 eerder verstuurd zijn dan in 2017 en dat 
het bedrag in de begroting is gebaseerd op het aantal leden. Het 
aantal leden dat nu nog niet heeft betaald is beperkt (ongeveer 
10). 
De penningmeester wijst erop dat er een mooi batig saldo is 
gerealiseerd.  
Zonder verdere vragen en op- of aanmerkingen wordt het 
financieel jaarverslag goedgekeurd met dank aan de financieel 
administrateur en de penningmeester. 
 
Begroting 2018. 
Over de begroting 2018 zijn geen vragen of op- of aanmerkingen. 
De vergadering keurt de begroting goed. 
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Verslag van de kascontrolecommissie. 
De heer Leo Tousain van de kascontrolecommissie (gevormd 
samen met de heer Kees Grolleman) brengt verslag uit van de 
controle van de boeken. Bij de controle (middels steekproeven) 
zijn de cijfers in orde bevonden. In het verslag van de 
kascontrolecommissie stelt de commissie de vergadering voor het 
bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel beleid 
en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde 
financieel beheer. De vergadering stemt hiermee in en de 
voorzitter bedankt de commissie en de penningmeester. 
De kascontrolecommissie stelt voor in de begroting een post op te 
nemen voor het vervangen van kostbare materialen (zoals de 
bridgemates). De penningmeester repliceert dat het bestuur juist 
heeft besloten de post ‘reservematerialen’ te laten vervallen en 
zulke kosten direct ten laste te brengen van het Eigen Vermogen. 
 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reservelid. 
De heer Leo Tousain treedt af als lid van de commissie. De heer 
Kees Grolleman blijft lid en het reservelid, de heer Harry 
Barendse, treedt nu toe tot de commissie. Het bestuur heeft de 
heer Ruud Nouwen bereid gevonden reservelid te worden, de 
vergadering stemt hiermee in. 
 
Vaststelling van de contributie 2019 en de extra bijdragen 
voor activiteiten. 
Gezien het goede financiële resultaat van het afgelopen jaar heeft 
het bestuur besloten om de contributie en de extra bijdragen voor 
2019 niet te verhogen. De vergadering stemt hiermee in. 
 

6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend dit jaar zijn mevrouw Etty de Kok-Gertenaar, mevrouw 
Ineke Meijer-de Leeuw, de heer Theo Vis en de heer Hans 
Vollering. Behalve mevrouw Ineke Meijer-de Leeuw stellen allen 
zich herkiesbaar. Voor de verkiezing is geen schriftelijke 
aanmelding van tegenkandidaten bij het bestuur binnengekomen, 
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ook uit de vergadering treden geen tegenkandidaten naar voren. 
Etty, Theo en Hans worden met applaus herkozen.  
De voorzitter prijst Ineke voor het vele en goede werk dat zij voor 
de vereniging heeft gedaan waaronder een penningmeesterschap, 
lid van de commissie Uit Goed Voor U, organisator en leiding van 
de vakantieweek en contact met de parochie. De voorzitter reikt 
Ineke bij haar afscheid de Eigen KBO Wateringen Speld uit, en 
tevens een oorkonde, een horloge en een bos bloemen. Na een 
dankwoord van Ineke valt haar een luid applaus ten deel. 
De voorzitter deelt mee dat de commissie Uit Goed Voor U, na het 
terugtreden van Ineke, wordt uitgebreid met 3 leden, mevrouw 
Coby van der Knaap, mevrouw Lien Lemckert en de heer Martin 
Olsthoorn.  
Het bestuur heeft de heer Martin Olsthoorn bereid gevonden tot 
het bestuur toe te treden en stelt de vergadering voor hem te 
benoemen. Martin wordt met applaus gekozen.  
 

7. Rondvraag. 
De heer Hein Straathof informeert naar het aantal deelnemers aan 
de vakantieweek en vraagt zich af of er nog reclame voor moet 
worden gemaakt. Er hebben zich tot op dat moment 35 leden 
aangemeld. Voor het dagje uit hebben zich 38 leden aangemeld. 
De heer Hans Vollering dankt alle leiders van de activiteiten voor 
het vele en goede werk dat zij verrichten en vraagt een applaus 
daarvoor. 
 

8. Sluiting door de voorzitter. 
Onder dankzegging en de uitgesproken wens voor een fijne biljart- 
of bridgemiddag sluit de voorzitter om 13:32 uur de vergadering.  

 
 
 
Wateringen, 2 maart 2019 
Dick Kraaijenbrink, secretaris 
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Jaarverslag 2018 van de KBO afdeling Wateringen 
 
Het bestuur van de vereniging bestond in 2018 uit mw. A.E.M. van der 
Hee-Lammers (voorzitter), dhr. Th.J. Vis (vice-voorzitter), dhr. D. 
Kraaijenbrink (secretaris), dhr. J.J. Vollering (penningmeester), mw. 
Th. Bekkers (lid), mw. E. de Kok (lid) en mw. W.P.M.J. Meijer (lid). 
Op 19 april trad mevrouw Meijer af en werd opgevolgd door de heer 
M.P.A. (Martin) Olsthoorn. 
 
Begin 2018 hadden wij 684 leden, eind 2018 waren dat er 672 Helaas 
weer een lichte daling, deels te verklaren doordat mensen worden 
uitgeschreven als zij na herhaalde verzoeken en aanmaningen hun 
contributie niet betalen. Ook zijn ons weer een aantal trouwe leden 
ontvallen. 
 
Naast algemene ondersteuning van ouderen (door onder meer de 
Vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastinginvullers) ontplooide de 
vereniging wekelijkse activiteiten onder meer op het gebied van Biljart, 
Bridge, Creativiteit en Klaverjas. Ongeveer een derde van onze leden 
nam aan één of meer van deze activiteiten deel waaronder de 
jaarlijkse feestelijke drives met Pasen en met Kerst.  
- In het jaar 2018 zijn door de commissie ‘Uit Goed Voor U’ 
recreatieve en/of culturele activiteiten georganiseerd waarvoor ruime 
belangstelling was: op 24 januari een bezoek aan het Broederschap 
der Vrijmetselarij in Den Haag met 25 mensen, van 23 tot 25 maart 
het kaartweekend in samenwerking met de afdelingen bridge en 
klaverjas (zie onder), op 23 mei een dagtocht naar de Yakultfabriek in 
Almere plus een bezoek aan de Kunsttuin Nederlands Kremlin in 
Winkel met 56 mensen, van 11 t/m 18 augustus de vakantieweek in 
Luijksgestel met 46 mensen, op 14 maart en op 31 oktober een 
bezoek aan Modehuis Vander Klooster in Boskoop beide keren met 
52 mensen en op 18 december een Adventsviering (zie onder). 
- Op 23 januari 2018 vond de Klaverjasmarathon plaats. Aan dit zeer 
geslaagde evenement namen 80 mensen deel, het toernooi werd 
gewonnen door Geert Reijgersberg. 
- Van 23 t/m 25 maart 2018 namen in Putten 84 liefhebbers deel aan 
het jaarlijkse kaartweekend; het bridgen met 32 deelnemers werd 
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gewonnen door Annie van Dijk en Piet van der Hoeven en het 
klaverjassen met 52 deelnemers werd gewonnen door Wil 
Grootscholten. 
- Op 20 april 2018 bezochten ongeveer 45 vrijwilligers gedurende hun 
jaarlijkse uitgaansmiddag ‘Het Labyrint’ (een privétuin van Wilma van 
der Zanden) in Honselersdijk en gebruikten zij aansluitend, na een 
borreluurtje, een door VELO verzorgd buffet.  
- Gedurende de maanden juli en augustus werd in 2018 op 
dinsdagmiddag doorgegaan met onze activiteiten voor zover daar 
belangstelling voor was. Met gemiddeld 10 tafels klaverjas en 8 tafels 
bridge was dit succesvol. Ook voor biljart was er een goede 
belangstelling. 
- Het seizoen 2018-2019 werd op 4 september 2018 geopend met 
een door ongeveer 100 mensen bezochte Woord- en Gebedsdienst in 
de kantine bij VELO gevolgd door een optreden van Hans Baaij met 
(meezing)liedjes en afgesloten met een verloting. 
- Van 3 t/m 10 oktober konden de leden met een Rabobankrekening 
(die ook lid zijn van de Rabobank) onze vereniging steunen door hun 
stemmen (maximaal 2 stemmen per vereniging) uit te brengen in de 
Rabobank Clubkas Campagne. In 2018 stemde u € 1539,96 voor ons 
bij elkaar, proficiat!  
- Rond Sinterklaas werden de ruim 40 vrijwilligers zoals gebruikelijk 
bedacht met een cadeautje voor hun belangeloze inzet.  
- Op 18 december vond de Adventsviering plaats met een Woord- en 
Gebedsdienst in de kantine bij VELO met daarna een gezellig 
samenzijn met muzikale omlijsting in kerstsfeer door Nathaly Masclé 
zang en Jean Louis van Dam keyboard en afsluitend een warm- en 
koud buffet verzorgd door VELO met als klap op de vuurpijl ijs uit een 
ijskar; hieraan namen ongeveer 275 mensen deel. Deze viering werd 
de leden aangeboden als onderdeel van het 65-jarig bestaan. 
Uw bestuur vergaderde negen maal in 2018. Daarnaast bezochten 
één of meer bestuursleden de reguliere vergaderingen van de 
gezamenlijke Westlandse KBO’s, van de KBO-regio Delft-Westland-
Oostland (DWO) en van de provinciale KBO-ZH. Ad hoc bezochten 
één of meer bestuursleden, door genoemde of andere instellingen 
georganiseerde, presentaties of cursussen.  
Wateringen, 2 maart 2019, D. Kraaijenbrink, secretaris        
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Belasting aangifte 2018. 
De KBO afdeling Wateringen heeft de beschikking over 4 
gecertificeerde Huba medewerkers, die u kunnen helpen bij het 
invullen van de belasting aangifte 2018 en eerdere jaren en het 
aanvragen van toeslagen. Voor deze diensten  mag de Huba 
medewerker u om een vergoeding van zijn kosten  vragen van 
maximaal Ͼ 12,- voor de hulp. Er wordt geen eigen extra bijdrage van 
de leden meer gevraagd, die rechtstreeks aan de KBO moet worden 
overgemaakt.  Indien u gebruikt wil maken van de diensten van deze 
Huba’s kunt u contact opnemen met  Dick Kraaijenbrink Tel. 0174-
293038, welke U zal koppelen aan een van de huba medewerkers.  
Voor het aanvragen van de machtiging, zodat uw aangifte door de 
Huba kan worden ingevuld, heeft de Huba de volgende gegevens 
nodig. Naam, Adres, Postcode, Geboortedatum, BSN nummer, 
Lidmaatschapnummer KBO en telefoonnummer. Wanneer u deze 
informatie te vertrouwelijk vindt kan de Huba bij u langskomen of kan 
de informatie via een mail naar de Huba worden gezonden. Hiervoor 
heeft men wel het telefoonnummer nodig, zodat de Huba contact met 
u kan opnemen. De machtiging wordt naar uw huisadres gezonden, 
waarna u een afspraak kunt maken met de betreffende Huba 
medewerker voor het invullen van uw aangifte. 
Is uw vermogen niet groot of heeft U een AOW met klein pensioen 
kan U in aanmerking komen voor zorg-en/of huurtoeslag. Voor 2019 
gelden de volgende inkomens grenzen € 29.562 voor alleenstaanden 
en € 37.885 voor de meer persoons huishoudens voor de zorgtoeslag 
en € 22675 voor alleenstaanden en € 30800 voor meer persoons 
huishoudens voor de huurtoeslag.  
 
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. 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
mailto:hc@vanderhee.net
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 Klaverjassen  
 
Prijsklaverjassen 12  Maart  
 
1.Alie   Stolker                 5503  Punten. 
2.Herman  Moerkerk       5479  Punten. 
3.Margo  Vis                    5423  Punten. 
4.Thea  Reijgersberg      5344  Punten. 
5.Jan v. Empel            5306  Punten. 

Poedelprijs: 

Bep v. Hagen            3442  Punten 

 

Dames en heren, Het einde van de competitie is op 21 mei . De 
afsluiting is op 28 mei dan worden tevens de winnaars van het 
seizoen bekend gemaakt. 

Tony, Piet en Chris. 

 
 
Oproep. 
 
Zijn er liefhebbers om in de maanden juni, juli en augustus  op 
dinsdagmiddag in de Velo enkele keren de klaverjas te leiden  
Dit om Tonny, Piet en Chris ook wat vakantie te gunnen. 
 
U kunt zich op dinsdagmiddag melden bij Tony  
 
Of bellen  0174 202959 (Tony) 
06-54948214 (Thea redactie) 
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     UIT GOED VOOR U                 
 
Het is alweer 8 jaar geleden, dat de KBO een bezoek bracht aan het 
Paleis van Justitie in Den Haag voor het bijwonen van zitting van de 
politierechter bij de Rechtbank. 
Op verzoek hebben wij contact opgenomen met de afdeling 
Voorlichting van de Rechtbank te ‘s-Gravenhage voor een 
groepsbezoek. 
We hebben een afspraak kunnen maken op 
 
Woensdag 1 mei 2019 
Een ochtendzitting om 10 uur 
Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60, Den Haag. 
 
Na een uitgebreide voorlichting volgt het bijwonen van een zitting. Na 
de uitspraak bestaat soms de mogelijkheid met een rechter van 
gedachten te wisselen over de uitspraak. 
Er mogen slechts 20 personen de zitting bijwonen. 
Het vervoer dient u zelf te regelen. 
Het kan op de fiets. 
Of met tramlijn 16. Vertrektijd 9.00 uur vanaf de Dorpskade en 
aankomst Centraal Station om 9.37 uur.  
Of een andere mogelijkheid is met tramlijn 9 vanaf de Melis 
Stokelaan, kruising Beresteinlaan. Vertrektijd 9.09 uur. Aankomsttijd 
Centraal Station 9.36 uur. 
 
Loop door het Station. Op Perron 12 is na 30 meter aan de linkerkant 
een uitgang. Verlaat het station via deze uitgang. Loop rechtdoor 
langs het Nationaal Archief en het Centraal Bureau voor Genealogie 
(aan uw rechterzijde) en volg het voetpad (Prins Willem Alexanderhof) 
tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Koninklijke 
Bibliotheek door. Aan het einde van dit pad steekt u de Prins 
Clauslaan over. U staat nu voor het Paleis van Justitie. De 
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hoofdingang bevindt zich op nummer 60. Als u langs de voorkant van 
het gebouw loopt, vindt u deze aan uw linkerhand. 
 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze excursie. Wel is het verplicht 
uw identiteitsbewijs te tonen. 
 
Inschrijving per email, uiterlijk voor 14 april, 
coby.vanderknaap@kbo.wateringen.nl of telefonisch op nummer  
0174-294163 of 06-36563076. 
De Commissie Uit Goed Voor U  
 
 
   UITGAANSDAG 
 
Onze jaarlijkse Uitgaansdag is gepland op woensdag 29 mei a.s.  
Wij vertrekken met de bus van Pasteurreizen vanaf het Veloterrein 
naar Baarle-Nassau, waar we ontvangen worden met koffie en gebak. 
Dan is er een vrije pauze in Baarle-Nassau waar u even rond kunt 
kijken en uw meegebrachte boterhammetje kunt nuttigen. 
s‘ Middags vertrekken we naar het Safaripark Beekse Bergen in 
Hilvarenbeek, waar we met onze eigen bus tussen de leeuwen en de 
tijgers, de olifanten en giraffen etc. kortom de dieren van dichtbij 
kunnen bewonderen. 
Bij de olifanten hebben we een ruststop en 
kan een ieder even de benen strekken.   
Dan is het tijd om aan de innerlijke mens te 
denken en gaan we in Breda van een 
heerlijk  
Oosters buffet genieten. Dit tot afsluiting 
van een heerlijke dag. 
 
Vertrek:        9.30 uur vanaf het parkeerterrein van Velo 
Thuiskomst: 21.00 uur 
Kosten:  €  64,- per persoon 
Betalen vóór 1 mei op: bankrek.: NL33RABO 0156.610.132 t.n.v. 
KBO Wateringen onder vermelding van dagtocht 29 mei 2019. 
 

mailto:coby.vanderknaap@kbo.wateringen.nl
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U kunt zich voor deze dag opgeven door onderstaande strook vóór 
15 april 2019 in te leveren bij Joke Mulder, Pr.Hendrikstraat 85, of 
Coby van der Knaap, Kerklaan 28 c, en natuurlijk tijdens de 
soosmiddagen. 
 
Indien u zich opgegeven heeft voor deze Uitgaansdag en u kunt om 
wat voor reden niet mee dan gaan we hier een bedrag voor in 
rekening brengen.  Als u  
1 week vóór 1 mei afzegt krijgt u het volledige bedrag terug wat er 
betaald is.  
Is het minder dan 1 week voor 1 mei, houden we de helft van het 
betaalde bedrag in. 
 
Commissie Uit goed voor U 
 
Langs de lijn afknippen 
Aanmelding dagtocht 29 mei 2019 
 
Naam: Mevr. __________________________  
Dhr.______________________ 
             
Adres:_______________________________  
tel.no.______________ 
 
 
 
 
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. 0174-213038 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nr 38 uit Nieuwsbrief nr. 2   
 
 In T ER na AT   =  internaat 
 
Goede oplossing ingezonden 
door: Hans Thoen, Hennie 
Simons, Riet Wetzels, Hennie 

vd Haas, Magda Vanhoutte, Riet Zwinkels  
 
Droedel nr. 39 
 

 
 

Uw oplossing kunt u tot 15 april 2019 inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
  

mailto:thea1944@caiway.net
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Vakantiebezorging Magazine KBO – PCOB 
 

Soosbezoekers die niet in Wateringen wonen waren 
voorgaande jaren gewend het Magazine van de KBO-
PCOP in de zomervakantie thuis bezorgd te krijgen. 
 
Elke dinsdag zijn er in de maanden juni, juli en 
augustus in de Velo kantine zomeractiviteiten waar 
gebridged, geklaverjast en gebiljart wordt en waar het 

een heel gezellig samenzijn is. 
Wilt u ook in de zomermaanden het KBO – PCOB Magazine lezen 
kom dan gezellig op dinsdagmiddag even langs  om het blad op te 
halen en koffie te drinken en/of deel te nemen aan een van de 
activiteiten  
 
Het gaat om Nieuwsbrief nr  5 – 6 en 7  Deze liggen respectievelijk 
4 juni, 2 juli en 3 september in de kantine van Velo 
 
Het magazine wordt buiten Wateringen NIET meer bij u thuis 
bezorgd  
 
Dit geldt niet voor leden buiten Wateringen die het hele jaar door het 
blad bezorgd krijgen. 
Zij krijgen het blad zoals gewoonlijk in de bus  
 
 
 
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 . 
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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 
 
La Bayadère - Het Nationale Opera en Ballet van Oekraïne 
- Ballet 
La Bayadère (De Tempel Danseres) is een indrukwekkend, 
exotisch en romantisch ballet over het noodlot en tragische 
liefde. Het verhaal speelt zich af in India en vertelt het verhaal 
van de bayadère Nikiya en de krijger Solor, die eeuwige trouw 
aan elkaar hebben gezworen. De Hoge Brahmaanse priester is 
echter ook verliefd op Nikiya. Het Nationale Opera en Ballet van 
de Oekraïne, Odessa is een van de oudste klassieke opera- en 
ballethuizen van Europa. Met live orkest. 
Maandag 22 april 2019 - 14.30 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 62,00 Euro 

mailto:marja4hetleven@gmail.com
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Naar Casablanca - Stefan Rokebrand, Jamie Grant e.a. - 
Muziektheater 
Dit fraaie nieuwe muziektheaterstuk verbindt onze 
geschiedenis aan de prangende actualiteit; toen vluchtte men 
Europa uit. Nu vluchten velen Europa in. De voorstelling speelt 
zich af in een stad van mogelijkheden en corruptie, van 
mensenhandel en van liefde. Van valse en echte visa. Velen 
leven tussen hoop en wanhoop. Dit beladen liefdesdrama, 
tegen een historische én actuele achtergrond, is daarmee een 
voorstelling voor ons allemaal. 
Donderdag 25 april 2019 - 20.00 uur 
Rijswijkse Schouwburg - Rijswijk 45,00 Euro 
 
Oogst 30 jarig jubileumshow - Kommil Foo - Cabaret 
Een piano, een gitaar, een viool, hun karakterstemmen: meer 
hebben de broers Raf en Mich Walschaerts niet nodig om het 
publiek een memorabele avond te bezorgen. Dertig jaar 
onafgebroken theater maken en spelen. Hoog tijd dus om uit al 
dat moois een nieuwe voorstelling te destilleren. Intiem, zonder 
circus, maar met hun mooiste liedjes en strafste verhalen. 
Donderdag 25 april 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 43,25 Euro 
 
Ik zou je het liefste in een doosje willen doen - Ernst Daniel 
en Coosje Smid - Muziek 
Een warm en intiem concert waarin de mooiste en meest 
intieme liedjes klinken. Liedjes die nooit vergeten zijn en van 
ouder op kind worden overgebracht; zoals Ernst Daniël Smid ze 
doorgeeft aan zijn dochter Coosje. Liedjes van Ramses Shaffy, 
Jules de Corte, Annie M.G. Schmidt, Willem Wilmink en vele 
andere pareltjes brengen zij ten gehore. Liedjes die periodes uit 
het leven markeren en gebeurtenissen terughalen. 
Liefdesliedjes, liedjes met een lach en liedjes met een traan. 
Liedjes die worden doorgegeven van vader op dochter op... 
Woensdag 1 mei 2019 - 20.00 uur 
Rijswijkse Schouwburg - Rijswijk 41,00 Euro 
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ABBA Gold - The Concert Show - Show 
Having the time of your life!!! Een spectaculaire show vol 
onvergetelijke songs van een van de meest succesvolle bands 
ter wereld. Na optredens in meer dan twintig landen komt de 
fantastische ABBA groep weer naar World Forum! 
Zondag 12 mei 2019 - 20.00 uur 
World Forum Theater - Den Haag 56,00 Euro 
 
Madama Butterfly - Opera van Odessa - Opera / Operette 
Madama Butterfly is een van de frequentst gespeelde opera's 
van dit moment. Vrijwel elke avond verlaten bezoekers op onze 
planeet wel ergens snotterend een operatheater na het zien 
van Puccini's meesterwerk. Het verhaal is hartverscheurend: 
een lompe Amerikaan breekt het hart van een naïeve geisha. 
De muziek is magisch: Puccini haalde alles uit de kast om ons 
een exotische wereld binnen te lokken. Zijn partituur is een 
tovertuin met sensuele klanken. 
Woensdag 15 mei 2019 - 20.00 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 62,00 Euro 
 
Je kunt op me rekenen - Lieneke Le Roux e.a. - Toneel 
Een zomerse dag en twee zussen - of zijn het er toch drie? Hun 
vader is pas gestorven. Een levensgenieter, maar ze kennen 
hem nauwelijks. Hij was bijna altijd van huis en ze vragen zich af 
wat voor een leven hij genoot. Er is nog een geheim. Hun vader 
heeft een tape opgenomen waarop hij hen toespreekt. Wat 
doen ze daarmee, waar beginnen ze aan in de prille herfst van 
hun leven? 
Vrijdag 17 mei 2019 - 20.15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 42,20 Euro 
 
Film - 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 
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speciaal voor ons gereserveerde tafel en een prachtige film. 
Dinsdag 28 mei 2019 - 14.00 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 18,75 Euro 
 
Mahler 3 met Lahav Shani - Rotterdams Philharmonisch 
Orkest - Klassiek 
Een zomerochtenddroom’: dat was de werktitel die Gustav 
Mahler aan zijn Derde symfonie gaf. Een onschuldige naam 
voor een compositie die uitgroeide tot een symfonisch epos 
zonder weerga. Van de overrompelende opening - acht 
schallende hoorns - tot en met de onaards mooie finale, die de 
tijd lijkt stil te zetten, is het één meeslepende lofzang op het 
leven en de liefde. Een droom van een seizoensafsluiting. 
Vrijdag 31 mei 2019 - 20.15 uur 
De Doelen - Rotterdam 68,70 Euro 
 
 
Kent u iemand die u wilt laten kennismaken met de 
activiteiten van Vier het Leven? Misschien een familielid, 
kennis, buurman/-vrouw, vriend of vriendin? 
Geef dan zijn of haar naam, adres en leeftijd aan ons door en 
wij sturen die persoon dan per post een informatiepakketje 
toe van Vier het Leven. Wellicht gaat u dan de volgende keer gezellig 
samen een middag of avond uit 
 
 
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 
alles voor u geregeld, u wordt thuis opgehaald en na afloop weer 
thuisgebracht. 
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Weetjes van Senioren Society 
 
Uit weetjes 22-02-2019 
 

Een nieuw slim apparaat  dat u met ‘ van 
alles en nog veel meer ‘ van dienst kan 
zijn.  
 
Het is een dooddoener om te zeggen dat de ontwikkelingen op het 
gebied van internet en digitale dienstverlening razendsnel gaan. Maar 
het is wel waar. Steeds komen er weer nieuwe apparaten op de 
markt. En het is goed om hier weet van te hebben, want soms zijn ze 
toch wel heel erg handig. Dat is bijvoorbeeld het geval met Google 
Home. 
  
Google Home is een kleine speaker die overal in huis kan worden 
neergezet en waarmee u met uw stem kunt communiceren. Dat wil 
zeggen dat u van alles aan hem kunt vragen en u krijgt meestal een 
heel bruikbaar antwoord. 
Bijvoorbeeld: 
 
    Gaat het vandaag regenen? 
    Hoe zeg je in het Italiaans Wat kosten de eieren? 
    Zet de thermostaat op 21 graden! 
    Wanneer is mijn afspraak met de tandarts? 
    Wat is mijn banksaldo op dit moment precies? 
    Ik moet naar Zwolle. Zijn er files? 
    Hoe laat komt het vliegtuig uit New York aan? 

 
Het is zelfs zo, dat u zogenaamde ‘notificaties’ 
kunt krijgen. Dat betekent dat er automatisch 
een lichtje gaat branden als het met de files 
anders is geworden of het vliegtuig uit New York 
vertraging heeft. Op verzoek krijgt u dan dit 
nieuwe bericht te horen. 
Google Home kan ook onbekende 
telefoonnummers opzoeken of muziek vanaf uw 
telefoon of vanuit You Tube laten horen. En hij 
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kan u eraan herinneren dat u nog een afspraak hebt. 
  
Natuurlijk moet Google Home even gewend raken aan uw stem, maar 
daarna gaat het steeds beter. Hij kan trouwens ook op meer – tot wel 
zes - stemmen worden ingesteld. 
 
Voor een geringe meerprijs zijn er nog accessoires te koop om 
bijvoorbeeld te communiceren met andere plaatsen in huis. 
Zie ook onderstaande links voor meer informatie:  
https://tweakers.net/nieuws/123821/google-home-kan-onderscheid-
maken-tussen-stemmen-van-zes-gebruikers.html  
https://www.androidplanet.nl/google/home/  
 
De Google Home is leverbaar in een grote versie en in diverse mini 
versies. De miniversie is tevens leverbaar in verschillende kleuren. 
Google Home kost € 145,00 

 
 
Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
 
www.seniorensociety.nl – 
 info@seniorensociety. 
 
 
 
Senioren Society.nl heeft als doelstelling senioren en hun 
mantelzorgers in contact te brengen met ideeën en hulpmiddelen om 
hun leven te veraangenamen.  
 
 
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. 
 
 

https://seniorensociety.us8.list-manage.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=3caf3dec2f&e=6b65afea58
mailto:info@seniorensociety.nl
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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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 
 
 
Bericht van de Missionarissen uit Steyl. 
 
In 2018 is er met uw hulp aan 6 projecten hulp verleend met een 
totaal bedrag van € 36280,= .  
 
€   6.000,= ging naar Indonesie 
€   5.000,= naar Uganda 
€   6.000,= In de Philipijnen is een  
                  wederopbouw projekt ondersteund 
€   5.000,= naar Roemenie 
€   5.000,= naar Thailand. Daar helpen Bruder Damian Lunders en     
                  enige medebroeders bij de verpleging  HIV en Aids 
€   6.000,= is voor India bestemd. Daar zet     
        Pater Roy Thomas zich in voor de mensenrechten. 
€   3280,= voor verschillende kleine ondersteuningen. 
 
Uit naam van de Steyler medebroeders en zusters dank aan u allen  
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Administratieve chaos rond verlenging rijbewijs 
Uit:Nieuws van KBO-PCOB  van 1 maart: 

In de Tweede Kamer vond 21 februari een rondetafelgesprek plaats 
over het functioneren van het Centraal Bureau 
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). KBO-PCOB leverde Kamerleden 
hiervoor verontrustende input aan: een top vijf van lange wachttijden 
en het bijbehorende verhaal van gedupeerde senioren. Een van onze 
adviezen: laat senioren gebruikmaken van externe hulp, bijvoorbeeld 
van ouderenadviseurs en tabletcoaches, bij de digitale aanvraag. 
Structureel probleem 
 
Uit alle gevallen blijkt dat de wachttijden van het CBR van structurele 
aard zijn. KBO-PCOB adviseert senioren om ruim een half jaar van te 
voren starten met de aanvraag. Wachttijden bij specialisten of 
huisartsen kunnen namelijk van invloed zijn als er iets afwijkends 
wordt gevonden; daar kan het CBR niet zo veel invloed op uit 

oefenen. Maar daar ligt het probleem niet 
alleen. Bij het CBR beginnen de problemen 
al in de postkamer. Veel senioren krijgen te 
horen dat de postkamer een achterstand 
heeft van meer dan zes weken. Als 
senioren er telefonisch naar vragen, komen 
ze in de wacht en vaak wordt, zonder een 
antwoord te hebben gekregen, na 40 

minuten tot een uur de verbinding verbroken. 
Extra menskracht inhuren 
KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa: “Veel melders geven aan 
dat de problemen van het CBR ook te maken hebben met een tekort 
aan menskracht. Het CBR heeft gewoonweg te weinig personen in 
huis die het werk kunnen uitvoeren, laat staan de achterstand inhalen. 
Wij roepen de Kamer op ervoor te zorgen dat het CBR extra 
menskracht kan inhuren en als dat financieel nodig is, geef ze daar 
extra budget voor.” 
Verdere adviezen van KBO-PCOB: 
• Laat het CBR extra artsen inhuren die helpen de achterstand 
op korte termijn in te halen. 
• Stop met dubbele keuringen, eerst een keuring bij (huis)arts en 
dan beoordeling bij het CBR maakt het alleen maar onnodig lang. 



~ 26 ~ 
 

Iemand wordt (twee keer) goedgekeurd! Deze maatregel vraagt 
waarschijnlijk een systeemwijziging, maar maak dat mogelijk. 
• Faciliteer externe hulp voor het digitaal aanvragen van het 
rijbewijs of laat het CBR dit doen. Volgens het CBR is een papieren 
Gezondheidsverklaring nog steeds mogelijk, maar is de digitale route 
het snelst. Veel senioren hebben echter moeite met de digitale weg. 
Geef ruimte aan hulp, bijvoorbeeld net zoals senioren die destijds van 
seniorenorganisaties ontvingen bij het digitaal invullen van de 
jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting. KBO-PCOB heeft 
ouderenadviseurs en tabletcoaches in huis die hiervoor ingezet 
kunnen worden. 
 
Medicijnen zonder recept (te) makkelijk online te koop 
Uit SeniorenWeb Nieuwsbrief nr. 9 van 28 februari 2019: 

 
Iedereen kan op internet zonder al te veel moeite verschillende 
medicijnen kopen. De Consumentenbond waarschuwt hiervoor. De 
samenstelling en dosering van de medicatie is moeilijk te controleren. 
De Consumentenbond bestelde bij twaalf websites in binnen- en 
buitenland twintig verschillende medicijnen. Het ging om antibiotica, 
slaap- en kalmeringsmiddelen en kankermedicijnen. Van alle 
bestellingen werden uiteindelijk zestien medicijnen geleverd. Ze 
kwamen uit Nederland, Groot-Brittannië, Zwitserland, India en 
Singapore. 
Te veel werkzame stof 
Het RIVM analyseerde de medicijnen. In bijna elke bestelling zat ofwel 
te veel ofwel te weinig werkzame stof. In bepaalde antibioticumpillen 
zat veel te veel werkzame stof: 625 mg in plaats van 500 mg. Van dit 
soort medicijnen is thuis niet te controleren of ze echt of nep zijn en of 
ze wel de goede dosis bevatten. 
Roemeense arts 
Medicijnen waarvoor een recept nodig is, mogen niet op deze manier 
besteld worden. Sommige webwinkels zijn duidelijk te herkennen als 
illegaal, omdat er contant of met digitale munten betaald moet 
worden. Olof King van de Consumentenbond: ‘Zorgwekkender zijn de 
professioneel ogende websites die nauwelijks te onderscheiden zijn 
van legale internetapotheken. Zij ontduiken de Nederlandse 
regelgeving via buitenlandse artsen en apotheken. Zo kreeg een 
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mysteryshopper na het invullen van een medische vragenlijst een 
antibioticakuur van een Britse apotheek op voorschrift van een arts in 
Roemenië.’ 
De bond vindt dat de overheid moet optreden tegen de illegale 
medicijnverkoop. 
 
Banken mogen met uw toestemming betaalgegevens delen 
Uit SeniorenWeb Nieuwsbrief nr.8 van 21 februari 2019: 

 
Nederland heeft de nieuwe Europese regels 
voor banken ingevoerd. Bedrijven kunnen 
een vergunning aanvragen om 
bankgegevens van gewone mensen in te 
zien. De klant van de bank moet daarvoor 
natuurlijk wel eerst toestemming geven. 
De afschrijvingen op uw bankrekening zijn tot 
nu toe een goed bewaard geheim tussen u 
en uw bank. Banken mochten deze 
gegevens niet delen met bedrijven. Dat is nu 

veranderd. De regeling PSD2 is op 19 februari 2019 actief geworden 
in ons land. Die zorgt dat banken de gegevens over uw saldo en 
betalingen mogen vrijgeven aan andere partijen. 
Toestemming geven 
Natuurlijk kan dit niet zomaar. Het bedrijf moet eerst een vergunning 
aanvragen en krijgen. De bank vraagt u dan of u het goed vindt dat 
een bepaald bedrijf uw betaalgegevens of saldo inziet. U bepaalt zelf 
of u dat wil. De toestemming is op elk moment ook weer in te trekken. 
Voordelen uitwisseling 
Er zijn allerlei situaties te bedenken waarbij de uitwisseling handig is. 
Bijvoorbeeld als u een woning wilt huren. De verhuurder wil dan weten 
of u het huis wel kunt betalen. In plaats van allerlei papieren aan te 
leveren, kunt u toestemming geven op uw bankrekening te kijken. De 
aanvrager ziet dan meteen of u in aanmerking komt voor de verhuur. 
De nieuwe regels zijn ook handig voor bedrijven die een nieuwe 
betaaldienst willen beginnen. Zij kunnen makkelijker van start als de 
koppeling met rekeningen soepeler gaat. 
Meer over deze nieuwe regeling staat op de site van De 
Nederlandsche Bank. 
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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

