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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.7                      september 2019  

 
Van de bestuurstafel  
 
Vannacht kletterde de regen tegen de ramen. Heel anders was het 
weer tijdens de KBO vakantieweek. Door omstandigheden kon ik er 
dit jaar niet naar toe en tijdens de warmste dagen van deze zomer, 
heeft Martin een nachtje extra ‘gedraaid’. Martin, nog bedankt! Toen ik 
die zaterdag op het Velo terrein op de bus wachtte - en we moesten 
wachten want de bus had onverwacht toch nog een stop gemaakt - 
kon ik goed merken toen de bus leegstroomde hoe de mensen het 
naar hun zin hebben gehad. En daar doen we het voor! Ook de hele 
cie. UGVU bedank ik langs deze weg nog een keertje, want er wordt 
ook heel veel ‘onzichtbaar’ werk gedaan. 
 
Op dinsdag 3 september is de opening van het nieuwe seizoen. We 
beginnen om half twee met een overweging door de heer Nico Meijer. 
Daarna natuurlijk koffie, drankje etc., alles verluchtigd met een 
optreden van troubadour Robert. 
 
In september en oktober hebben we al weer veel extra activiteiten op 
het programma staan: De Druiventuin, Rijksmuseum, modehuis 
Klooster.  

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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En op woensdag 2 oktober om 14.00 uur een bijeenkomst over 
‘Financieel veilig ouder worden’.  Elders in dit blad kunt U hierover 
meer lezen. Onze ouderen adviseur, mevrouw Petra Rouss, is die 
middag ook aanwezig.  
Om ongeveer 15.00 uur is er een optreden van een zanger die liedjes 
van Jules de Corte zingt. 
Het is die middag vrije inloop (dus u hoeft zich niet op te geven) en 
ook niet-leden zijn  welkom. 
 
Wij hopen u te zien op onze soosmiddagen en namens alle 
bestuursleden wens ik u een goed seizoen 2019-2020 toe bij KBO 
Wateringen. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Overleden 
Dhr. Th.A. (Theo) Smits, Laan van Scheltema 5,  op 26 juni 
Dhr. Nico v.d. Meer, Het Tolland 40,   op 30 juni 
Mevr. TH.J.A. (Thil) van Zeijl, Komkommerstraat 48,  op 12 juli          
Mevr. Th.M. Volkering-Oosterwijk, Bakkershof 11,  op 28 juli 
Mevr. Ineke Mandjes, Gaelstraat 30, Wateringen.      op 12 aug. 
  
Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies. 
 
 
Nieuwe leden:  
Mevr. M. Margreet Duijndam, Leeuwerik 69, 2295PG Kwintsheul. 
Dhr. D. Kamp, De Savorin Lohmanlaan 358, 2566BB Den Haag 
Mevr. T.F.F.M. Decanière, Blauwe Akelei 7, 2291GH Wateringen.  
Mevr. C.M. Gardien, Veilingweg 3, 2675BR Honselersdijk. 
Mevr. H.M. (Hennie) De Gier-Bom, Atriumhof 19, 2672HP Naaldwijk. 
Mevr. G.J.M. (Gerda) van der Voort-van Leeuwen, Blauwe Akelei 6,  
Mevr. J.J.H.( Jeannet) Vogels, Noordweg 107, 2548AB Den Haag 
Mevr. M.P.M. (Tiny) Alleblas, Zwethkade Zuid 30, 2635CV Den Hoorn 

  

Alle nieuwe leden van harte welkom bij de KBO. Wij wensen U allen 
een heel fijne tijd.  
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Activiteiten 
  
Di     3 september opening KBO seizoen 2019 – 2020 13.30 uur 
Do    5 september   start bridge competitie 
Di   10 september start klaverjasseizoen 
Ma 23 september    museum plusbus Rijksmuseum A’dam 
Wo 25 september   bezoek druiventuin “Sonnehoeck”  
Wo   2 okt.  Presentatie Lokale Alliantie Westland. 14.00 uur 
Wo 16 oktober  modepresentatie Van der Klooster   
 
Elke dinsdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Klaverjassen, 
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 
 
 
 
Bridge 
 
Start competitie bridge seizoen 2019/2020 

Donderdag 5 september 2019 starten we weer met de nieuwe 
competitie. 
Wilt u op tijd doorgeven (vóór 1 september) als u met een andere 
partner gaat spelen. 
Indien het niet lukt om een partner te vinden, neem dan bijtijds contact 
op met Jan de Kok. 
Via email : ettyjandekok@gmail.com of bel even 0174-785167, 
mobiel: 06-24137579.Tot 5 september . 
 

 

 
 

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

 
Huishoudelijke hulp – veel verwarring 

Sinds begin van dit jaar is er veel verwarring ontstaan over de manier 

waarop de gemeente omgaat met de indicaties voor huishoudelijke 

hulp. De gemeente wilde “resultaatgericht” gaan indiceren. Dat 

betekent dat men niet meer een indicatie voor een aantal uren 

huishoudelijke hulp kreeg, maar dat met de leverancier van de 

huishoudelijke hulp “een resultaat” werd afgesproken, bijvoorbeeld 1x 

in de week stofzuigen of 1x in de 14 dagen het bed verschonen. 

Natuurlijk werd dat resultaat wel weer vertaald in aantal uren hulp, 

maar dat waren vaak veel minder uren dan men voorheen had. Er 

kwam dan ook veel protest tegen. Ook al wordt dit door de gemeente 

ontkend, de nieuwe wijze werd ervaren als een bezuinigingsmaatregel 

om de huishoudelijke hulp uiteindelijk voor iedereen betaalbaar te 

houden… Half juli heeft de wethouder met de gemeenteraad 

afgesproken dat er toch een oplossing moet komen om de mensen 

tegemoet te komen, want er werd echt te weinig maatwerk geboden. 

Vanuit een ander “potje”, een bestaand aanvullend pakket met 

ondersteuning, wordt het nu mogelijk toch extra ondersteuning te 

geven. De wethouder zegt dat dat meestal het geval zal zijn als er 

sprake is van medische aandoeningen zoals COPD, incontinentie en 

bedlegerigheid, want dan is extra schoonmaak, verschoningen en het 

draaien van wassen noodzakelijk. Dit lost natuurlijk nog niet voor 

iedereen de problemen op! Een extern bureau kijkt nog hoe het nu 

structureel verder moet en zal daarover in september rapporteren. 

Dus wellicht komen er dan nog andere aanpassingen op dit gebied. 

We houden u op de hoogte! Vraag, zodra u benaderd wordt voor een 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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herindicatie voor uw huishoudelijke hulp, in ieder geval iemand om bij 

het keukentafel gesprek aanwezig te zijn. U kunt altijd de 

ouderenadviseur om advies vragen, zodat u goed voorbereid het 

gesprek aangaat. Ook als u voor de eerste keer huishoudelijke hulp 

aanvraagt, is het zinvol u goed – al dan niet met hulp van de 

ouderenadviseur – voor te bereiden. 

Opening seizoen KBO Wateringen. 
 
Op dinsdag 27 augustus eindigen de zomeractiviteiten bij de KBO  
Wateringen, wij starten het nieuwe seizoen op dinsdagmiddag 3 
september 2019 met een gezellige middag die wordt opgeluisterd met 
muziek van troubadour Robert, onder het genot van een kopje 
koffie.Vele leden kunnen weer gezellig bijkletsen, ook niet leden zijn 
van harte welkom. In het nieuwe seizoen start de competitie van de 
bridge op donderdag 5 september, en de klaverjascompetitie start op 
dinsdagmiddag 10 september, ook de biljarters gaan weer aan de bak 
en aan de creatafel worden weer mooie creaties gemaakt. Er zijn door 
onze commissie UGVU (uit goed voor U) weer plannen gemaakt voor 
gezellige dagjes uit, de vakantieweek en het kaartweekend. Onze 
soosmiddagen worden gehouden op dinsdagmiddag om 13.30 uur, 
klaverjassen, biljarten en crea of u kunt een spelletje rummikub of 
skip-bo meespelen, op  donderdagmiddag is er bridgen om 13.15 uur, 
en biljarten. U kunt voor informatie altijd terecht op een van deze 
soosmiddagen. 
De soosmiddagen worden gehouden in de kantine van 
Sportvereniging VELO aan de Noordweg in Wateringen. 
De  opening van het seizoen op dinsdag 3 september start om 
13.30 uur. 
Kijk ook eens op onze website: www.kbowateringen.nl 
 
Presentatie ‘Financieel veilig ouder worden’ 
 
Jaarlijks worden zo’n 30.000 ouderen slachtoffer van financieel 
misbruik. Daders komen niet alleen van buiten, maar ook uit de 
directe kring rondom een oudere. Mensen die zij vertrouwen, 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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bijvoorbeeld een (klein)kind, mantelzorger of professioneel 
hulpverlener. Veel ouderen schamen zich zó als zij slachtoffer zijn 
geworden van financieel misbruik, dat ze er niets over durven te 
zeggen. Om dit taboe op te heffen en om financieel misbruik onder 
ouderen te helpen tegengaan, is de lokale alliantie ‘Financieel veilig 
ouder worden Westland’ opgericht. Gemeente Westland, Vitis Welzijn, 
Westland Partners, de Seniorenraad, Rabobank Westland, Politie 
Westland en het Sociaal Kernteam Westland zijn de initiatiefnemers. 
De alliantie geeft op 2 oktober om .. uur bij Velo een presentatie. Hier 
worden tips gegeven over financieel veilig ouder worden, kennis 
gedeeld over signalen en risicofactoren van financieel misbruik en u 
wordt geïnformeerd over wat u kunt doen als hulp is geboden. 
 

Lokale Alliantie Westland 

Wij nodigen u graag uit voor een presentatie die de Lokale Alliantie 
Financieel Veilig Ouder Worden Westland woensdagmiddag 2 oktober 
bij VELO geeft over financieel misbruik bij ouderen. Ook onze eigen 
VOA, mevrouw Petra Rouss, levert een bijdrage aan deze middag. 
Ter verluchtiging wordt het geheel muzikaal omlijst door Bert 
Tielemans zang die met muzikale ondersteuning liedjes van Jules de 
Corte ten gehore brengt. 
De presentatie heeft als doel de bewustwording over 
ouderenmishandeling, financieel misbruik en ontspoorde mantelzorg 
te vergroten.  
De Lokale Alliantie is een initiatief van Gemeente Westland, Politie, 
Vitis Welzijn, Westland Partners, SKT, Seniorenraad Westland en 
Rabobank Westland. 
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Uit goed voor U 
 

 
 

Bezoek Historische Druiventuin 
Sonnehoeck 

 
 

Op Woensdag 25 september om 14.00 uur 
 

Deze middag ziet er als volgt uit: 
Om 14.00 uur ontvangst met koffie en gebak van Roodenrijs met een 
kennismaking over de druiventeelt. 
Daarna een rondleiding door de historische druiventuin. De kosten 
voor deze excursie bedragen € 8,50. Dit is voor de entree, rondleiding 
en 1x koffie met gebak. 
 m 
 
U kunt zich vòòr 13 september opgeven voor deze excursie met 
aanmeldingsformulier (blz. 9) en betaling van € 8,50 bij Coby v.d. 
Knaap op donderdagmiddag of eventueel op de dinsdagmiddag bij de 
andere UGVU leden of in de brievenbus doen aan de Kerklaan 28c, 
Wateringen (tel. 0174-294163) 
U dient op eigen gelegenheid te gaan. Het adres: Hollewatering 26, 
2295LW Kwintsheul. 
De druiventuin is bereikbaar via de nieuwbouwwijk de Ranken.Vanaf 
het Groenepad gaat u rechtsaf over de nieuwe brug die nieuwe wijk 
in. Daar kunt u parkeren of uw fiets stallen. 
Dit is aan de achterkant van de druiventuin. 
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LID WERFT LID 

 
De KBO afd. Wateringen gaat ook in het nieuwe seizoen 2019/2020 
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! 
 
De voordelen van een KBO-lidmaatschap voor maar € 25,00 p.p. per 
jaar nog even op een rijtje:. 
 
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. 
 
 



~ 9 ~ 
 

 
 
Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

 
Aanmeldingsformulier 
 

 

Excursie Historische Druiventuin Sonnehoeck woensdag 25 
september 2019 om 14.00 uur 
 
Inleveren bij Coby v.d. Knaap, inclusief contante betaling van € 8,50 
vóór 13 september. 
 
Naam mevrouw …………………………………………………………. 
 
Naam de heer …………………………………………………………… 
 
Adres………………………………………………………………………  
 
Telefoon…………………………………………………………………. 
 
Suikervrij gebak   Ja / Nee 
 
 
 
Hieronder een intelligentietestje 
 
Tel het aantal “F-en” in de volgende tekst. 
 
FINISHES FILES ARE THE RE- 
SULT OF YEARS OF SCIENTIF- 
IC STUDY COMBINED WITH THE 
EXPERIENCE OF YEARS. 
 
Mail uw antwoord naar de redactie:  

redactie@kbowateringen.nl 

mailto:redactie@kbowateringen.nl
mailto:redactie@kbowateringen.nl
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Een levenslange liefde is 
niet iedereen gegeven. Steeds meer 50-plussers zijn alleen en verlangen 
naar een nieuwe relatie. Maar waar vind je die? Een groeiende groep 
mensen zoekt een nieuwe liefde via een online datingsite. Maar hoe werkt 
dit precies? KBO-PCOB, SeniorWeb en 50PlusMatch organiseren samen 
een workshop, speciaal voor leden van KBO-PCOB.  
“Vroeger had je het er maar mee te doen, als je als oudere alleen kwam te 
staan. Nu geven mensen vaker gehoor aan hun behoefte aan een nieuwe 
liefde. Ze denken bij zichzelf: ik heb nog een hele tijd voor me, waarom 
zou ik het niet doen?,” vertelt John Meuffels. Hij richtte ruim 15 jaar 
geleden 50PlusMatch op: de grootste (en veiligste) datingsite voor 
vijftigplussers. De meeste vijftigplussers zijn best relaxed over het daten, 
ervaart Meuffels. “Ze beseffen goed dat perfectie niet bestaat en dus 
zoeken ze daar ook niet naar. Maar ze vinden het prettig om op deze 
manier in contact te komen met gelijkgestemden.”   
Er is ook een omgeving gecreëerd, speciaal voor leden van KBO-PCOB. 
John legt uit: “In de grote vijver van 50plusmatch – met meer dan 
vijftienduizend actieve leden – hebben we een kleinere KBO-PCOB-vijver. 
Mensen kunnen alleen in de KBO-PCOB-vijver vissen, of – als de keus 
daar beperkt is - ook kijken in het grote bestand van 50PlusMatch of daar 
iemand is die aanspreekt. Je kunt bij het zoeken aangeven welke leeftijd 
je zoekt, welke regio, opleiding, hobby’s, levensovertuiging, enzovoort. En 
als het klikt, kunt je elkaar via de datingsite berichten sturen en misschien 
later besluiten elkaar te ontmoeten. Zo zijn er al veel mooie contacten 
ontstaan.”  
SeniorWebWestland organiseert in september een workshop om mensen 
op weg te helpen met het online daten. In een workshop van één dagdeel  
gezellig met koffie en appeltaart gaan we u laten zien hoe het werkt. Een 
uitgebreide handleiding is beschikbaar. De kosten voor de workshop zijn € 
17.50 Voor inlichtingen kunt u bellen naar Francine Scholtes- Brinkman 
0174 – 62 39 96 of Loes Voogd 0174 – 528870  
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Modepresentatie Van der Klooster 

 

 
 
Van der Klooster Mode uit Boskoop heeft ons uitgenodigd voor een 
dames modepresentatie op woensdag 16 oktober 2019 . 
Heren zijn natuurlijk ook van harte welkom, maar de kleding is wel 
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 kost € 5,-p.p. plus  
het busvervoer met Pasteur Reizen, € 10,00 p.p. dus totaal € 15,-.p.p. 
We vertrekken woensdagmorgen 16 oktober om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein. U kunt zich hiervoor vóór 2 oktober opgeven via de strook 
op blz.13 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).  
Als u op eigen gelegenheid wilt gaan is het adres: 
Boskoopseweg 4, 2771 XN, Boskoop. 
 
 
 
 



~ 12 ~ 
 

Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nummer 42 uit Nieuwsbrief nummer 6  

 
Door L O op eN  = Doorlopen 
 
Goede oplossing ingezonden 
door: 
Riet Zwinkels, Henny de Haas, Riet Vollebregt, 

Coby van Paassen,Anneke Thoen, Magda Vanhoutte 
 
Droedel nummer 43 
 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 15 september  2019 inleveren bij Thea 
Bekkers, Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar 
thea1944@caiway.net 
 
Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

mailto:thea1944@caiway.net
mailto:thea1944@caiway.net
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Aanmeldingsformulier: 
 
Modepresentatie Van der Klooster in Boskoop 16 oktober 2019 
 
Inleveren bij Joke Mulder inclusief contante betaling van € 15,-p.p. 
vóór 1 oktober 2019 

 
Naam mevrouw …………………………………………………………. 
Naam de heer …………………………………………………………… 
Adres……………………………………………………………………… 
Telefoon …………………………………………………………………. 
Suikervrij gebak   Ja/Nee 
 
 
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. 
 
 
Weetjes' Senioren Society   05-07-2019 
 
Comfort op het toilet. 
Als u last hebt van uw rug, als bukken of 
draaien moeilijk gaat, kan een toilet met WC-
douche een uitkomst zijn. 
Maar ook als u gesteld bent op comfort, is een WC-bril met WC-
douche wellicht iets voor u.  
 
Hoe werkt het? 
Als u naar het toilet bent geweest, drukt u op een knop en dan wordt 
uw onderlichaam met warm water schoongespoeld. Daarna maakt 
een föhn uw onderlichaam droog met warme lucht. Er komt dus geen 
papier aan te pas. 
Jong of oud, voor iedereen is een toilet met onderdouche ( WC-

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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douche) heel prettig en bovendien is het gebruik daarvan natuurlijk 
veel hygiënischer dan met het traditionele toiletpapier 
  
U kunt de waterstraal naar wens harder of zachter instellen. Ook zit er 
een dames- en herenstand op. De WC bril is verwarmd en ook de 
temperatuur daarvan kunt u regelen. Het bedieningspaneel is heel 
eenvoudig te bedienen. 
  
Deze toiletbril met WC-douche past nagenoeg op elk toilet. Er is een 
keuze mogelijk van diverse toiletbrillen met ingebouwde douche die u 
op het aanwezige toilet kunt laten aanbrengen tot een compleet nieuw 
toilet met al deze voorzieningen. 
  
Moeilijk om een keuze te maken en wilt u uitgebreidere informatie 
stuur ons dan even een mail. Wij helpen u graag bij uw 
keuze. Seniorensociety.nl kan in de meeste gevallen een mooie 
korting voor u bedingen. 
 
Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
www.seniorensociety.nl – info@seniorensociety. 
 
 
 
Hoe log ik in op onze site?. 
 
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. 
 
                                                                                     
 

mailto:info@seniorensociety.nl?subject=WC%20Douche
mailto:info@seniorensociety.nl?subject=WC%20Douche
https://seniorensociety.us8.list-manage.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=3caf3dec2f&e=6b65afea58
https://seniorensociety.us8.list-manage.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=3caf3dec2f&e=6b65afea58
mailto:info@seniorensociety.nl
mailto:info@seniorensociety.nl
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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Uit goed voor U 
 
 

Met de Museum Plus Bus naar Het Rijksmuseum in Amsterdam 

op: 

     Maandag 23 september 2019 
 

Deze excursie wordt ons aangeboden door de BankGiro Loterij en is 
bedoeld voor senioren die minder vitaal zijn en/of niet in staat 
zelfstandig een museum te bezoeken. 
Minimumleeftijd voor deelname is 70 jaar. 
 
Bij de excursie zijn inbegrepen: de bus, entree, rondleiding en een 
kopje koffie. 
 
De lunch (verplicht) komt echter voor uw eigen rekening. De kosten 
hiervoor zijn € 14,--. 
 
Er kunnen maximaal 30 personen deelnemen, waarvan 7 personen 
een rollator mogen meenemen, dus VOL is VOL. 
 
Wij vertrekken om 9.45 uur vanaf het Velo parkeerterrein. Thuiskomst 
is rond 16.00 uur 
Uw inschrijving (zie blz.17) plus het bedrag van € 14,-- voor de lunch 

dient uiterlijk 3 september ingeleverd te zijn bij Joke Mulder, Prins 

Hendrikstraat 85 Wateringen of bij Coby van der Knaap, Kerklaan 28c 

of een van de andere commissieleden tijdens onze soosmiddagen. 

Met vriendelijke groet,  

Joke Mulder, Coby van der Knaap, Theo Vis en Martin Olsthoorn 
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Oplichters slaan toe bij online 
verkoop caravan 
 
 
 

29 juli 2019 
 

Wie zijn caravan of camper verkoopt via Marktplaats, moet 
extra opletten. Oplichters doen zich voor als koper of verkoper 
van zulke dure spullen. Ze zijn uit op bankgegevens.  
 
De Fraudehelpdesk kreeg honderden meldingen van mensen die 
zijn opgelicht via Marktplaats. Ze zochten een gebruikte camper of 
caravan of boden die zelf aan. Iemand meldde zich dan met 

interesse. 
Om te laten zien dat die persoon serieus was, 
stuurde hij een foto van zijn ID en bankpas. Het 
slachtoffer moest dat ook doen. Wie dat doet, 
geeft zo zijn paspoortgegevens en 
bankgegevens uit handen. De oplichters konden 
zo online allerlei spullen op naam van het 

slachtoffer kopen.  
Kijk goed uit bij het online kopen of verkopen van spullen. Er 
duiken telkens nieuwe vormen van oplichterij op. Geef nooit een 
kopie van uw paspoort of bankpas.  
 

 

Op 10 september hopen wij alle klaverjassers weer te zien voor de 
start van de competitie. Met ingang van oktober is er elke eerste 
dinsdag van de maand prijsklaverjassen.  
 
 

Biljarten 
 
 
Klaverjassen  
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Inschrijfformulier voor Rijksmuseum in Amsterdam  

23 september 2019 

 

Ondergetekende meldt zich aan voor deze excursie. 

Mevrouw ---------------------------------------------------------- 

De heer ----------------------------------------------------------- 

Adres ------------------------------------- tel.--------------------- 

 

Maakt gebruik van een rollator ja/nee (doorhalen wat niet van 

toepassing is) 

 

Betaald -------------- 

 
 
Biljarten 
 

                Zomer voorbij  ? 
 
De zomer, een mooie tijd, lekker in de zon genieten van het mooie 
weer, fiets tochten maken, naar de markt, en dagjes uit naar 
pretparken en of museums.  Zo brengt ieder op zijn manier de zomer 
door, en voor wie dat wil is er nog de K.B.O. op dinsdagmiddag voor 
een spelletje klaverjas of een potje biljart.  Ergens vliegt de tijd voorbij, 
een week is zo om, maar op de lange termijn duurt het lang, want 
voor dat het nieuwe seizoen in september weer begint, moeten we 
nog even geduld hebben. Voor de meesten zitten de vakanties erop 
en zij zullen daar best mooie herinneringen aan hebben, en misschien 
zijn er nog wel mensen die nog weg willen, die wens ik nog een fijne 
tijd toe, en al die anderen zien we graag weer in het nieuwe seizoen 
bij de K.B.O.   
Cees.     
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De vakantie van KBO Wateringen 

Zaterdag 20 juli 
Iedereen was mooi op tijd en om 13.00 uur kon de bus met 49 vrolijke 
vakantiegangers vertrekken naar Hotel Brinkzicht in Vledder. Na een 
tussenstop arriveerden we om een uur of vier in het hotel waar een 
ieder zijn koffer kon gaan uitpakken om daarna eens een rondje door 
het hotel te maken. 
Na het diner ging iedereen gezellig een spelletje doen, we hadden de 
bridge- en de klaverjasspulletjes meegenomen en ook het hotel zelf 
had nog genoeg spellen in voorraad.  
Het was een fijne eerste avond en er zouden er nog velen volgen. 
 
Zondag 21 juli 
Na een heerlijk ontbijt, koffie met appeltaart op het terras, kwam de 
lunch. 
Na de lunch zijn we met een heel stel naar het dorp gegaan, er was 
een Braderie, heel gezellig. 
Weer naar het hotel terug, even opfrissen op mijn kamer. 
Om 18.00 uur diner, we zaten met z’n zessen aan een tafel, 
eerst heerlijke soep, toen de hoofdmaaltijd met een glas rode 
wijn erbij. En ja hoor, ik gooide het glas wijn over het eten en 
over mijn witte broek. 
Gauw naar boven een andere broek aan en weer aan tafel waar 
inmiddels een nieuw bord met eten was klaargezet. De dame die ons 
bediende bood aan om de broek in het Hotel te wassen. Helaas zijn 
de vlekken er niet uit gegaan, maar wat een service! 
Petje af voor Hotel Brinkzicht. 
Annie van Tol 
 
Maandag 22 juli. 
Maandagmiddag gingen we naar het Gevangenismuseum 
Veenhuizen, de chauffeur bracht ons er via een leuke 
Sightseeingroute naar toe. Daar aangekomen bleken er een paar 
communicatiefoutjes te zijn geslopen tussen onze aanmelding van het 
Hotel en het Museum. Kortom we waren te laat en het opgegeven 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.jeanbergerwijn.nl%2Fmedia%2Fcatalog%2Fproduct%2Fcache%2F1%2Fimage%2F363x%2F040ec09b1e35df139433887a97daa66f%2Fr%2Fi%2Friedelouverturer_dvin.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.jeanbergerwijn.nl%2Friedel-ouverture-rode-wijn-glas-408-00.html&docid=Qawv-JcalxhvVM&tbnid=QC0yuWLbgtOTnM%3A&vet=10ahUKEwjOiPqig_3jAhUOzaQKHbg5AqoQMwheKAYwBg..i&w=500&h=500&bih=655&biw=1366&q=glas%20rode%20wijn&ved=0ahUKEwjOiPqig_3jAhUOzaQKHbg5AqoQMwheKAYwBg&iact=mrc&uact=8
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aantal klopte niet, dus werd de rondleiding verkort en we kwamen een 
gids te kort! 
De twee gidsen deden hun best, maar toevallig de groep waaraan ik 
deelnam kwam er qua uitleg van het museum heel bekaaid af. We 
wilden graag meer weten, n.l. hoe alles vroeger ging hier in 
Veenhuizen en dat kwam niet zo heel erg goed uit de verf.  
Enfin om een lang verhaal kort te maken, we konden toch de 

gevangenis De Rode Pannen 
bezoeken en dit bezoek was echt de 
moeite waard. De gids heeft hier 
heel veel informatie gegeven over 
het reilen en zeilen in deze 

gevangenis en we hingen aan zijn lippen. 
Zo was het voor een groot deel van de groep toch nog een geslaagde 
middag. 
Joke Mulder 
 
Dinsdag 23 juli 
Na weer een warme nacht en een heerlijk ontbijt even het dorpje 
Vledder ingelopen. De dames vonden een leuk winkeltje waar heel 
voordelig shirtjes en broeken werden verkocht. Het was een drukte 
van belang want heel wat dames kochten wel een of twee shirtjes. De 
eigenaar was dik tevreden, hij had een goede omzet. 
Om half twee vertrokken we met een koele bus, buiten was het 38 
graden naar Genemuiden naar het tapijtmuseum. We werden in de 
ontvangstruimte welkom geheten en dronken er koffie of thee. Hier 
kregen we uitleg over het ontstaan van de tapijtindustrie in de 
zestiende eeuw. Er werd toen vloerbedekking gemaakt van biezen en 
vanaf 1920 ook van kokos en van sisalgaren, tegenwoordig wordt  
vloerbedekking ook gemaakt van wol en kunststoffen. 
Er werd ook getoond hoe de tapijtindustrie zich heeft ontwikkeld van 
het thuis fabriceren van biezen en kokosmatten tot de huidige 
fabrieksproductie van kamerbreed getuft tapijt, kunstgras, 
schoonloopmatten en naaldvilt. Tegenwoordig wordt er wekelijks nog 
1000 km tapijt gemaakt. 
Na een smakelijk diner en koffie gingen we bingo spelen. Heel leuk 
was dat de prijzen verstopt waren in dozen zodat je niet kon zien wat 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.gevangenismuseum.nl%2Fwp-content%2Fuploads%2F2018%2F03%2FOnderwijs-Rondleiding-Rode-Pannen.aangepast.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.gevangenismuseum.nl%2Fzien-en-doen%2Fin-en-om-het-museum%2Frode-pannen%2F&docid=atACXE7J6Q3OSM&tbnid=ADeEY7pQ-CnHLM%3A&vet=10ahUKEwjXsIqohP3jAhULLewKHYf7C4EQMwhMKAQwBA..i&w=4592&h=1594&bih=655&biw=1366&q=gevangeni%20veenhuizen&ved=0ahUKEwjXsIqohP3jAhULLewKHYf7C4EQMwhMKAQwBA&iact=mrc&uact=8
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je gewonnen had en het steeds een verrassing was wat er uit de doos 
kwam. Een leuke afsluiting van deze dag. 
Gerda Hazekamp 
   
Woensdag 24 juli 
Na een gezellige lunch zijn wij met circa 38 kbo-ers met de bus 
vertrokken richting Westerbork. Via een mooie toeristische route langs 
ouwe Willem en jonge Willem kwamen we aan bij het knipselmuseum. 
Daar bleek dat ze ons pas een dag later hadden verwacht. Er werd 

gezorgd dat degene die ons uitleg kwam geven snel 
ter plaatse kwam. Wij waren erg onder de indruk van 
wat er vroeger al met een schaartje en een mesje 
van papier gemaakt kon worden. Het leek wel 
kantwerk! 
Voordat we terug naar ons hotel gingen, hadden we 

nog even tijd om op een terrasje wat te drinken. 
Na een heerlijk diner konden we deelnemen aan het spel Nic Nac, 
een soort sjoelen met knikkers. Erg leuk! We waren met 5 groepjes 
van 4. De meeste punten had Ita. Zij kreeg een leuke pot met een 
kaars in de vorm van een vetplant. 
Na nog wat te hebben gedronken gingen we tevreden naar bed. 
Tiny Jos Thea Ita. 
                                                                                                            
Donderdag 25 juli 
Op donderdag 25 juli gingen wij dus opstap naar de Maatschappij van 
Weldadigheid . 
Het was erg warm zo ongeveer 38 graden maar we waren weer vol 
goede moed, via een omweg door de prachtige natuur kwamen we bij 
de Maatschappij aan . 
Dit is een soort museum met een ruimte waar we een inleiding te 
horen kregen hoe het in die tijd allemaal gegaan is. 
Die man vertelde dat in 1818 door Johannes van den Bosch bij het 
zien van de vreselijke armoede in die tijd een plan ontstond om een 
landbouwkolonie te stichten. 
Er werden door de Maatschappij huisjes gebouwd met alles erop en 
eraan en daarbij kreeg ieder gezin 3 hectare grond om daarmee 
geheel voor zich zelf te kunnen zorgen.  

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fredstonesdrenthe.files.wordpress.com%2F2018%2F04%2Fpandaskopie.jpg%3Fw%3D420&imgrefurl=https%3A%2F%2Fredstonesdrenthe.com%2F2018%2F04%2F04%2Fknipselmuseum%2F&docid=EjccvYGlmRQXOM&tbnid=CTJgTMFpszMaJM%3A&vet=10ahUKEwimpsaWhv3jAhUPsKQKHZTFB5oQMwhFKAEwAQ..i&w=420&h=200&bih=655&biw=1366&q=knipselmuseum%20westerbork&ved=0ahUKEwimpsaWhv3jAhUPsKQKHZTFB5oQMwhFKAEwAQ&iact=mrc&uact=8
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De gezinnen kwamen hoofdzakelijk uit de grote steden en waren 
allemaal wel werkeloos en straatarm. 
Ook stichtte hij scholen waar jongens en meisjes gescheiden 
uiteraard verplicht naar toe moesten. 
Er waren winkels kerken en zelfs rustoorden voor de bejaarden. 
Zelfs had hij in die tijd al een soort ziekenfonds opgericht voor als 
mensen ziek werden of andere kwetsuren opliepen. 
Na de inleiding konden we in het museum kijken waar alle zaken die 
verteld waren zo goed als mogelijk nagebootst waren. 
Ook kregen we nog een film te zien met dezelfde beelden als in het 
museum alleen nu bewegend . 
Na nog even gewinkeld te hebben in de daarbij horende plek gingen 
we weer richting hotel waar het weer heerlijk koel was. Het was al met 
al weer een geslaagde middag. 
Agaat de Brabander. 
 
Vrijdag 26 juli 
Vrijdag was de laatste vakantiedag. We zijn de hele week iedere 
middag weggeweest. 
Na de lunch vrijdagmiddag gingen we de bus in. Op naar de 
Advocaat- en Likeurproeverij, het was er heel gezellig. 
’s Avonds hadden we een fantastisch leuke avond die verzorgd werd 
door het personeel van het Hotel, dat was een goed einde. 
We hebben een geweldige week gehad. 
Annie en Helke 
 
Zaterdag 27 juli 
s ’Morgens vroeg uit de veren, koffers op de gang en om 08.00 uur 
aan het ontbijt. Iedereen was mooi op tijd, weer leuk om naar huis te 
gaan, ja toch! 
Na een geweldig verzorgde vakantieweek met 
gratis hitte, wat heerlijk dat er airco bestaat. Toen 
alles in de bus zat werden we vrolijk uitgezwaaid. 
De chauffeur zat op z’n wipstoel en reed ons 
keurig naar Bodegraven voor een koffiestop, dat was gezellig. 
In de bus haalden we stiekem geld op voor de chauffeur, maar die zat 
stilletjes te lachen, want hij had het allang gehoord…… 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fcomps.canstockphoto.nl%2Femoticon-zwaaiende-hallo-vrouwlijk-eps-vector_csp15019589.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.canstockphoto.nl%2Fillustratie%2Fzwaaiende.html&docid=IcpPt3yWPCEvyM&tbnid=y-6QAmwvwvz0PM%3A&vet=10ahUKEwjNz7mzlf3jAhVDDOwKHXG_C-IQMwhkKAowCg..i&w=450&h=344&bih=655&biw=1366&q=tekening%20zwaaiende%20han&ved=0ahUKEwjNz7mzlf3jAhVDDOwKHXG_C-IQMwhkKAowCg&iact=mrc&uact=8
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In Wateringen reden we het overvolle Velo terrein op met allemaal 
kampkinderen, de bus met KBO-vakantiegangers kon er nog maar net 
bij. Het comité van ontvangst en familieleden stonden ons op te 
wachten. Nadat alle koffers en rollators uitgeladen waren gingen we 
op huis aan. 
K.B.O.-leiding hartelijk dank voor deze goed georganiseerde reis. 
Lenie van Leeuwen 
 

 
Heb je het al gehoord? Clubkas Campagne heet nu Rabo 

ClubSupport 
 
Van 27 september tot 11 oktober kunnen 
leden van Rabobank Westland hun stemmen 
uitbrengen op hun favoriete clubs. 
 
Binnenkort start  de Rabo clubkascampagne 
weer, alleen heet de actie dit jaar  RABO 
ClubSupport. 

Van 27 september t/m 11 oktober is het weer mogelijk te stemmen op 
de favoriete club. 
Echter, men moet wel lid zijn van de Rabo, dus naast een rekening bij 
de bank ook  (kosteloos) lid zijn. 
 
 
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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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/vrouw geniet u 
van de voorstelling en in de pauze staat er een 

drankje voor u klaar. Na afloop wordt u weer veilig thuisgebracht . 
 
Samen uit samen genieten 
 
1. Vrouw Houtebeen - Loes Luca, Dook van Dijck en ruim 100 
Scheveningse zangers - Muziektheater 
Na Harde Handen, De Vloek op Scheveningen en Scheveningse 
Kuren een nieuwe operavloot aan de stam. Een moderne 
odyssee waarin vrouwen een stem krijgen, losjes gebaseerd op 
de avonturen van de Scheveningse Cornelis Jol Houtebeen en 
zijn vrouw Aeltje Jansz. Een liefdesavontuur tegen een 
achtergrond van hedendaagse weersomstandigheden. Met 
muziek van Arthur Sullivan (van het bekende Engelse 
theatermakersduo Gilbert & Sullivan), live uitgevoerd door het 
Residentie Orkest. Een hoopvolle klimaatopera met Loes Luca 
in de hoofdrol. 
Woensdag 11 september 2019 - 20:00 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 42,00 Euro 
 
2. De Vuurvogel, Valery Gergiev & Orkest van het Mariinsky 
Theater - Rotterdam Philharmonisch Orkest - Klassiek 
Het adembenemende siervuurwerk van Stravinsky’s Feu 
d’artifice en de vlammende pracht van zijn L’oiseau de feu – 
geschreven voor het Parijse seizoen van Les ballets russes – 
vormen het raamwerk voor L’ascension, Messiaens extatische 
Hemelvaartsvisioen. Licht ontvlambare muziek die bij Valery 
Gergiev en zijn Orkest van het Mariinsky Theater in de best 
denkbare handen is. 
Vrijdag 13 september 2019 - 20:15 uur 
De Doelen - Rotterdam 67,85 Euro 
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3. Sound of Silence, Simon & Garfunkel - Jop Wijlacker en 
Dennis Kolen - Theaterconcert 
Zangers Jop Wijlacker en Dennis Kolen halen hun 
jeugdherinneringen op met de mooiste Simon & Garfunkel 
songs. Van het ingetogen Sound of Silence, Scarborough Fair en 
Homeward Bound tot het opgewekte Mrs Robinson, The Boxer 
en Cecilia. Ondersteund met sfeervolle beelden en afgewisseld 
met persoonlijke anekdotes en herinneringen. Een intiem 
theaterconcert die je dichter bij Simon & Garfunkel brengt dan 
je ooit durfde te dromen. Momenten van bezinning, muziek 
met een lach en een traan. 
Donderdag 19 september 2019 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 35,50 Euro 
 
4. Start spreading the news - Dennis van Aarssen en bigband 
- Theaterconcert 
Wat je kunt verwachten bij Dennis van Aarssen? Een heerlijke 
liedjesavond waarin The voice of Holland 2019-winnaar u 
samen met zijn bigband meeneemt op een muzikale reis vol 
herkenbare en memorabele momenten uit de rijke 
muziekhistorie. Dat kan ook niet anders, wetende dat 
grootheden als Frank Sinatra, Josh Groban en Michael Bublé 
belangrijke inspiratiebronnen zijn voor de Gorinchemmer. En 
Robbie Williams niet te vergeten. Het was zíjn album Swing 
when you’re winning waardoor Dennis al op jonge leeftijd wist 
dat hij artiest wilde worden. 
Dinsdag 24 september 2019 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 45,00 Euro 
 
5. Een man, een man - Pierre Bokma, Kees Prins en Randy 
Fokke - Toneel 
Een komedie over twee mannen, een tafel, een serveerster en 
vooral over het feit dat je de dingen niet groter moet maken 
dan ze zijn. Is het erg als je je niet meer herinnert waar je het 
over had voordat je naar de wc ging? Nee, tenzij je Burghardt 
of Van Wees heet en op een avond uit eten gaat om de oude 
vriendschap weer op te pakken. Anders zou het zomaar kunnen 
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dat zo’n ogenschijnlijk klein detail uitgroeit tot een avond vol 
wantrouwen, verbaal geweld en miscommunicatie. Regie: Gijs 
Scholten van Aschat 
Zaterdag 28 september 2019 - 20:00 uur 
Oude Luxor Theater - Rotterdam 47,50 Euro 
 
6. Lahav Shani’s Beethoven, Lahav Shani & Karel Schoofs - 
Rotterdam Philharmonisch Orkest - Klassiek 
‘Kenners en leken zullen het erover eens zijn als ze deze muziek 
horen: dit wordt één van Europa’s belangrijkste componisten,’ 
zei Haydn over Beethovens Hoboconcert, ‘en dan ben ik zijn 
trotse leraar.’ Het manuscript van dat briljante werk ging 
verloren, maar het middendeel kon onlangs worden 
gereconstrueerd: een largo waarin al de kiem te vinden is van 
Beethovens grootste symfonieën en pianoconcerten. 
Donderdag 3 oktober 2019 - 20:15 uur 
De Doelen - Rotterdam 63,60 Euro 
 
7. HeartBeat (Try Out) - The Magic of Jeans - Show 
De nieuwste ‘Jeans’. Een theaterconcert met hits van toen in 
een nieuw, hip jasje en met hits van nu. U kunt niet meer stil 
blijven zitten. Een spetterende liveband neemt u samen met 
een geheel nieuwe cast mee op een muzikaal avontuur. Hele 
generaties groeiden op met Jeans. Is het niet geweldig dat de 
fans van het eerste uur nu hun kinderen en zelfs kleinkinderen 
meenemen naar de voorstellingen? Mis het niet en maak het 
mee: het ritme van deze ‘all singing & dancing extravaganza’. 
Zaterdag 5 oktober 2019 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 39,50 Euro 
 
8. Amadeus - Het NT i.s.m. OPERA2DAY - Muziektheater 
Amadeus vertelt het verhaal over misschien wel de grootste 
componist aller tijden: Wolfgang Amadeus Mozart. Wanneer hij 
als jong onconventioneel kunstenaar aan het hof van de Keizer 
verschijnt, is hij vastbesloten om een grootse indruk achter te 
laten. Hofcomponist Antonio Salieri constateert verbijsterd dat 
de muzikale inspiratie waar hij zelf naar zoekt, door God aan 
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Mozart is geschonken. Gegrepen door obsessieve jaloezie gaat 
hij de strijd aan met Mozart, met de muziek en uiteindelijk met 
zijn geloof in God. 
Zaterdag 12 oktober 2019 - 20:00 uur 
Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam 63,50 Euro 
 
9. Karin Bloemen zingt Jazz - Karin Bloemen en de Old 
School Band - Muziek 
Karin Bloemen is bekend van haar grote, 
extravagante personality shows, maar haar eerste grote liefde 
is toch: zingen! In deze voorstelling gaat ze ‘old school’ 
helemaal voor de muziek, samen met de Old School 
Band. Belangrijke inspiratiebronnen voor Karin zijn zangeressen 
als Billie Holiday en Aretha Franklin. De stijl van de Old School 
Band sluit daar naadloos op aan; funk, jazz en soul. In dit pure, 
muzikale programma komt het allemaal voorbij, van eigen 
stukken tot en met de fijnste covers uit het rijke 
repertoire van Billie, Aretha, Norah, Amy, etc, etc… 
Zondag 13 oktober 2019 - 20:00 uur 
Rijswijkse Schouwburg - Rijswijk 43,50 Euro 
 
10. Holland & Le chat noir - Scapino Ballet Rotterdam - Dans 
In dit sfeervolle tweeluik wordt u met bruisende en theatrale 
dans meegenomen naar de Gouden Eeuw en de Parijse revue. 
Alleen al het toneelbeeld van Holland is adembenemend, met 
een oer-Hollandse wolkenlucht in de stijl van Van Ruysdael en 
op de 17e eeuw geïnspireerde kostuums. Ook Le chat noir is 
onmiskenbaar een creatie van Ed Wubbe: theatraal, vol 
energie en emotie. Het stuk is een dansante en muzikale ode 
aan Parijs. | choreografie: Ed Wubbe | muziek Holland: Kimmo 
Pohjonen, Eric Echampard, Fabian Smit | muziek Le chat noir: 
Jacques Brel, Edith Piaf, Jacques Offenbach 
Donderdag 17 oktober 2019 - 20:00 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 49,00 Euro 
 
Wacht niet te lang met reserveren, er is een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar. U kunt tot 3 weken voor de voorstelling reserveren.  
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Als u nog vragen heeft kunt u ons bellen op werkdagen tussen 9:00 
uur en 18:00 uur telefoonnummer: 035-5245156  
 
Voor het reserveren van een voorstelling kunt u 035-5245156 bellen 
 
Voor een coördinerende rol binnen KBO Wateringen kunt u contact 
opnemen met Ineke of Nico Meijer: 0174-294435 of 
n.meijer@hetnet.nl. 
 
 
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 
 
 
 
 
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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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@gmail.com  U bent pas officieel afgemeld als u een 
bevestiging van een van beide heren 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 
T.F.F.M Decannière  alle lijnen       0174295375 
 
  
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 
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