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Van de bestuurstafel
Het is september en dat is vanouds de maand, dat alles weer begint.
Voor de kinderen de scholen en voor ons weer volop soosmiddagen
(hoewel er ook in de vakantie op dinsdag soos was) en diverse
activiteiten.
Er waren weer vele leden naar de opening gekomen, het bestuur
waardeert dat zeer, want uiteindelijk organiseer je dit voor de leden.
Tegen de tijd dat u dit leest, is het waarschijnlijk ergens rond 2
oktober. Die middag waarop we het gaan hebben over “Financieel
veilig ouder worden’. Het is jammer dat dergelijke onderwerpen aan
de orde moeten komen, maar een gewaarschuwd mens telt voor
twee.
Ook de ‘fun’ wordt niet vergeten, de dames (misschien een enkele
heer?) gaan weer naar de firma Van der Klooster in Boskoop.
Namens het hele bestuur: een prettig seizoen 2019-2020 bij KBO
Wateringen.
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter
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Overleden
Mevr. Sjaan van der Zande, Vliethof 78
op 2 september
Mevr. M.J.Th. Duijvestijn de Goeij, Lenteblok 55 op 11 september
Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies.

Nieuwe leden:
Mevr. H. (Hannie) Hanemaaijer, Fie Carelsenlaan 8, 2548ZN
Mevr. W.Q.P. (Willy) Nederpelt, Verhagenplein 23, 2671HS Naaldwijk.
Mevr. M. (Ria) Verkade- v.d. Wel, Secr. Verhoeffweg 13R, 2671HT .
Mevr. M. (Meta) Kamp- v.d. Wel, Azaleapark 22, 2291AL Wateringen.
Dhr. L.(Leen) van Velzen, Van Gochstraat 34, 2291RJ Wateringen.
Mevr. E.(Elly) van Woerden-, Keukenhoflaan 137, 2548PD Den Haag.
Mevr. N. (Nelly) Nijhof, Anemoonhof 8, 2292DP Wateringen.
Dhr. R.A.C.M. (René) Wijtenburg, Van Gochstraat 55, 2291RJ
Mevr. M.E. (Mieke) Bakker, Deltaplein 96, 2554EG Den Haag.
Alle nieuwe leden van harte welkom bij de KBO. Wij wensen U allen
een heel fijne tijd.

50 jaar getrouwd

Tiny en Cees Duynisveld Wilhelminastr. 17
Bruidspaar van harte gefeliciteerd
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op 5 september

Activiteiten

Wo 2 okt.

Wo 16 oktober
Di 3 december
Do 5 december
Di 10 december
Do 19 december

Presentatie Lokale Alliantie Westland. 14.00 uur
Financieel veilig ouder worden. Muzikale
omlijsting door Bert Tielemans met een hommage
aan Jules de Corte.
modepresentatie Van der Klooster
sinterklaas klaverjassen
sinterklaas bridgedrive
kerstklaverjassen
kerstbridgedrive

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.

Ouderenadviseur:

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

~3~

Biljarten
Het nieuwe seizoen 2019-2020
Eindelijk mogen we weer lekker naar de KBO middagen, fijn
klaverjassen, bridgen en biljarten. Donderdagmiddag weer gestart met
biljarten met alle donderdag spelers . Alleen Cees Duynisveld liet
verstek gaan omdat hij en zijn vrouw hun 50 jaar huwelijk vierden. En
dinsdag 10 sept hebben we Hein Straathof in het zonnetje gezet. Hein
heeft de hoge leeftijd van 90 jaar bereikt. Wij
wensen hem veel gezondheid toe en hebben
hem bedankt voor al de werkzaamheden voor de
KBO de kerk en het vele vrijwilligerswerk dat hij
heeft gedaan. Na een fijne middag biljarten is het
seizoen begonnen.
Cees

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.

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
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KBO Wateringen,
opening seizoen 2019-2020. 3 September 2019.

Opening door voorzitster Annelies van der Hee.
Na het welkom moest de voorzitster door omstandigheden de
bijeenkomst verlaten. Nico Meijer, die de
vertrokken pastoor Straathof verving,
kwam met een goed betoog, en stelde
de aanwezigen de vraag: bestaat God
wel? en hebben wij daar ooit een bewijs
voor gevonden.
Een vraag die velen zich later nog wel
eens zullen herinneren.
Het was niet allemaal serieus deze
middag. Het ontspannende gedeelte
werd verzorgd door Troubadour Robert
die herkenbare nummers ten gehore
bracht waardoor de stemming er snel in
kwam.
Een grote opkomst en het weerzien van
elkaar na een aantal vakantieweken, met onderling gebabbel en als
versterking koffie met een heerlijk koekje, een drankje en het zingen
van We’ll meet again als afsluiting, deed de leden voldaan huiswaarts
keren.
Tiny van den Bergen.
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Een fijn KBO seizoen.
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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.

Over Jules de Corte
Jules de Corte (1924- 1996 ) schreef en componeerde meer dan 3000
liedjes. Mooie, poëtische, filosofische en maatschappijkritische
liederen. Veel van zijn teksten zijn nog steeds actueel. Bert Tielemans
raakte al op 10-jarige leeftijd verrukt van de liedjes van Jules de
Corte. De eenheid van muziek en tekst sprak hem heel erg aan.
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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.
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Droedel van Harry
Oplossing droedel nummer 43 uit Nieuwsbrief
nummer 7
Ellen De = Ellende
Goede oplossing ingezonden door:
Vonie van Rijn, Aad Zuiderwijk, Hannie Simons, Baps Klooster, Riet
Zwinkels, Riet Vollebregt. Helen van der Knaap, Theo van der Valk,
Henny van der Haas en Anneke Thoen en Magda Vanhoutte
Droedel nummer 44

Uw oplossing kunt u tot 10 oktober 2019 inleveren bij Thea Bekkers,
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net
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Apple komt met nieuwe iPad en iPhones
woensdag 11 september 2019

Er komen twee nieuwe modellen van de iPhone
en één nieuwe iPad op de markt. Dat kondigde
Apple aan tijdens een drukbezocht evenement in
Amerika.
De nieuwe iPad heeft een beeldscherm van 10,2 inch
doorsnede, en is daarmee vrijwel net zo groot als
eerdere iPads. Het beeldscherm gebruikt zogeheten retina-techniek,
die zorgt voor heldere kleuren en zeer scherp beeld. Het apparaat
krijgt wel een ander besturingssysteem, namelijk iPadOS. Dat is een
variant van de gangbare iOS die speciaal bedoeld is voor de iPad.
Schakelen tussen verschillende apps wordt makkelijker met de
nieuwe functie Slide Over. Ook passen er meer apps op één pagina.
De tablet kan werken met een SmartKey-toetsenbord (zoals op de
foto staat). Dan doet hij wel wat aan een laptop denken. Er zit een
vingerafdruksensor op om het apparaat te ontgrendelen. Deze
zevende generatie iPad is te koop vanaf 389 euro, en is daarmee de
goedkoopste van de nieuwe iPads.
Nieuwe iPhones
Apple kondigde ook twee nieuwe modellen van de iPhone aan. De
iPhone 11 heeft twee camera’s aan de achterkant. Dat is nieuw. De
twee camera's zorgen voor een groothoek-effect bij het nemen van
foto’s. Net als bij de nieuwe iPad zit er een snellere chip in dan zijn
voorgangers. De achterkant is helemaal van glas en de telefoon kan
maximaal 30 minuten onder water worden gehouden zonder dat hij
stuk gaat. De iPhone 11 kost 809 euro. Er komt ook een 11 Pro aan,
met drie camera’s. Die is een stuk duurder, namelijk 1159 euro.
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Valse mail CJIB met boete voor rijden door
rood licht
donderdag 12 september 2019

In een phishingmail vol met taalfouten krijgt u
de dringende oproep uw verkeersboete nu
eens te betalen. Laat de portemonnee maar
liggen, want het bericht is vals.
De valse mail heeft als onderwerp ‘Laaste aanmaning: Betaalverzoek
Van CJIB Leeuwaarden’. U ziet misschien wel dat hier al twee
taalfouten in staan: laatste en Leeuwarden.
Dan volgt er een brief waarin staat dat u al verschillende
aanmaningen hebt gekregen en dat u nu echt meteen moet betalen,
anders wordt uw rekening geblokkeerd.
Het bericht wemelt van de spelfouten en komt overduidelijk niet van
het Centraal Justitieel Incassobureau, maar van oplichters. Het CJIB
stuurt alleen boetes via de papieren post. Deze mail en andere
berichten over zogenaamde verkeersboetes kunnen de digitale
prullenbak in.
Online geld overboeken naar andere bank voortaan
in 5 seconden
dinsdag 10 september 2019

Betalingen van de ene bank naar de andere staan
voortaan binnen vijf seconden op de rekening. Nu
duurt dat vaak nog wel een dag of zelfs meerdere
dagen als de overboeking in het weekend wordt gedaan.
De zeven grote Nederlandse banken hebben dit onderling
afgesproken, meldt Betaalvereniging Nederland. Via mobiel bankieren
en internetbankieren zijn overschrijvingen binnen een paar seconden
op de juiste plaats. Dit geldt de hele dag en nacht, in het weekend en
op feestdagen. Altijd dus.
ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank (ASN Bank, RegioBank,
SNS) en Knab hebben alle klanten aangesloten op de zogeheten
Instant Payments. Dat is Engels voor ‘directe betalingen’. Er zit geen
maximumbedrag aan vast.
Elke dag worden in ons land 1 miljoen overboekingen gedaan via de
smartphone, tablet of internet.
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Rabo ClubSupport
Weer een jaar voorbij! Alsof het gisteren
was dat we voor de RABO
Clubkascampagne hebben gestemd!
Dit jaar is de naam van de actie gewijzigd
in Rabo Clubsupport, maar de opzet is
hetzelfde.
Door zoveel mogelijk stemmen te veroveren wordt de kas van de
vereniging gespekt.
Stemmen wordt mogelijk van 27 september t/m 11 oktober 2019.
Voor deze datum krijgt u bericht van Rabo bank.
Mocht u (nog) geen lid zijn van de Rabo bank, dit is kosteloos te doen
op de site van de bank en levert leuke voordeeltjes op!
Kortom, binnenkort actie en wijs familie en bekenden erop 1 of meer
stemmen van de 5 aan KBO te schenken!

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

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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Nieuws van KBO – PCOB

Geen gedoogconstructie bij verlopen rijbewijs
30-08-2019

Er komt geen gedoogconstructie voor mensen van wie het rijbewijs
verlopen is. Dat heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van
Infrastructuur en Waterstaat 29 augustus aan de Tweede Kamer laten
weten in het kader van de lange wachttijden bij het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). KBO-PCOB
maakt zich grote zorgen over de gevolgen
van de problemen bij het CBR en zet zich al
maanden in voor verbetering van de situatie.
Spoedprocedure
Het CBR heeft de afgelopen periode spoeden voorrangsprocedures in gang gezet voor
mensen die tijdig zijn begonnen met hun aanvraag. Het ministerie
werkt samen met CBR en de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW)
aan de invoering voor administratieve verlenging van het rijbewijs,
voor 1 jaar, voor 75-plussers. Daardoor kunnen ze blijven rijden terwijl
hun aanvraag in behandeling is en het CBR ruimte krijgt om de
achterstand in te halen. Het is de bedoeling dat deze regeling op 1
december in werking treedt.
Geen gedoogconstructie
Er is gevraagd om coulance voor mensen van wie het rijbewijs is
verlopen maar “een gedoogconstructie vanuit handhavingsperspectief
is niet mogelijk”, aldus minister Ferdinand Grapperhaus van Veiligheid
en Justitie. De regelgeving is helder; rijden met een ongeldig rijbewijs
is en blijft strafbaar.
KBO-PCOB kan helpen
KBO-PCOB probeert mensen die in de problemen komen met hun
rijbewijskeuring zoveel mogelijk te helpen. “Regelmatig hebben onze
beleidsadviseurs contact met het CBR”, zegt Manon Vanderkaa. “Dat
blijven we doen tot de problemen tot het verleden behoren en de
mobiliteit van senioren niet langer in het geding is.” Ondertussen is
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KBO-PCOB bezig met het inrichten van een meldpunt ‘schrijnende
gevallen’. Hierover informeren we u binnenkort.

CPB: Gepensioneerden gaan erop vooruit
15-08-2019
De koopkracht van gepensioneerden gaat er
in 2020 op vooruit. De gemiddelde toename
ligt op 0,6 procent. Dat verwacht het Centraal
Planbureau (CPB). Manon Vanderkaa,
directeur van KBO-PCOB: “We hopen
natuurlijk dat het CPB gelijk krijgt. Maar helemaal gerust zijn we er
niet op.”
KBO-PCOB is, gezien de ervaringen uit het verleden, sceptisch.
Manon Vanderkaa: “Helaas weten we uit eerdere jaren dat de
koopkrachtcijfers achteraf niet bleken te kloppen. Mensen gingen er
toch op achteruit. Wij houden daarom nog een flinke slag om de arm.
Temeer gezien de pensioenkortingen die ons boven het hoofd
hangen.” KBO-PCOB doet ook zelf onderzoek naar de koopkracht van
senioren.
Werkenden
Opvallend is verder dat gepensioneerden er ook in 2020 minder op
vooruit gaan dan werkenden. Manon Vanderkaa: “Dat is ons al jaren
een doorn in het oog. Werken mag beloond worden. Maar die groep
die hééft gewerkt ook!”
Wijziging mogelijk
De cijfers van het CPB vormen de basis voor de gesprekken die het
kabinet voert over de koopkracht voor volgend jaar, de zogeheten
‘augustusbesluitvorming’. De cijfers kunnen dus nog wijzigen. Manon
Vanderkaa: “Onze inzet is dat in ieder geval de pensioenkortingen van
tafel gaan. Dat is, na jaren van inleveren, echt noodzakelijk. De
overheid moet ervoor zorgen dat gepensioneerden financieel niet nog
verder achterlopen.”
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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
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

Magic of Georgia - The Royal National Ballet Company Show
Dé danssensatie uit de Kaukasus. Het gezelschap uit de
hoofdstad Tbilisi is na een reeks van tournees over de hele
wereld eindelijk in Nederland te bewonderen. Georgische
folklore en klassieke dans worden schijnbaar moeiteloos met
indrukwekkende zwaardgevechten en acrobatiek
gecombineerd. Met meer dans en kostuumwisselingen komen
alle traditionele stijlen uit de Kaukasus aan bod en komt het
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roemruchte verleden van het trotse Georgië met zijn
vermaarde koningen en koninginnen weer tot leven. |
choreografie: Gela Potskhishvili
Dinsdag 22 oktober 2019 - 20:00 uur
Rijswijkse Schouwburg - Rijswijk 53,00 Euro

Il barbiere di Siviglia - Nederlandse Reisopera - Opera /
Operette
De komische opera Il barbiere di Siviglia (Rossini) in een regie
van Laurence Dale, met in de cast o.a. Karin Strobos (Rosina),
Mark Milhofer (Almaviva) en Brunò Pratico (Bartolo). Na een
geflopte première in 1816 begon Il barbiere van Rossini
gestaag aan een zegetocht die nu nog altijd niet ten einde is.
De dolle komedie over de Sevillaanse kapper die de verliefde
graaf Almaviva aan zijn mooie en streng bewaakte Rosina
helpt, is nog steeds extreem populair. Het beroemde Largo al
factotum waarmee Figaro zijn entree maakt het meest
iconische operafragment ooit geschreven.
Woensdag 23 oktober 2019 - 19:30 uur
Zuiderstrandtheater - Den Haag 62,00 Euro

Muziek van Schuman, Bruch en Mozart - Camerata RCO Klassiek
Licht klassiek programma met passie en wat humor.
Zondag 27 oktober 2019 - 15:00 uur
Oude Kerk Naaldwijk - Naaldwijk 28,50 Euro

Carmen - Staatsopera van Tatarstan - Opera / Operette
Carmen van Georges Bizet is één van de meest populaire
opera’s uit de geschiedenis. Don José, de tragische held, is aan
het begin van de opera een man met een zonnige toekomst,
maar aan het einde een moordenaar. Wat hem daartussen is
overkomen mag duidelijk zijn: Carmen, de femme fatale bij
uitstek. “L’amour est un oiseau rebelle” (de liefde is een
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rebelse vogel), zingt ze venijnig. De allesvernietigende kracht
van de jaloezie loopt als een rode draad door deze sensuele,
meesterlijke opera. Een mooi verhaal, prachtige, herkenbare
muziek en aansprekende thema’s.
Maandag 28 oktober 2019 - 20:00 uur
Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam 63,50 Euro

Gold - Dutch Eagles - Theaterconcert
De Dutch Eagles zijn tot ver buiten onze grenzen de onbetwiste
vertolkers van de authentieke muziek van de Eagles en het
tijdperk. Hits van de Eagles worden deze avond afgewisseld
met juweeltjes van andere artiesten uit de gouden periode van
de popmuziek. De vondsten die ze tijdens hun goldrush deden,
willen ze deze avond met je delen. Doe je ogen dicht en smelt
weg in de meerstemmige samenzang en de razendknappe
gitaarsolo’s. Zet je tanden erin en verzeker je ervan dat het
goud is dat deze mannen in handen hebben.
Vrijdag 1 november 2019 - 20:15 uur
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 42,50 Euro

The Great Wonder (Try Out) - Pepijn Gunneweg - Show
De eerste soloshow van Pepijn Gunneweg is een ode aan de
verwondering. Laat u imponeren door een vierdimensionale
show die zich voor, boven en tussen het publiek afspeelt. Samen
met zijn troupe muzikale freaks gaat Pepijn verder waar hij
ooit is gestopt. Acts en trucs die nooit eerder het toneel hebben
bereikt omdat ze te ruw, te bizar of gewoon te gevaarlijk
waren. Maar na veel training zijn ze nu klaar om hun
opwachting te maken. Pas op voor gelanceerde kippen,
vliegende vissen, bizarre illusies en poëtische nummers die je
weer even in wonderen doen geloven.
Maandag 4 november 2019 - 20:15 uur
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 40,50 Euro
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Collon meets Brautigam - Residentie Orkest - Klassiek
Al jaren is Ronald Brautigam wereldwijd een veelgevraagd
pianist en regelmatig deelde hij het podium met het Residentie
Orkest. Nu werkt hij voor het eerst samen met chef-dirigent
Nicholas Collon, in wat wel Mozarts meest dramatische
pianoconcert wordt genoemd: zijn twintigste. Collon zet
bovendien zijn tanden in de Urfassung van de monumentale
Vierde symfonie van Bruckner met haar prachtige
schilderingen van Oostenrijkse bergen en dalen.
Zondag 10 november 2019 - 14:15 uur
Zuiderstrandtheater - Den Haag 53,00 Euro
A tribute to Creedence Clearwater Revival - The
Fortunate Sons - Theaterconcert
Terug naar eind jaren zestig. Creedence Clearwater Revival is
één van de populairste rockgroepen wereldwijd. Ze scoren hit
na hit, waaronder Bad Moon Rising, Proud Mary, Have You
Ever Seen The Rain en Down On The Corner. In 1972 valt de
groep uit elkaar, maar de heimwee naar hun magische
muziekstijl blij. De Amerikaanse band The Fortunate Sons
brengt het legendarische geluid van hun idolen terug. In een
trip down memory lane brengen ze een eerbetoon aan het
legendarische C.C.R.
Donderdag 14 november 2019 - 20:15 uur
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 45,50 Euro
Wacht niet te lang met reserveren, er is een beperkt aantal kaarten
beschikbaar. U kunt tot 3 weken voor de voorstelling reserveren.
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

Klaverjassen
Elke eerste dinsdag van de maand is er prijsklaverjassen
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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? Eén telefoontje en we halen het bij u op.
Inleveradressen:
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul
Dhr. K. Vis, Waterlandsingel 178, D-H
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,

Spreuk van Loesje
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Tel: 0174-295327
Tel: 0174-296794
Tel: 0174-294848
Tel: 0174-293291
Tel: 0174-296473
Tel: 070-3932090
Tel: 0174-294089
Tel: 0174-628188
Tel: 0174-219623

Bestuur
A.E.M. van der Hee-Lammers
voorzitter
D. Kraaijenbrink
secretaris
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen
J.J. Vollering
penningmeester
Th.L. Vis
vice-voorzitter
Th. M. Bekkers
lid
E. de Kok-Gertenaar
lid
M.P.A Olsthoorn
lid

0174-295294
0174-293038
06-37437880
0174-293008
0174-294899
0174-785167
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
Magda Desmet
Willy vd Meer
T.F.F.M Decannière
Harrie Barendse
Coby de Kievit

A-B-C lijn
A-B lijn
A-B lijn
alle lijnen
B-C lijn
B-C lijn

0174-293595
0174-293972
06-37323713
0174-295375
0174-884469
06-23374697

Biljart
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom.
Voor info. kunt u terecht bij Hein Straathof tel.0174- 296379
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115
of 0174-294521
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