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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.9                    november 2019  

 
Van de bestuurstafel  
 
Vanochtend hebben we een (kleine) extra bestuursvergadering gehad 
en alles voor de kerstmiddag in werking gezet. 
Na de dienst op die dag is er natuurlijk eerst koffie met wat lekkers, en 
dan het optreden van het Don Kozakken Ensemble uit Rijswijk met 
Russische kerstliederen. We zijn wezen ‘proef’ luisteren en kwamen 
tot de conclusie dat u dit niet mag missen! 
Tot slot volgt dan het inmiddels U bekende buffet. 
Het bestuur hoopt velen van u die middag te mogen begroeten. 
Elders in dit mededelingenblad vindt u het strookje om zich op te 
geven. Niet-leden mogen ook, maar leden hebben voorrang. 
 
Binnenkort – op zondag 27 oktober – gaat de 
wintertijd weer in. Die zondag vind ik altijd 
een lekkere lange dag, maar het betekent ook 
dat het ’s avonds weer eerder donker is. Voor 
veel ouderen betekent het ook dat het 
moeilijker is om de deur uit te komen. 
Onze soosmiddagen zijn echter in de middag, 
reuze gezellig, bezoekt u er eens eentje! 
 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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Het volgende mededelingenblad komt rond sinterklaas, ook al weten 
we dat de Goedheiligman niet bestaat, op de soosmiddagen wordt hij 
toch altijd even herdacht. 
 
Namens het bestuur, 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Overleden 
 
Dhr. E.A.M. van Nieuwkerk, Komkommerstraat 44  op 24 september 
Mevr. M. van Meurs-Kester, Schiereiland 71, N’wijk   op 14 oktober 
 
Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies. 
 
 
Nieuwe leden:  
  

Mevr. J.C.M. Holierhoek-Gielesen, Bakkershof 40, 2291DD  
Dhr. C. de Ruiter, Lenteblok 63, 2291VA Wateringen. 
Mevr. J.W.M. (Annemiek) Koremans, Jan Olierookstraat 39, 2685VL  
Mevr. M.F.E. (Tiny) Becht, St. Martinuslaan 144, 2273AZ Voorburg. 
  
Alle nieuwe leden van harte welkom bij de KBO. Wij wensen U allen 
een heel fijne tijd.  
 
 
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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Activiteiten 
 
Di     3 december    sinterklaas klaverjassen 
Do    5 december    sinterklaas bridgedrive 
Di   10 december    kerstklaverjassen  
Di   17 december  kerstviering m.m.v. “Don Kozakken Ensemble” 
Do  19 december kerstbridgedrive 
 
2020 
Di    21 januari klaverjasmarathon 
20 t/m 22 maart       kaartweekend Venray 
  1 t/m 8 augustus vakantieweek Ootmarsum 
  
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. 
 
 
Uitnodiging 
 

15 jarig jubileum,  3 november 
 
Zing mee met koor “de Waterlanders” 
 
GKB hal, Veenbes, Wateringen 
 
Toegang gratis, Aanvang 14.00 uur 
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Uit goed voor U 
 
Op maandag 23 september 2019 stond ‘s morgens op de 
parkeerplaats  van Velo de Museum Plus Bus met chauffeur, 

gastvrouw Ria en onze Joke met haar lijst 
met namen op ons te wachten. Toen bleek 
dat iedereen aanwezig was, vertrokken we 
om 9.45 uur richting Amsterdam om naar 
het Rijksmuseum te gaan.  
Onderweg kwamen we met een uitgebreid 
verhaal van de chauffeur langs Schiphol.  

Hij reed via een andere route dichtbij en langs alles wat daar te zien 
was aan vliegtuigen op de landingsbaan, noemde namen van 
verschillende maatschappijen en landen met uitleg wat en wie er in al 
die gebouwen gehuisvest zijn en aanwezig is. 
In Amsterdam aangekomen maakte hij ons attent op de bouwkunst 
van Berlage en Cuypers. 
Hij vertelde dat de oude huizen fraai gerestaureerd en weer 
gewaardeerd worden bij Amsterdammers die over voldoende 
(geld)middelen beschikken. 
Onze gastvrouw bracht ons naar de lunchroom waar we de koffie, 
thee en lunch smakelijk hebben genuttigd. Daarna was het tijd om het 
museum te bezoeken.   
In de hal gingen onze jassen, tassen en de paraplu in een kooi die 
naar een kluis werd gebracht. Dan met de gids in een enorme lift naar 
boven vol verwachting om de 
nachtwacht te gaan bewonderen. 
Dat werd even slikken want 
Rembrandt van Rijn zijn 
meesterwerk wordt op dit moment 
gescand met een ingenieus 
apparaat. Er viel daarom weinig 
van het beroemde doek te zien. 
Maar er was zoveel schilderkunst 
rondom ons te zien. Met uitleg 
staan we voor Rembrandts portretten van Marten en Oopjen.   
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Zij zijn het enige stel dat door Rembrandt levensgroot, staand en ten 
voeten uit werd geschilderd. Van de volmaaktheid wordt men stil. Dat 
gebeurt ook als we de serene schilderijen met het lapis lazuli-blauw 
van Johannes Vermeer(1632-1675) bekijken en het vrolijke huisgezin 
van Jan Steen (ca. 1625-1679) gaan zien.  
Daarna het doek van de bedreigde zwaan die energiek haar nest 
verdedigt tegen een hond. Dit laatste schilderij kwam als eerste 
aankoop in 1800 in de Nationale Kunstgalerij  
(de voorloper van het Rijksmuseum) terecht.  
In onze vrije tijd kijken we met verbazing ook naar de Schutters van 
wijk VIII in Amsterdam onder leiding van kapitein Roelof Bicker  van 
Bartholomeus van der Helst (1613-1670).  
Olieverf op doek, 1643. Het schilderij is wel 7,5 meter breed. De 
schilder voegde zichzelf helemaal links aan de groep toe. 
Ook Rembrandt van Rijn (1606-1669) 
zijn Bijbelse liefdespaar Isaak en 
Rebekka, bekend als 
“Het joodse bruidje” is prachtig door 
de ongewoon intieme 
vertrouwelijkheid van het echtpaar op 
dit schilderij. 
Wij hebben, in de beschikbare tijd, 
hoogtepunten van schoonheid in 
schilderkunst ervaren tijdens een 
indrukwekkende dag in het Rijksmuseum in Amsterdam. 
 
 
 
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.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Klaverjassen 

Prijsklaverjassen  1  Oktober  2019. 

1.Leen v. Velzen   5598  punten. 
2.Gerda Zandvliet   5337  punten. 
3.Ludie Vis    5250  punten. 
4.Vonie v. Rijn   5170  punten. 
5.Joke Mulder   5115  punten. 
6.Gerard v. Paassen  5091  punten. 
  
Poedelprijs: 
  
Leny de Loos de Kok  3200  punten. 
 
 
Klaverjasmarathon           
 
Dames en heren wij gaan weer een 
marathon organiseren en wel op 21 
januari  2020 
In de ochtend spelen wij 2 partijen en 
in de middag 3 partijen. 
(geen koppel) en vol is vol.  
Verdere gegevens in de volgende 
nieuwsbrief.  
 
 
 

 
 
 
 
 

Rebus  (ingezonden door een KBO lid) 

O,  – A,  X – Z,   B – J,   5 6, FF. 
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PLUStival 2019   
 

De informatiemarkt voor de Westlandse senior, 
zal dit keer plaatsvinden in zalencentrum “De 
Kiem’ in ’s-Gravenzande. 
Op vrijdagmiddag 8 november heet de 
Seniorenraad Westland de senior vanaf 13:00 
uur van harte welkom om de tientallen stands te 
bezoeken of een aantal presentaties te volgen. 

Met name het optreden van Sjoerd Pleijsier zal in de belangstelling 
staan. 
Het thema van dit PLUStival is wonen in velerlei opzichten; gekozen is 
voor de slogan 
‘WONEN . . . een wonderlijke worsteling?!’ 
Zo komen aan de orde:  

• gehuurd wonen (voor- en nadelen),  

• wonen voor ouderen met dementie (‘September’), 

• de aantrekkelijkheid van ‘groepswonen’, 

• toegankelijk (laagdrempelig) wonen op maat, 

• het inschrijven bij ‘Woonnet Haaglanden’, 

• ‘Hoe bewust bent u over toekomstig wonen nu al aan het 
nadenken?’ 

 
Sjoerd Pleijsier zal de ‘woonworsteling’ op zijn eigen wijze benaderen, 
voorzien van Hoeks/Rotterdamse rioolhumor. 
Daarnaast zal Jerry Mensing als levende wegwijzer én fotograaf weer 
zijn diensten aanbieden. Ook kunt u met de leden van de 
Seniorenraad Westland van gedachten wisselen. 
In de regiobladen zult u binnenkort lezen welke stands u kunt 
bezoeken en natuurlijk is er weer een loterij, waarbij fraaie, 
seniorvriendelijke prijzen zijn te winnen. 
Tenslotte is zeker vermeldenswaard dat de middag muzikaal wordt 
ingevuld door het combo ‘Sixty five and more’ o.l.v. Kees van 
Veldhoven. 
Zalencentrum De Kiem (Julianaweg 91 te ’s-Gravenzande) is met het 
openbaar vervoer goed bereikbaar. Trouwens . . . de toegang is 
gratis! 
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 Een leerzame middag  
 Financieel Veilig Ouder Worden 

 
Woensdagmiddag 2 oktober 2019 heeft de 
‘Lokale Alliantie Financieel Veilig Ouder 
worden Westland’ bij Velo een presentatie 
gehouden over de wijze waarop de 
senioren ook financieel gezond ouder 

kunnen worden. In Nederland is er jaarlijks ca 30.000 maal sprake 
van financieel misbruik bij ouderen. En dit is dan waarschijnlijk nog 
het topje van de ijsberg want veel senioren die dit overkomt schamen 
zich ervoor dat zij financieel misbruikt zijn. Kandidaat notaris Joyce 
van der Zande van Westland Partners verzorgde een boeiende 
presentatie waarin zij niet alleen inging op het mogelijke misbruik 
maar vooral ook tips en trucs gaf hoe een en ander kan worden 
voorkomen. Het blijkt namelijk dat diegene die misbruik maken van de 
financiën van de senior vaak te vinden zijn in de directe nabijheid, 
bijvoorbeeld een zoon of dochter, naaste buurman, of een goede 
vriend(in). 
 
Om te voorkomen dat anderen er met je geld van doorgaan gaf Joyce 
bijvoorbeeld als tips. 

• Geef je bankpasje niet af aan derden maar open als anderen 

de boodschappen voor je doen, een aparte rekening waar 

maar een beperkt bedrag aan geld op staat zodat voorkomen 

wordt dat diegene die de boodschappen doet in de verleiding 

wordt gebracht ook een aantal boodschappen voor zich zelf 

mee te nemen op kosten van de senior. 

• Laat niet teveel geld op je bankrekening staan maar hevel dit 

over naar een spaarrekening. Weliswaar brengt tegenwoordig 

een spaarrekening weinig op maar je geld staat er tenminste 

veilig. 

• Kijk regelmatig naar het saldo op je rekening zodat je 

onrechtmatigheden kunt signaleren. 

Verder gaf Joyce aan dat het niet altijd vanzelfsprekend is dat een 
partner over de financiën kan beschikken als de andere partner 
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onverhoopt dementerend wordt of op een andere wijze niet meer in 
staat is om zelfstandig te handelen. Het beste is dan om vooraf, als 
beiden nog goed gezond zijn een levenstestament te laten opstellen. 
Deze en nog veel andere tips passeerden de revue. 
Daarna vroeg de vrijwillige ouderen adviseur Petra Rouss nog 
aandacht voor de checklist ‘Hoe kwetsbaar bent u voor financiële 
uitbuiting?’. Met behulp van deze checklist is het mogelijk om in één 
oogopslag inzicht te verkrijgen in je financiële situatie. Een checklist 
die elke senior eigenlijk zou moeten invullen. Daarnaast was er een 
vertegenwoordiger van de Rabobank Westland die nog enkele vragen 
beantwoordde over de wijze waarop de banken met deze 
problematiek omgaan. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden 
op de website https://www.financieelveiligouderworden.com/ 
Na deze toch wel wat zware kost nam Bert Tielemans met zijn 
muzikale begeleider het over en zij brachten samen nummers van 
Jules de Corte ten gehore. Liedjes die weliswaar al meer dan 30 jaar 
geleden geschreven zijn, maar nog steeds actueel zijn. 
Kortom een bijzonder geslaagde en leerzame middag die nog met 
een lekker drankje werd afgesloten. 
 
Helen van der Knaap 
 
 
 
Ouderenadviseur:  
 
 

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

 
 
 

 
 
 

https://www.financieelveiligouderworden.com/
https://www.financieelveiligouderworden.com/
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Bridge 
 

EINDSTAND 1e COMPETITIERONDE 2019/2020 
A-LIJN 
1e  Joke en Leo Toussain    54.64 % 

2e  Jan de Kok en Ton de Kok    53.70 % 
3e  Wilma Groenendijk en Gerard de Kievit  53.18 % 
4e  Elly en Martin Olsthoorn    52.64 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Thecla Kester en Anneke Fromberg  57.03 % 
2e  Ria Snoek en Anjo v.d. Hoeven   55.20 % 
3e  Aaf en Jan Lindenburg    54.93 % 
4e  Joke Strik en Hennie Wagterveld   54.47 % 
5e  Kees van ’t Riet en Piet van Os   52.56 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Cocky Laverman en Rene Wijtenburg  55.40 % 
2e  Jetty Grootveld en Koos van Paassen  54.20 % 
3e  Wies van ’t Riet en Corry van Os   53.76 % 
4e  Ria de Goey en Piet vd Hoeven   52.95 % 
5e  Riet Damen en Kees Grolleman   52.87 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Hannie Hanemaaijer en Willy Nederpelt  60.82 % 
2e  Tiny Allblas en Jeannet Vogels   57.94 % 
3e  Ria vd Knaap en Wil van Veen   57.91 % 
4e  Alie Bal en Annet Krijger    56.66 % 
5e  Leny van Mil en Marijke Scholtes   54.34 % 

 
 
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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KBO Wateringen   Kerstviering 
 
 
Zoals gebruikelijk houden we voor onze 

leden een speciale kerstmiddag en wel op:  
 
Dinsdagmiddag, 17 december om 13.30 uur  in de Velo kantine. 
 
De middag beginnen we met een kerstviering. 
Na de viering zetten we de middag voort met een kopje koffie. Daarna 
is het ons gelukt  het ”Don Kozakken Ensemble” o.l.v. Ludmilila 
Romanova uit Rijswijk te contracteren, die voor ons in het Russisch 
de kerstliederen vertolken. (zie blz. 22) 
De middag wordt afgesloten met een heerlijk lopend buffet. 
 
Aan deze middag zijn kosten verbonden. Aan onze leden vragen wij 
een bijdrage van € 15,= per persoon en niet leden betalen € 20,= per 
persoon. Er is een maximum aantal plaatsen beschikbaar. Leden 
gaan bij inschrijving voor. 
Omdat wij rekening moeten houden met het aantal personen dient u 
zich hiervoor op te geven door invulling van onderstaande strook en 
deze tegelijk met contante betaling in te leveren waarna u een 
toegangsbewijs ontvangt .  
U kunt zich opgeven tijdens de soosmiddagen bij een van de 
bestuursleden of bij Etty, Mommastraat 19 of bij Thea aan de Van der 
Kerckhovestraat 3. 
Uw aanmelding dient uiterlijk 7 december binnen te zijn. 
  
Met vriendelijke groet  
Bestuur KBO  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgave kerstmiddag 17 december 2019  
 
Mevrouw/de heer --------------------------------------------------------------------- 
Adres ------------------------------------------------------------------------------------ 
Telefoonnummer --------------------------------------------------------------------- 
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Aantal personen -----------------------
---------------------------------------------
-- 
Biljarten 
 

                             
Biljart is een lekker rustig spel, dat 
toch af en toe veel spanning 
teweegbrengt, Als in het eerste 
potje alles lekker loopt, kan in het 
volgende potje alles misgaan, en 

de bal op een haar na missen, en dat een paar maal achter elkaar, 
kan heel frustrerend zijn, en dan hoor je zo om je heen gemopper en 
vreemde kreten, maar het gaat meestal goed. En zelfs was er een 
record pening vanaf de acquit stoot (dat is de openingsstoot)  met een 
score van 25 punten, ook is er een record van 162 punten in 30 
beurten met een moyenne van 85, en een van 111 met een moyenne 
van 74 in 30 beurten. Maar de meeste spelen met een moyenne van 
rond de 30-40. De laatste drie nieuwe leden spelen op hun eigen 
niveau, en leren snel hoe het spel en de bal gespeeld moet worden. 
Ook is verleden week Kees Duynisveld bij ons komen biljarten op de 
donderdagmiddag, en speelt een aardig potje biljart, en wij zijn er blij 
mee, en wensen hem een fijne tijd toe, bij ons ongedwongen clubje. 
 
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. 

 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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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. Verder 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. 
Belangenbehartiging op lokaal en nationaal niveau. 
 
DUS: KOM NU IN BEWEGING! GA OP PAD EN HAAL NIEUWE 
LEDEN BINNEN. 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nr. 44   
 

onder beta L in G = onderbetaling 
Het was moeilijk deze keer. 
 
Goede oplossing ingezonden 
door: Elly van Woerden, Vonie 
van Rijn, Anneke Thoen, Riet Zwinkels, 
Aad Zuijderwijk ,Baps Klooster, Riet 

Vollebregt,Henny van der Haas, Thea Vijverberg 
 
Droedel 45 

 
Uw oplossing kunt u tot 20 november 2019 inleveren bij Thea 
Bekkers, Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar 
thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
mailto:thea1944@caiway.net
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Opnieuw aantrekkelijk aanbod via de 
collectieve zorgverzekering van Zilveren 
Kruis 
 

Ook in 2020 levert uw lidmaatschap van KBO-PCOB direct geld op 
wanneer u gebruikmaakt van de collectieve zorgverzekering van 
Zilveren Kruis. Deze zorgverzekering krijgt u namelijk aangeboden 
met een korting van 3% op de basispremie, met daarnaast een groot 
aantal voordelen in de vorm van extra behandelingen en kortingen. En 
de zekerheid van een zorgverzekeraar met een zeer hoge waardering 
- rapportcijfer 9+ - bij haar klanten. Overstappen is eenvoudig en 
probleemloos. Laat dit aantrekkelijke aanbod niet aan u voorbijgaan 
en vraag kosteloos een informatiepakket aan. 
Hoe hoog de basispremie voor 2020 wordt, maken de meeste 
zorgverzekeraars binnenkort bekend. Na stevige maar plezierige 
onderhandelingen met Zilveren Kruis is KBO-PCOB er weer in 
geslaagd een mooi pakket aan voorwaarden voor de collectieve 
zorgverzekering overeen te komen. Een pakket dat daarmee perfect 
is toegesneden op de senior in onze vereniging. Zeker is dat deze 
collectieve zorgverzekering u als lid 3% korting op de 
basisverzekering oplevert. (De wettelijk maximaal toegestane korting 
is voor 2020 gehalveerd en bedraagt helaas niet langer 8 procent.) 
KBO-PCOB heeft deze korting in de onderhandelingen gerealiseerd 
vanuit de belangrijke optiek: het behoud van een omvangrijk pakket 
aan kortingen en extra behandelingen dat zeker niet minder is dan in 
2019. Met deze collectieve zorgverzekering bieden KBO-PCOB en 
Zilveren Kruis u een aantrekkelijk en zeer concurrerend perspectief in 
2020. 
De verzekering kent veel voordelen voor u als lid van KBO-PCOB. 
Denk daarbij aan kortingen op aanvullende en tandartsverzekeringen 
en het gratis Extra Aanvullend KBO-PCOB-pakket met bijvoorbeeld 
extra fysiotherapiebehandelingen, tegemoetkoming in diverse kosten 
als rijbewijskeuring en extra hulp na ziekenhuisopname. En niet te 
vergeten: 100 procent acceptatie. 
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Vanaf half november is de volledige informatie over deze collectieve 
zorgverzekering (inclusief de nieuwe premiebedragen) beschikbaar. 
Via onderstaande knop kunt u nu al een informatiepakket reserveren. 
 
Uit Goed voor U   16 oktober Modepresentatie. 
 
Met een volle bus gingen we naar Boskoop voor de modeshow van 
Vander Klooster. Twee keer per jaar is het een feestje om mee te 
gaan. Om half 11 werden wij verwacht. De koffie met gebak stond al 
klaar. Als zo’n gezellige groep mensen aan het praten is (het 
praathuis is er niks bij), dan is het moeilijk, om te vertellen, dat de 
modeshow gaat beginnen. Toen de leuke en gezellige mannequins 
(verkoopsters) hun kleding showden, kwamen de reacties van, “o wat 
mooi, en wat een mooie stof”, in alle kleuren en maten. Na de show 
kregen we een heerlijke lunch aangeboden. Daarna werd de groep 
gesplitst, de ene helft ging naar de bingo en de andere helft ging 
shoppen. Er werd veel gekeken, gepast en gekocht. Nadat iedereen 
was voorzien van nieuwe kleding (want onze kledingkast moest nodig 
aangevuld worden) kregen we als afsluiting nog een advocaatje met 
slagroom. Er staat al weer een nieuwe afspraak voor 8 april 2020. Bij 
van der Klooster staan we bekend als de gezelligste groep bezoekers. 
Ik vond het een heerlijke dag en ik denk velen met mij. En dank aan 
Coby en Joke voor de goede begeleiding.  
Groetjes van Annie van Dijk   
 
 
Stichting oud geleerd jong gedaan (GGJG) 
 
Dit is een stichting die interactieve colleges door studenten aan 
senioren organiseert onder het motto ‘Persoonlijke groei is niet 
afhankelijk van leeftijd’. Tijdens een college gaan de studenten in 
gesprek over uiteenlopende onderwerpen (die u kunt aandragen), 
worden herinneringen opgehaald en kennis gedeeld.  
Een college bestaat uit een reeks van vier keer één uur. Ze zijn 
geschikt voor groepen tussen de 5 en 25 deelnemers. Zij worden op 
locatie (bij ons dus) gehouden, aangepast aan de doelgroep, zodat 
elke deelnemer, ongeacht achtergrond, de mogelijkheid heeft om deel 
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te nemen aan de gesprekken. De studentdocent prikkelt de 
deelnemers met boeiende vragen en discussiepunten, gebaseerd op 
de kennis, mening en ervaringen van de senioren. Voor de studenten 
is het een mooie kans om met passie te vertellen over hun vakgebied.  
Vanuit OGJG ontvangen de studenten een training, zodat ze zijn 
voorbereid op de doelgroep. Tijdens een college wordt gebruik 
gemaakt van beeldmateriaal en geluidsfragmenten in de vorm van 
een PowerPoint. 
Graag vernemen wij van u of u het leuk of nuttig zou vinden als wij 
zo’n college (of bij grote belangstelling meer dan één) voor u (laten) 
organiseren. Maak dit s.v.p. aan ons kenbaar en vertel ons waar u 
meer van zou willen weten of over zou willen discussiëren.  
 
Nieuw weetje 
 
1. Einde TAN-code bij ING & PSD2 richtlijn 
Misschien heeft u het al gelezen, de 
vertrouwde TAN-code welke u nodig heeft 
voor het doen van betalingen bij de ING Bank 
gaat verdwijnen maar ook zonder TAN-code 
kunt u straks uw opdrachten via Mijn ING 
gewoon blijven doen. Alleen bevestigt u dan 
met de Mobiel Bankieren App in plaats van met een TAN-code, het 
werkt gelukkig heel eenvoudig. Al 4,5 miljoen klanten hebben de app 
en betalen reeds op deze manier, maar heeft u geen smartphone of 
kunt u om een andere reden de app niet gebruiken? Dan kunt u straks 
de ING Scanner aanvragen. Hierover krijg je vanzelf bericht in Mijn 
ING.  
 
Ook inloggen gaat veranderen 
Er komt een stap bij. Na het invullen van uw gebruikersnaam en 
wachtwoord bevestigt u het inloggen. Simpel, met de Mobiel 
Bankieren App of de ING Scanner. De extra stap is verplicht vanwege 
nieuwe Europese regels (PSD2) en geldt dus voor particulier én 
zakelijk inloggen. 
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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 
 
 
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 
 
 
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 
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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 blijft. 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 
 
Zin - Jack Wouterse en Arjan Ederveen - Toneel 
De derde samenwerking van Arjan Ederveen en Jack Wouterse 
heet ZIN. ZIN in het leven of wat is de ZIN van het leven? We 
zien twee TV koks op leeftijd. Ze worstelen met de werkdruk 
van de dagelijkse middagshow en blijken niet meer de vrienden 
voor het leven te zijn die ze ooit waren. Daarnaast is er het 
verhaal van de keukenromanschrijfster, mateloos populair en 
haar nieuwste boek wordt verfilmd. Maar wie heeft het 
eigenlijk geschreven? De tijd verglijdt in deze absurdistische 
voorstelling, waarin de heren hun komische en tragische 
talenten voor het voetlicht brengen. 
Zaterdag 16 november 2019 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 40,50 Euro 
 
 
Best of Balanchine III - Het Nationale Ballet - Dans 
De balletten van George Balanchine zijn zo vernieuwend, 
inventief en tijdloos dat ze vaak vergeleken worden met de 
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schilderijen van Picasso of de muziek van Stravinsky. In het 
tourneeprogramma Best of Balanchine III belicht Het Nationale 
Ballet in drie werken de genialiteit én de enorme veelzijdigheid 
van deze meesterchoreograaf. Zijn balletten schitteren met 
name door de razendknappe architectonische opbouw van de 
choreografische patronen en dansthema’s waarmee hij de 
ruimte bespeelt. 
Zondag 17 november 2019 - 15:00 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 64,00 Euro 
 
 
TOP film in De Naald - Film 
Twee keer per maand is de dinsdagmiddag een echte TOPmiddag! 
Een drukbezochte activiteit voor liefhebbers van de 
betere film. Op deze TOP-middagen worden kwaliteitsfilms 
vertoond die doorgaans niet in de reguliere programmering 
van het WestlandTheater De Naald zijn opgenomen. Dat alles 
met een gastvrij onthaal in een gezellige ambiance. 
Dinsdag 19 november 2019 - 14:00 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 18,75 Euro 
 
 
Klassiekers met Koolhoven - Martin Koolhoven - 
Theatercollege 
Aan de hand van scènes uit legendarische speelfilms door de 
jaren heen, maakt Martin Koolhoven u deelgenoot van zijn 
liefde voor cinema. Martin is een van Nederlands meest 
succesvolle filmmakers. Hij begon met kleine arthouse films, 
maar maakte ook kaskrakers als Oorlogswinter. Onlangs had hij 
zijn internationale debuut met de Nederlandse western 
Brimstone. De film won maar liefst zes Gouden Kalveren. Een 
theatercollege zonder droge kritieken en academische 
verhandelingen, maar met enthousiaste betogen en bezielde 
observaties. Boeiend voor iedere filmfan. 
Vrijdag 29 november 2019 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 38,50 Euro 
Musical Meets Opera, Corinna Niemeyer, Simone 
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Kleinsma en anderen (RPHO) - Muziek 
Rol de loper uit voor Simone Kleinsma en Hila Fahima, knip de 
lessenaarverlichting aan voor het orkest en maak ruim baan 
voor dirigent Corinna Niemeyer: de vierde editie van Musical 
Meets Opera komt eraan. Met als thema Night and Day brengt 
het programma het beste van twee werelden samen: van 
Mozarts aria voor de Koningin van de Nacht tot het 
zonovergoten ‘Brand New Day’ uit de musical The Wiz. 
Zaterdag 14 december 2019 - 20:15 uur 
De Doelen - Rotterdam 50,85 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 
 
 
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 
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Het ‘Don Kozakken Ensemble’ is in 2014 (toen onder de naam ‘Het 
Kozakken Ensemble’) opgericht door een aantal zangers van 
voorheen het ‘Don Kozakken Koor Nederland’. Dat was een 
(inter)nationaal gewaardeerd koor. Nadat dit beroemde koor in 2013 
werd opgeheven, besloten diverse zangers met elkaar een nieuw 
Kozakken Ensemble op te richten. Al snel, sloten diverse zeer ervaren 
zangers zich hierbij aan. Zangers die hun sporen verdiend hebben bij 
verschillende Kozakkenkoren en andere bekende Nederlandse 
mannenkoren. Inmiddels is met het beoogde aantal zangers van 23 
het koor bijna op volle sterkte. Er is nog plaats voor 1e en 2e tenoren. 
De selectie bij het ‘Don Kozakken Ensemble’ (afgekort: DKE) vindt 
plaats op kwaliteit van de zangers en niet op leeftijd. De mannen zijn 
afkomstig uit 17 verschillende steden in Noord- en Zuid Holland. Het 
repertoire van het DKE bestaat uit koormuziek met bekende 
melodieën uit Rusland en andere Oost-Europese landen, zoals 
liederen uit de Russisch Orthodoxe liturgie, traditionele volksmuziek 
maar natuurlijk ook Kozakkenliederen. Om de klankkleur van het 
Ensemble op een zo hoog mogelijk niveau te brengen, zijn er diverse 
arrangementen gemaakt door de uit Sint-Petersburg afkomstige 
dirigente Ludmila Romanova. Die arrangementen zijn helemaal 
toegespitst op het beschikbare stemmenmateriaal. 
Ludmila Romanova begon op 19 jarige leeftijd haar zangcarrière bij de 
“Kapella Sint Petersburg”. 
In 1995 studeerde Ludmila cum laude af aan het conservatorium van 
Sint Petersburg. 
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Staat Westland dan toch goed op de kaart? 

Regelmatig kom je de uitdrukking in de krant tegen of je hoort het 
iemand zeggen: “We gaan ……. op de kaart zetten.” Met de  
uitdrukking “op de kaart zetten” wordt bedoeld de betreffende 
organisatie meer bekendheid te geven. En dan bekendheid in 
positieve zin. Hoe goed je producten zijn of, om bij de gemeente 
Westland te blijven, hoe goed de gemeente werkt in de praktijk. Nou 
onze gemeente is echt wel bekend bij het grote publiek want wie eet 
er nou geen tomaten en heeft nooit een bloemetje in huis. Maar er zijn 
ook minder fijne kantjes over onze gemeente in de media verschenen. 
Ik vrees dat velen dan tot een negatieve conclusie komen.  

Maar, niet getreurd, je kunt toch ook wel op situaties stuiten die wel 
positief zijn. Dat hebben wij 
afgelopen zomer in onze vakantie 
ontdekt. We waren drie weken naar 
Spanje om te genieten van de zon 
en de Spaanse sfeer, maar ook om 
op een paar plekken de ronde van 
Spanje te zien. Dat laatste vooral 
met het oog (letterlijk dus) op onze 

plaatsgenoot Lennard Hofstede van het team Jumbo Visma. We 
hebben Lennard gezien bij de start van de tijdrit in Juranςon (in zuid 
Frankrijk) en vervolgens bij de finish van de etappe naar Toledo. En 
daar was het dat we ervaarden dat Westland echt wel op de kaart 
staat. We hebben altijd een Westlandse vlag mee op vakantie. Die 
hangen we dan aan de tent op de camping. Maar dit keer hadden we 
die vlag ook mee naar de finish in Toledo en daar gebeurde het. Hilda 
had de vlag aan een dranghek op gehangen zodat Lennard daar 
misschien nog wat extra kracht uit zou kunnen putten. Aan de 
overkant van de weg stonden ook veel mensen achter hekken. En 
vanaf die overkant klonk plotseling een harde roep “Pluk ie al?” De 
voor ons onbekende man en vrouw zwaaiden en wij zwaaiden terug 
en zij liepen verder. Dus de Westlandse vlag had toch goed werk 
gedaan; hij was herkend en een oer-Westlandse kreet teweeg 
gebracht. Geweldig toch!  
Piet en Hilda Pool 
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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.: 06-38404547, 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 0174-295375 
Coby de Kievit  B-C lijn 06-23374697 
Henk van der Hee  B-C-D lijn  0174-295294  
 
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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