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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.5                        mei 2019 

 
Van de bestuurstafel  
 
De bridgecompetitie en de klaverjas naderen al weer het einde van 
het seizoen. Maar zoals u ongetwijfeld zal weten, gaan we in de 
zomer door. Tot en met juni de bridge vrije inloop op donderdag en 
ook wordt er gebiljart, de klaverjas op dinsdag (evenals biljarten, crea 
en spelletjes). In de maanden juli en augustus is er alleen soos op de 
dinsdagmiddag. 
 
Landelijk is de KBO/PCOB een onderzoek gestart naar de 
parkeertarieven bij ziekenhuizen. Die rijzen soms echt de pan uit. 
Vooral als men vaak om welke reden dan ook in een ziekenhuis moet 
zijn, kan het aardig oplopen. Veel Westlanders gaan naar het Reinier 
de Graaf ziekenhuis, naar verhouding heeft dit ziekenhuis redelijke 
parkeertarieven. Maar ik vind het goed dat een dergelijk onderzoek 
wordt uitgevoerd, de parkeertarieven moeten door een ziekenhuis niet 
als melkkoe worden gebruikt. 
 
Namens het Bestuur, 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Overleden 
 
Mevr. C. Berendse-Noordermeer, Arkpaviljoen 1 31 maart 
Mevr. Van Mil-Warmenhoven, Oostblok 78    2 april 
Dhr. J.L.Th.(Jan) v/d Voort , Arkpaviljoen 6  30 april 
Mevr. Tiny Persoon-Grootscholten, De Ark, k. 302, 12 mei 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.  
 

 
Activiteiten 
  
Wo 29 mei  uitgaansdag (Safari Beekse Bergen) 
Do 30 mei  GEEN SOOS  i.v.m. Hemelvaartsdag 
Di 4 juni   start vrij klaverjassen ( t/m 25 juni) 
Do 6 juni   start vrij bridgen ( t/m 27 juni) 
Di 2 juli   start zomeractiviteiten ( t/m 27 augustus) 
20 t/m 27 juli  vakantie week Vledder 
Di 3 september opening KBO seizoen 2019 - 2020 
 
Elke dinsdag  Soosmiddag vanaf.13.00 uur 
   Klaverjassen, 
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
Elke donderdag  Soosmiddag vanaf13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 

  
 

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

 

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. 
 

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

 
  

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
http://www.kbowateringen.nl/
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Uit goed voor U 
 
Uitje naar de fa. Van der Klooster in Boskoop 
 
Woensdag 17 april jl. vertrokken om 9.30 uur 49 personen van de 
KBO met de bus  voor een uitgebreide mode presentatie bij Van der 
Klooster naar Boskoop. 
Voor de derde maal werd deze presentatie gehouden. 
We werden ontvangen met een heerlijk kopje koffie en gebak. 
Daarna begon de mode show. Door drie dames werden  de mooiste 
creaties getoond en al kakelend had ieder van ons wel iets moois op 
het oog.  
Daarna kregen we een heerlijke lunch aangeboden. 
Ja en toen was het tijd om zelf iets te gaan passen en uit te zoeken.  
De helft van de groep ging eerst winkelen en de andere helft ging een 
bingo draaien. 
Hierbij waren nog leuke prijsjes te winnen. 
Zoals ik in de aankondiging van dit bezoek al had vermeld, had ik bij 
de vorige mode show bericht  gekregen, dat ik de jaarprijs had 
gewonnen en was het voor mij heel leuk dat ik nu gratis mijn collectie 
kon aanvullen. Nogmaals hartelijk dank voor deze fantastische prijs. 
Nadat iedereen uitgeput was van het passen en uitzoeken kon men 
nog even op adem  komen met een glaasje advocaat. Tijdens deze 
rustpauze kon er nog meegedaan worden aan het raden van het 
aantal klosjes garen dat in de  kast in  de winkel in voorraad was. Lien 
v.d. Poel was de gelukkige en won een mooie tas. 

Daarna was het betalen aan de kassa en 
vertrokken we met volle plastic tasjes 
naar de bus en werden we uitgezwaaid 
door de enthousiaste dames van Van der 
Klooster. 
In oktober is het plan  voor een nieuwe  
modeshow en het is beslist de moeite 
waard om eens mee te gaan. 
 
Tiny Eekhout 
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Bezoek Paleis van Justitie te Den Haag.  

Op woensdag 1 mei zijn we met een klein groepje van KBO naar het 

Gerechtshof geweest.  

We gingen op eigen gelegenheid. Nadat we allemaal door de 

controle/scan waren geweest kregen we een uitgebreide voorlichting 

over de gang van zaken van het gerechtshof. Den Haag is een 

bijzonder gerechtshof. Naast de gewone zaken doen ze ook:  

Internationaal kinderrecht, Merkenrecht en Internationale misdrijven. 

Hierna mochten we drie zittingen van de politierechter bijwonen, het 

waren drie heel verschillende zaken:  Bedreiging met mes, Belediging 

politie in functie (nieuwjaarsnacht), Heling van een fiets. Er werd in al 

de drie de zaken direct vonnis uitgesproken, oordeel van de 

rechtbank. We konden ook vragen stellen aan de rechtbank en dat 

deden we ook. Het was heel bijzonder om dit bij te wonen. Daarna 

met ze allen nog een kopje koffie en iedereen ging weer huiswaarts. 

Leuke en leerzame ochtend gehad. 

Paula Dorsman  

Klaverjassen  
 
Prijsklaverjassen 7 mei 2019 
 
1.Kees Berendse   5807  punten. 
2.Vonie van Rijn   5567  punten. 
3.Cor Alders    5446  punten. 
4.Nel van Zeijl   5275  punten. 
5.Joke Pronk    5224  punten. 
6.Grard van Steekelenburg 5206  punten. 
 
Poedelprijs : 
Jan van Empel   3870  punten. 
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ZOMERBRIDGE en KLAVERJASMIDDAGEN BIJ DE KBO-
WATERINGEN 

 
Heel de zomer kunt u weer gezellig bridgen of klaverjassen bij de 
KBO afdeling Wateringen. 
 
De zomerbridge start op donderdag 23 mei t/m 27 juni , de 
klaverjasmiddagen starten op dinsdagmiddag 4 juni, in de maanden 
juli en augustus (vanaf 2 juli t/m 27 augustus) is er alleen op de 
dinsdagmiddag bridgen en klaverjassen. 
Graag voor het bridgen om 13.00 uur aanwezig zijn i.v.m. 
lijnindeling. 
Het klaverjassen begint  om 13.30 uur. 
Lokatie  Velo aan de Noordweg in Wateringen. 
 
Tijdens de zomerbridge kunt u met of zonder partner komen bridgen, 
je wordt gekoppeld aan iemand die ook alleen komt, of aan een van 
de begeleiders, dus u kunt altijd spelen. 
 
Ook als je geen lid bent van de KBO –Wateringen bent u van harte 
welkom, wij vragen dan een bijdrage van € 1,00 per persoon dit geldt 
ook voor het klaverjassen. 
 
Het is vrije inloop, dus u hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen of mailen met Etty de Kok, tel.: 
0174-785167/06-24555202 of email: ettydekok@gmail.com 
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Bridge 
 
Bridgecompetitie datumschema seizoen 2019–2020 
 
Periode 1: 05-09-2019 12-09-2019 19-09-2019 26-09-2019 

03-10-2019 10-10-2019 
Periode 2: 17-10-2019 24-10-2019 31-10-2019 07-11-2019 

14-11-2019 21-11-2019 
Periode 3: 28-11-2019 05-12-2019 12-12-2019 19-12-2019* 
  02-01-2020 09-01-2020 
Periode 4: 16-01-2020 23-01-2020 30-01-2020 06-02-2020 
  13-02-2020 20-02-2020 
Periode 5: 27-02-2020 05-03-2020 12-03-2020 19-03-2020 
  26-03-2020 02-04-2020 
Periode 6: 09-04-2020** 16-04-2020 23-04-2020 30-04-2020 
  07-05-2020 14-05-2020*** 
 
* 19 december 2019 Kerstdrive  
** 09 april 2020 Paasdrive 
*** 14 mei 2020   Slotdrive 
 
 
De Kerstdrive,  Paasdrive en de Slotdrive tellen mee voor de 
competitie. 
 
Bij de Kerstdrive,  Paasdrive en de Slotdrive zijn voor elke lijn prijzen 
beschikbaar. 
 
Als u tijdens deze drives met een invaller speelt die geen lid is van de 
KBO dan verwachten wij een bijdrage van € 3,00 
 
 
Op 5 september 2019 gaat de bridgecompetitie weer beginnen, als er 
wijzigingen zijn in de samenstelling van de bridgepartners of als u nog 
geen bridgepartner heeft,  wilt u dit dan z.s.m., graag vóór 1 
september, doorgeven aan Jan de Kok, tel.: 0174-785167, mob.nr. 
06-24137579, of via email: ettyjandekok@gmail.com 
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EINDSTAND 6e COMPETITIE RONDE 2018/2019 
 
A-LIJN 
1e Jan de Kok en Ton de Kok    58.32 % 
2e Wilma Groenendijk en Gerard de Kievit      53.25 % 
3e Peter van Alphen en Hans van Alphen        50.91 % 
4e Lineke en Dick Kraaijenbrink                       50.66 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e Ellie en Martin Olsthoorn    55.73 % 
2e Jeanne v.d. Arend en Ria van Kester  55.34 % 
3e Hannie van Zon en Cock v.d. Knaap  54.98 % 
4e Lenie den Bieman en Etty de Kok  53.93 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e Len Zwinkels en Emmie Gram-Ter Laak  53.30 % 
2e Lenie van Schie en Toos van Mil   52.29 % 
3e Theo de Reuver en Ed van Mil   52.29 % 
4e Hans van Gogh en Hans de Mos   51.68 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e Qrien de Vette en Theo Vis   55.72 % 
2e Wil Waasdorp en Paul Kampf   55.09 % 
3e Ineke de Steur en Adrie Ammerlaan  53.92 % 
4e Ria van Koppen en Leo de Kok   52.73 % 
 
De Slembeker is dit seizoen gewonnen door Joke en Leo Toussain. 
 

De slotdrive was weer een gezellige middag met leuke 
en ludieke prijzen waarbij Coby v.d. Knaap en Fia 
Boeters de gelukkige waren die de hele zaal mochten 
voorzien van een spekkie, waardoor zij werden 
uitgeroepen tot de liefste bridgers. 
We gaan a.s. donderdagmiddag weer starten met de 
zomerbridge. 
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KBO Wateringen Vakantieweek 
20 t/m 27 juli in Vledder 

 
Dit jaar gaat onze vakantieweek naar het gastvrije Hotel Brinkzicht in 
Vledder, Brink 14, 8381 BE Vledder (www.brinkzicht.com). 

Door velen is dit hotel aanbevolen, dit wordt 
dus echt een week genieten. Het hotel heeft 
ook een heerlijke keuken en een 
hypermoderne bowling.  
 

Het programma is als volgt: 
Vervoer per bus, heen en terug Wateringen - Vledder v.v. 
7 nachten verblijf in een 1 persoons- of 2 persoonskamer. 
Volledig pension (ontbijt, lunch en 3 gangen-diner). 
De gehele week 2x daags koffie/thee. 
 
Natuurlijk gaan we die week ook excursies maken. We maken een tocht 
door de vele Brinkdorpen met een bezoek aan een advocaatmakerij, waar 
uiteraard een proeverij bijkomt kijken. We gaan naar Surhuisterveen naar 
het museum van Ot en Sien.  
Het gevangenismuseum in Veenhuizen staat op het programma. Er is een 
tocht naar het tapijtmuseum in de Tapijtstad Genemuiden. Ook de 
waterbuffelfarm in Oldemarkt wordt bezocht. Kortom er zijn dus wel vijf 
misschien zes excursies waaraan u wel of niet deel kunt nemen. s ’Avonds 
is er ook veel gezelligheid in het hotel, diverse avonden met entertainment 
of gezellig samen een kaartje leggen. 
 
De prijs voor dit vakantiearrangement, inclusief excursies, bedraagt op basis 
van een 2 persoonskamer € 559,-- per persoon. Niet leden betalen € 569,-- 
p.p. Wilt u gebruik maken van een 1 persoonskamer dan betaalt u een 
meerprijs van  € 60,--. 

U kunt zich tot 31 mei a.s. opgeven via het aanmeldingsformulier. Wij 
verzoeken u voor die datum een aanbetaling te doen van € 100,-- p.p. en het 
resterende bedrag voor 1 juli a.s. over te maken op rek.nr. 

 
NL 33 RABO 01566.10.132 

t.n.v. KBO Wateringen met vermelding vakantie 2019 en naam 
gegevens p.p. 
 

http://www.brinkzicht.com/
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U reist onder voorwaarden van KBO Wateringen (reglement verkrijgbaar bij 
de secretaris of in te zien op de website van www.kbowateringen.nl/uit ) 
Wij raden u dringend aan een eigen annulerings-  en reisverzekering af 
te sluiten. 

Aanmeldingsformulier kbo vakantie 2019 
Ondergetekende  
 
Naam 1e persoon --------------------------------------------- Geb.dat.------------ 
 
Adres-----------------------------------------------  Woonplaats--------------------- 
 
Telefoonnr.-----------------------------  Email---------------------------------------- 
 
Naam 2e persoon---------------------------------------------- Geb.dat.----------- 
 
Adres-----------------------------------------------  Woonplaats--------------------- 
 
Telefoonnr.------------------------------ Email---------------------------------------- 
 
Maakt gebruik van 2 persoonskamer Ja / Nee * 
 
Maakt gebruik van 1 persoonskamer  Ja / Nee * 
 
Eventueel dieet-------------------------------  Rollator 1 of 2 ------------------ 
 
Handtekening 1e persoon ----------------------------------- 
 
Handtekening 2e persoon ---------------------------------- 
 
Contactpersoon thuisblijvers: 
 
1e pers. Naam----------------------------------- tel.------------------------------ 
 
2e pers.  Naam --------------------------------- tel.----------------------------- 
 
Dit formulier op de soosmiddagen inleveren bij 
Joke Mulder, Pr. Hendrikstraat 85, of Coby van der Knaap,  
Kerklaan 28 c in Wateringen. 

http://www.kbowateringen.nl/uit
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nummer 40 uit Nieuwsbrief nummer 4  

 
B na  D R in G = Benadering 
 
Goede oplossing is ingezonden 
door: 
Hans Thoen, Hannie Simons, 

Aad Zuiderwijk, Riet Zwinkels, Hennie de Haas, Riet Vollebregt, Thea 
Vijverberg, Baps Klooster, Theo van der Valk, 
  
Droedel nummer 41 

 
 

Uw oplossing kunt u tot 15 juni 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 
 
Die drie nummers van het magazine worden 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  
 
 
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. 0174-293038 
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'Weetjes' Senioren Society  
 
Veel val ongelukken gebeuren in de 
badkamer. 
Dit komt vaak door een gladde tegelvloer. Vooral als u onder de 
douche vandaan komt, wordt de tegelvloer nat en dan is hij extra glad 
waardoor u gevaar loopt uit te glijden. 
Gelukkig is daar wat aan te doen: u kunt de badkamervloer 
behandelen met een antislipspray. 
 
De Secucare Antislip Tegelspray is 
daarvoor heel geschikt. Dit is een efficiënt middel dat na het 
opbrengen onzichtbaar is en vervolgens lang en snel werkt. En dat 
‘opbrengen’ gaat heel gemakkelijk.  
 
Klik op de afbeelding hiernaast voor een 
demonstratie-video. Het instructiefilmpje 
legt u stap voor stap uit hoe u de Secucare 
Antislip Tegelspray kunt gebruiken. 
  
Productbeschrijving Secucare Antislip Tegelspray: 

• Geschikt voor alle keramische tegels (dat wil zeggen alle tegels 
behalve natuursteen) 

• Eenvoudig aan te brengen, in enkele simpele stappen 

• Direct beloopbaar en actief 

• Tast uw tegels niet aan 

• U kunt vervolgens de tegels gewoon schoonmaken zoals u 
altijd doet 

• De onzichtbare coating werkt ca. 5 jaar, afhankelijk van 
gebruik. Daarna kunt u de vloer opnieuw behandelen 

• Kan binnen én buiten toegepast worden 

• Voor douche of toilet: 100 ml (1-2 m2) 

• Voor badkamer: 500 ml (6-8 m2) 
  
Prijs: Secucare Antislip Tegelspray 100 ml.  is €  38,50 

Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
www.seniorensociety.nl – info@seniorensociety. 

https://seniorensociety.us8.list-manage.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=3caf3dec2f&e=6b65afea58
mailto:info@seniorensociety.nl
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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 
Voor aanmelding: mail: marja4hetleven@gmail.com  
of telefoon: 06-30002405  

mailto:marja4hetleven@gmail.com
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4. 'T Schaep met de 5 pooten met o.a. Jeroen van 
Koningsbrugge en Eva Van der Gucht - Musical 
Een gloednieuwe musical vol Amsterdamse gein en 
onvergetelijke melodieën. In ’t Schaep met de 5 Pooten gaan 
we nog één keer terug naar het gelijknamige café met al zijn 
ontroerende, hartveroverende, hilarische stamgasten. Zo zien 
we kroegbaas Kootje de Beer, zijn maat Lukas, buurvrouw 
Doortje en alle vaste klanten in een nieuw, fris verhaal van 
Raoul Heertje. Weer wordt er te veel gedronken en geroddeld, 
maar nooit te veel gelachen. Al eeuwenlang hebben ze mot, 
maar toch kunnen ze nog steeds niet zonder elkaar. Want: We 
benne op de wereld om elkaar te helpen, niewaar? 
Donderdag 20 juni 2019 - 20:00 uur 
Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam 71,00 Euro 
 
5. Film: Tolkien, een biografisch verhaal over de schrijver 
Tolkien - Film 
Tolkien vertelt over de vormende jaren van de befaamde 
schrijver waarin hij vriendschap, moed en inspiratie vindt bij 
een groep medeschrijvers en kunstenaars op school. Samen 
doorstaan zij liefde en verliezen en wordt de broederschap 
sterker met de jaren, net als Tolkien’s onstuimige verkering met 
zijn geliefde Edith Bratt. Maar wanneer de Eerste 
Wereldoorlog uitbreekt, dreigt de broederschap uit elkaar te 
vallen. Al deze ervaringen hebben Tolkien geïnspireerd om zijn 
befaamde verhalen over Midden Aarde te schrijven. 
Dinsdag 2 juli 2019 - 14:00 uur 
Euroscoop - Schiedam 13,00 Euro 
 
6. Wouter - Floracollege Musicalklas - Musical 
Wouter, een dromerige Amsterdamse jongen die zich verliest 
in de geweldige verhalen die hij leest, die fantaseert over de 
prachtige verhalen uit de films die hij graag kijkt en die 
gefascineerd is, door wat er vroeger allemaal was en daar 
vlogs over maakt. Maar voor wie eigenlijk? In welke mate 
bepaalt de omgeving eigenlijk wat je doet? En maakt het uit 
waar en wanneer je geboren bent? Drie jongens, 1891, 1991 en 
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2019, hetzelfde verhaal, maar toch anders... 
Vrijdag 5 juli 2019 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 26,50 Euro 
 
7. Mamma Mia! De Musical – Musical 
 
MAMMA MIA! is een komisch liefdesverhaal over 
alleenstaande moeder Donna en haar dochter Sophie. Sophie 
staat op het punt te trouwen terwijl haar moeder met haar 
bruisende verleden wordt geconfronteerd door een ontmoeting 
met drie voormalige liefdes. Sophie die op haar bruiloft door 
haar echte vader wil worden weggegeven, probeert uit de 
vinden wie van de drie mannen dat is. Donna’s beste 
vriendinnen van vroeger komen voor de bruiloft naar het eiland 
om herinneringen op te halen aan hun tijd als het zangtrio 
Donna and the Dynamo’s. Met de mega hits van ABBA. 
Zondag 21 juli 2019 - 14:00 uur 
Beatrix Theater - Utrecht 85,00 Euro 
 
8. Zomeravond met Lahav Shani - Rotterdam 
Philharmonisch Orkest - Klassiek 
Dat Lahav Shani een weergaloos Mozartdirigent én –pianist is 
bewees hij direct al bij zijn Rotterdamse debuut. Inmiddels 
weten we dat hij ook een sublieme Bruckner in huis heeft. 
‘Groots, geweldig, zinderend’, schreef NRC in een 
vijfsterrenrecensie over zijn Bruckner 7, en sprak de hoop uit 
op een vervolg. Dat komt er in dit Zomeravondconcert met 
Mozarts laatste pianoconcert en Bruckners grootse, geweldige 
Vijfde. 
Vrijdag 23 augustus 2019 - 20:15 uur 
De Doelen - Rotterdam 63,60 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 
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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. 
 
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? Eén 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 
 
 
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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Schrijf mee voor een goed pensioen17-05-2019 

 
Al jaren zijn veel pensioenen niet 
verhoogd. Volgend jaar dreigt zelfs 
verlaging. Ondertussen schuift de AOW-
leeftijd steeds verder op. Dat moet en kan 
anders. Klimt u met KBO-PCOB mee in 
de pen? 
KBO-PCOB wil dat het kabinet de 
financiële spelregels eerlijk maakt, zodat 
het mogelijk wordt om pensioenen weer 
te indexeren en kortingen te voorkomen. 

Directeur Manon Vanderkaa: “We willen dat mensen op tijd kunnen 
stoppen met werken, zeker ook mensen met een zwaar beroep. En 
we willen dat het pensioenstelsel werkt voor iedereen, dus ook voor 
zelfstandigen, én voor alle generaties, onze kinderen en kleinkinderen 
dus.” 

Schrijf een brief aan de minister 

Omdat het kabinet en minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid (SZW) nog onvoldoende doen om dat voor 
elkaar te krijgen, gaat KBO-PCOB met hen in gesprek, maar voert ook 
actie. Omdat we samen sterker staan, trekt KBO-PCOB bij deze actie 
op met de vakbonden CNV, FNV en VCP. Samen met hen roepen we 
u en alle andere werkenden en gepensioneerden, lid of geen lid, op 
een brief te sturen aan minister Koolmees. 

Vertel over uw zorgen 

In de brief aan de minister kunt u vertellen wat uw situatie is, waar u 
zich zorgen over maakt als het gaat om uw pensioen, en dat u de 
eisen van KBO-PCOB en de vakbonden aan het kabinet en de 
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werkgever steunt. Een handgeschreven brief is het meest persoonlijk 
en maakt de meeste indruk. Als u inspiratie nodig hebt of wat hulp 
kunt gebruiken, kunt u onze schrijfhulp raadplegen. Deze vindt u 
onderaan dit bericht. Hierin staat ook naar welk adres u de brief kunt 
sturen. 

Samen met uw (klein)kinderen 

Om de brief meer indruk te laten maken, kunt u hulp van uw kinderen 
en/of kleinkinderen inroepen. De samenwerkende organisaties 
hebben een kleurplaat gemaakt die u met uw brief kunt meesturen, 
zodat de minister ziet dat het onderwerp in uw hele familie leeft. Op 
tijd kunnen stoppen met werken en een goed pensioen gaan ons 
namelijk allemaal aan! 

 

KBO-PCOB blij met extra toiletten in Amsterdam en Utrecht 

10-05-2019 

 

De gemeenteraden van 
Amsterdam en Utrecht hebben 
deze week unaniem besloten dat 
er om de 500 meter een toilet 
moet komen in hun binnensteden 
en op andere drukke plekken in 
de stad. In Amsterdam deden de 
fracties van D66, GroenLinks, 
SP, PvdA, Bij1 en VVD dit 

voorstel en in Utrecht VVD en D66. Dit tot vreugde van de 
Toiletalliantie, een samenwerking van dertien partijen, die strijdt voor 
meer openbare en opengestelde toiletten. KBO-PCOB is, als partner 
van de Toiletalliantie, erg blij met de plannen voor extra toiletten in de 
centra van Amsterdam en Utrecht. 
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Oplichters op Marktplaats azen op bankcodes 
 
De Fraudehelpdesk ziet een toename van het aantal meldingen 
over oplichting via Marktplaats. Zij waarschuwen voor een 
gemene oplichterstruc.  
De slachtoffers van deze truc geven een kopie van hun 
identiteitsbewijs en bankpas aan de crimineel. En ook de 
inloggegevens van het internetbankieren sturen ze naar de 
oplichter. Dat doen ze natuurlijk niet bewust. De oplichter 
bemachtigt al deze gegevens op slimme wijze.   
Hoe krijgt de oplichter iemand zover? 
Het slachtoffer verkoopt iets 
op Marktplaats. Hij bereikt 
daarover overeenstemming 
met een koper. Die laatste 
zegt bang te zijn voor fraude. 
Hij wil daarom via WhatsApp 
foto’s van identiteitsbewijzen 
en bankpassen uitwisselen. 
Zo weten verkoper en koper 
(oplichter) allebei met wie ze 
te maken hebben. Maar op 
die manier geeft het 
slachtoffer belangrijke 
gegevens weg.  
Vervolgens probeert de koper 
(de oplichter) het slachtoffer zover te krijgen dat hij inlogt op 
internetbankieren. De codes die daarvoor nodig zijn, moet hij 
doorgeven aan de koper. Dat is zogenaamd nodig omdat de 
oplichter met een zakelijke rekening betaalt. Maar met de 
inlogcodes en een kopie van de bankpas en het ID, is het een koud 
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kunstje om een bankrekening te plunderen. Geef dus nooit de 
inlogcodes van uw internetbankieren af.  
Veilig handelen op Marktplaats 
Marktplaats is een veilige plek om spullen te verkopen wanneer u 
een aantal regels in acht neemt. Geef nooit codes van het 
internetbankieren aan anderen. Zodra iemand hier naar vraagt of u 
onder druk zet, beëindig dan het gesprek. Verder moet u nooit een 
kopie van uw bankpas en ID-bewijs opsturen. Dit geldt voor 
telefonisch contact maar ook voor e-mail en contact via 
WhatsApp.     
 
Uit senioren web 15 mei 2019 
 
 
Windows 7-gebruikers krijgen melding over einde 
ondersteuning 

 

Via een regelmatig terugkerende melding 
waarschuwt Microsoft de gebruikers dat de 
ondersteuning voor Windows 7 eindigt in 
2020.  
Gebruikers van Windows 7 hebben de melding 
(zie foto onderaan) waarschijnlijk al langs zien 
komen. Het is geen spam of phishing. Windows 

toont de melding regelmatig om te waarschuwen voor de komende 
wijziging. U kunt de melding gewoon wegklikken of zet een vinkje 
in het vakje Niet opnieuw vragen. De melding verschijnt dan niet 
meer.  
 
Einde ondersteuning  
Microsoft ondersteunt Windows 7 niet meer na 14 januari 2020. De 
computer krijgt dan geen updates meer. Daardoor is het systeem 
vanaf dat moment niet meer veilig te gebruiken in combinatie met 
internet. Mensen met Windows 7 moeten dan dus overstappen 
naar Windows 10. Na de zomer publiceren wij artikelen over de 
overstap naar Windows 10. 
  
Uit senioren web vrijdag 3 mei 2019 
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Usb-stick verwijderen zonder Windows-melding 

 
Usb-sticks kunnen zonder verdere problemen gewoon uit de pc 

worden gehaald in de nieuwste versie van 
Windows 10. Veilig verwijderden is  niet 
meer nodig. 
Apparaten zoals externe harde schijven en 
natuurlijk usb-sticks zitten via een usb-
poort verbonden met de computer. Tot 
voor kort moesten deze apparaten los 
worden gekoppeld. De juiste handeling 
was het apparaat aan te klikken in het 
Systeemvak of de Verkenner en het via 
Windows uit te laten werpen. Dat is niet 

meer nodig. 
 
Snel verwijderen 
Vanaf Windows 10 versie 1809 kan een usb-apparaat zonder 
omhaal uit de computer worden getrokken. Microsoft heeft de 
standaardinstelling hiervoor veranderd van ‘Betere prestaties’ naar 
‘Snel verwijderen’. 
 
Versies van Windows 10 
Benieuwd welke versie van Windows 10 u hebt? In de tip ‘Welke 
Windows 10-versie heb ik?’ staat uitgebreide uitleg over waar dit te 
vinden is. Updates van Windows 10 worden automatisch verspreid. 
Staat er een oudere versie van 10 op de pc, dan komt u vanzelf 
aan de beurt voor de nieuwste updates. 
 
(Overgenomen uit de Nieuwsbrief van Senioren Web nr. 15 van 11 
april 2019) 
 
 
 
 
 
 

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-welke-windows-10-versie-heb-ik
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-welke-windows-10-versie-heb-ik
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Oud worden in deze tijd !                     
 
Het is gewoon niet voor te stellen,   
Je moet met een mobieltje bellen,   
Je kunt er ook een tekst op lezen   
Je moet altijd bereikbaar wezen 
En dat kan dus niet gewoon 
Met een doodgewone telefoon. 
 
Wil je een treinkaartje kopen, nee, niet naar de balie lopen, 
Daar is niemand meer te zien, je kaartje komt uit een machien. 
Je moet dan overal op drukken in de hoop dat het zal lukken. 
Pure zenuwsloperij, achter jou zie je een rij 
Kwaad en tandenknarsend staan, 
Want de trein komt er al aan. 
 
Bij de bank wordt er geen geld, netjes voor je uitgeteld. 
Want dat is tegen de cultuur, nee je geld komt uit de muur. 
Als je maar de code kent, anders krijg je vast geen cent. 
Om je nog meer te plezieren, mag je internetbankieren 
Allemaal voor jou gemak, heb je alles onder dak. 
Niemand die er ooit naar vroeg, blijkbaar is het nooit genoeg. 
 
Man, man, man wat een geploeter, alles moet per computer. 
Anders sta je buiten spel, op www, punt nl. 
Vind je alle informatie, wie behoed je voor frustratie. 
Als dat ding het dan niet doet, dan word je toch niet goed. 
Maar dan roept men dat je boft, je hebt immer Microsoft. 
Ach je gaat er onderdoor, je raakt gewoonweg buiten spoor. 
Nee het is geen kleinigheid, oud worden in deze tijd. 

   ingezonden door een KBO lid 
 

 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://www.ikhouvanmij.eu/wp-content/uploads/2018/06/smartphone-1987212_1920.jpg&imgrefurl=https://www.ikhouvanmij.eu/uncategorized/emoties-lastig-zeer-welkom/&docid=YJ7xZ-SDPxNLaM&tbnid=57kaHG0L5Dp1lM:&vet=10ahUKEwjYvbSy4Z_iAhVOGpoKHadLAoUQMwhxKCgwKA..i&w=1920&h=819&bih=655&biw=1366&q=lachend oudje met smartfone&ved=0ahUKEwjYvbSy4Z_iAhVOGpoKHadLAoUQMwhxKCgwKA&iact=mrc&uact=8
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://telefoniemuseum.nl/Oude toestellen/Images/T65_ks_zwart_small.jpg&imgrefurl=http://telefoniemuseum.nl/Oude toestellen.htm&docid=EtP96oSwmYXzDM&tbnid=3eYNuqmTmgDizM:&vet=10ahUKEwjln-aY4qDiAhXny6YKHZY1BVkQMwiDAigoMCg..i&w=399&h=300&bih=655&biw=1366&q=oude telefoon&ved=0ahUKEwjln-aY4qDiAhXny6YKHZY1BVkQMwiDAigoMCg&iact=mrc&uact=8
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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 

Bij afwezigheid van Jan de Kok kunt u berichten doorgeven aan 
Kees Grolleman, mob.nr. 06-45428127.(voor bevestiging) 
kees.grolleman@ziggo.nl  U bent pas officieel afgemeld als u een 
bevestiging van een van beide heeft ontvangen. 

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
mailto:kees.grolleman@ziggo.nl

