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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.10                    december 2019  

 
Van de bestuurstafel  
 
Het is bijna december, Sinterklaas is weer in het land. Ook bij de KBO 
denken we aan de Sint en die denkt weer aan onze vrijwilligers, de 
motor waarop de KBO draait. Zwarte Piet houden we erbuiten, zeker 
gezien alle discussie die deze de laatste jaren te weeg brengt. 
 
Bij de KBO vieren we ook het feest van de vrede: het kerstfeest. Dit 
jaar met wel een heel bijzonder koor: het Don Kozakken Ensemble uit 
Rijswijk.  
De middag ( 17 december) begint om half twee met een dienst door 
pastoraal werker Paul Mantelaers, koffie, optreden koor en tot slot een 
heerlijk buffet. 
Gelukkig hebben we in de Velo-hal de ruimte, want velen hebben zich 
al opgegeven. 
 
In Theater De Naald hebben onze penningmeester Hans Vollering en 
ons bestuurslid Martin Olsthoorn weer een cheque met een heel mooi 
bedrag erop in ontvangst mogen nemen van de Rabobank, maar liefst 
€ 1.570,30. Mijn man en ik hadden niets van de Rabobank gehoord, 
nog een paar keer moeten bellen om te kunnen stemmen. En 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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afgaande op wat ik om mij heen hoorde, waren wij bepaald niet de 
enigen. 
 
Verderop in dit mededelingenblad vindt u een stukje over de 
Passiespelen in Tegelen op 7 juni 2020. Hier staat ook in hoe u zich 
kunt opgeven. 
 
Mede namens alle bestuursleden wens ik u fijne kerstdagen en een 
goed en gezond 2020. 
 
Namens het bestuur, 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
 
Nieuwe leden:  
  
Mevr. J.W.M. (Jeannette) Schutte, Gotland 39, 2548WG Den Haag. 
Mevr. H. (Hennie) Kalee, Camee 352, 2719 RL Zoetermeer. 
Dhr. J. Mevr. N. Zuijderwijk, Aalbessenlaan 9, 2292BN Wateringen. 

Dhr. G. Vollebregt, van Egmondlaan 115, 2291RS Wateringen. 
Mevr. B.G.J. van Kester, Anemoonhof 10, 2292DP  Wateringen. 
Dhr. Q.A. van Paassen, De Beemd 28, 2291VZ Wateringen. 
  

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   10 december    kerstklaverjassen  
Di   17 december  kerstviering m.m.v. “Don Kozakken Ensemble” 
  Aanvang 13.30 uur. 
Do  19 december kerstbridgedrive 
 
2020 
Di    21 januari klaverjasmarathon (zie inschrijfformulier) 
Wo  29 januari lezing India door Theo Luiten, 14.00 uur Velo 
20 t/m 22 maart       kaartweekend Venray (zie inschrijfformulier) 
  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. 
 
 
 
 
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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Klaverjassen 
 
Klaverjasmarathon  
 
Beste klaverjassers,  
Na het succes van vorig seizoen wordt er ook dit seizoen weer een 
Klaverjasmarathon georganiseerd voor alle belangstellende leden van 
onze vereniging. 
De marathon wordt gehouden op dinsdag 21 januari 2020, 
aanvang 10.00 uur.  
Tussen de middag wordt u een lunch aangeboden. 
U speelt vóór de lunch 2 partijen en 3 partijen na de lunch. De 
speelwijze is gelijk aan die op de reguliere dinsdagen (dus géén 
koppel en er moet verplicht worden gegaan). De uitslag van de 
marathon telt ook niet mee voor de competitie (op 21 januari is er dus 
géén competitieronde). 
 
De kosten van de dag bedragen € 17,50 per persoon.  
Voor dit bedrag wordt u aangeboden: 

- Koffie/thee 
- De lunch met melk 
- Eén consumptie 
- Prijzen voor de winnaars volgens een nader te bepalen 

verdeelsleutel 
 
U dient u vooraf in te schrijven met onderstaande strook, waarbij u 
gelijktijdig het inschrijfgeld moet voldoen. U doet dit aan de 
wedstrijdtafel op een soosmiddag (dinsdagmiddag) in de VELO-
kantine, Noordweg 26 in Wateringen. 
Uw inschrijving en betaling dienen uiterlijk 7 januari 2020 binnen te 
zijn. 
Het minimum aantal deelnemers is 80 (20 tafels). Het maximum 
aantal deelnemers is afhankelijk van de grootte van de zaal en het 
aantal beschikbare tafels en stoelen en wordt bepaald door de 
organisatie (zal vermoedelijk liggen tussen de 20 en 24 tafels). Let 
wel….”vol is vol”. 
Met vriendelijke groet, de Klaverjascommissie 
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Inleveren voor 7 januari 2020 aan de wedstrijdtafel op dinsdagmiddag 
in de VELO-kantine 
Ik doe mee aan de Klaverjasmarathon op 21 januari 2020 
 
Naam:______________________________________  
 
Adres:                                   
 
Tel: ________________________________________                           
 
 
 

Prijsklaverjassen  29-10-2019    

1.Gerda Zandvliet   5926  punten. 
2.Nel de Bruin   5800  punten. 
3.Rita Hendriks   5505  punten. 
4.An vd. Sman   5396  punten. 
5.Joop Vollebregt   5396  punten. 
6.Nel Zwinkels   5393  punten. 
  
Poedelprijs: 
  
Ria Bom   3234  punten.   

 

 

 

 

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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Rabo Clubsupport  

 
 
Dankzij de massale stemming van onze 
KBO-leden, familie en bekenden hebben wij 
op maandag 18 november j.l. een cheque 
t.w.v. € 1.570,30 van de  Rabobank in 
ontvangst mogen nemen! 
  

Hans Vollering, penningmeester 

 

 

 

 
 
Biljarten 
 
Als ik ‘s-’morgens op 12 november wakker word valt de regen met 
bakken uit de hemel, en wordt het weer een trieste dag. Maar toch 
met het vooruitzicht van een gezellig middagje biljarten bij de KBO en 
gelukkig was het redelijk droog weer, als we naar de Velo kantine 
gaan. Daar stellen we de tafels op en spelen weer ons spelletje met 
toch weer 18 man en totaal met 16 partijen. In de koffie pauze worden 
we flink getrakteerd op veel koek, door Cees en Piet, want Cees 
Meeuwisse was 11 nov. jarig en ook Piet Vijverberg had voor 
iedereen een grote marsepeinen bokkenpoot. Ja eigenlijk was het te 
veel van het goede, maar voor een keer niet erg, (wel lekker.)  en 
hebben we voor allebei het “ lang zal hij leven” gezongen en zo was 
het weer een gezellige middag. En het was weer droog toen we 
huiswaarts keerden. 
 
Cees.                             
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Huishoudelijke hulp – hoe gaat het nu met de herindicaties 

 
Een paar maanden geleden hebben we u laten weten dat er veel 
verwarring ontstaan is over de manier waarop de gemeente omgaat 
met de indicaties voor huishoudelijke hulp. Zelfs zo erg, dat de 
wethouder op last van de gemeenteraad tijdelijk moest stoppen met 
de her-indicaties. Inmiddels worden deze her-indicaties weer hervat.  
Het is goed te weten dat de gemeente, om de achterstanden in te 
lopen, deze her-indicaties ook telefonisch kan afnemen. U krijgt in 
ieder geval van te voren een brief waarin dit wordt aangekondigd. 
Laat u niet “overrompelen” door dit telefoongesprek! Als u het niet wilt, 
kunt u altijd om een gesprek thuis vragen, zodat u iemand erbij kunt 
vragen om u te ondersteunen. En zorg ervoor dat u voorbereid bent 
op het gesprek. Zoals eerder uitgelegd, wordt er nu resultaatgericht 
geïndiceerd. U zult dus heel goed moeten bepalen, wat precies voor u 
“een schoon huis” inhoudt. Is dat wekelijks uw bed verschonen, 
wekelijks de badkamer en de wc soppen, tweewekelijks stofzuigen of 
toch iedere week…. etc. etc. 
Als u dus liever een gesprek hebt met eventueel onze 
ouderenadviseur erbij, of met een familielid, dan moet u dit kenbaar 
maken als u gebeld wordt. 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. 
 
 
 
 
Ouderenadviseur:  
 
 

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

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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EINDSTAND 2e COMPETITIERONDE 2019/2020 
 
A-LIJN 
1e   Thecla Kester en Anneke Fromberg  57.28 % 
2e  Joke en Leo Toussain    55.77 % 
3e  Elly en Martin Olsthoorn    53.61 % 
4e  Jan de Kok en Ton de Kok    52.82 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Jeanne vd Arend en Ria van Kester  55.31 % 
2e  Gerda van Leeuwen en Aad Nederpelt  54.88 % 
3e  Thea Bekkers en Vonie van Rijn   53.80 % 
4e  Cocky Laverman en Rene Wijtenburg  52.84 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Leonie van Schie en Toos van Mil  56.80 % 
2e  Hannie Hanemaaijer en Willy Nederpelt  56.70 % 
3e  Annie en Cees van Ruijven   55.82 % 
4e  Toos vd Helm en Coby van Paassen  52.94 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Corrie Gardien en Hennie de Gier-Bom  57.21 % 
2e  Trees Holst en Theo Snoek   52.60 % 
3e  Corrie vd Knaap en Froukje Linning  52.45 % 
4e  Nel Hendricks en Astrid de Lijster  52.28 % 
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Uit goed voor U 
 

Woensdag 29 januari om 14.00 uur bij Velo. 

Theo Luiten verzorgt die middag een hele mooie presentatie over 

India. Wij nodigen u graag uit, want het wordt een heel bijzondere en 

boeiende middag, waar u zeker bij moet zijn. 
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Beste bridge en klaverjas liefhebbers 
 
Op veelvuldig verzoek hebben wij wederom een 
kaartweekend voor u georganiseerd op  
 
20, 21 en 22 maart 2020 in 
Hotel Asteria, Maasheseweg 80A, 5804 AD Venray 

 
Het arrangement bestaat uit 2 x overnachting met ontbijt, 2 x 
driegangendiner en een lunch op zondag. De kosten hiervan zijn voor 
onze KBO leden € 155,00 p.p. Voor niet leden berekenen wij € 10,00 
extra. Uiteraard hebben onze eigen leden voorrang bij de inschrijving. 
Indien u de voorkeur geeft aan een éénpersoonskamer wordt hiervoor 
een meerprijs berekend van € 15,00 p.p.per.nacht. Deze kamers zijn 
slechts beperkt beschikbaar. 
 
Vervoer 
Wij hebben een bus geregeld om u naar Venray en weer terug naar 
Wateringen te brengen. Bij een aantal van minimaal 45 personen 
bedragen de kosten € 20,00 per persoon. 
 
Voor de zaterdag heeft het hotel een bus ter beschikking, die u om 
10.30 uur naar Nijmegen brengt en rond 15.00 uur weer terughaalt 
voor het mooie bedrag van € 10,00.  
 
Deze bedragen dient u gelijktijdig met de arrangementsprijs te 
voldoen. 
 
Inschrijving en betaling dienen uiterlijk eind januari 2020 binnen te 
zijn. 
Wij adviseren u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Dit weekend valt onder het reglement van de KBO. (zie onze 
website/verkrijgbaar bij de secretaris). 
Het maximum aantal deelnemers is 100. Boek dus snel, want VOL is 
VOL. 
De inschrijfstrook kunt u op de soosmiddagen inleveren bij Joke 
Mulder, Pr. Hendrikstraat 85 of Coby v.d. Knaap, Kerklaan 28 C. 
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De kosten voor dit weekend dient u over te maken op onze 
bankrekening 
NL 33 RABO 0156610132 t.n.v. KBO Wateringen onder vermelding 
van kaartweekend 2020. 
 
Met vriendelijke groeten,  
De commissie Uit Goed Voor U 

 
Inschrijfstrook kaartweekend inleveren voor 31 januari 2020. 
 
Neemt deel aan het klaverjassen/ bridgen (doorhalen wat 

niet van toepassing is) 
 
Naam: De Heer/Mevrouw………………………………………………. 
 
Adres……………………………………………………………………… 
 
Telefoonnummer………………………………………………………… 
 
Naam partner…………………………………………………………… 
 
Adres partner……………………………………………………………. 
 
Telefoonnummer…………………………………………………………… 
 
Ik maak wel /geen gebruik van het vervoer per bus tegen betaling van 
€ 20,00 p.p. 
 
Ik maak gebruik van: twee personen op één kamer/ wil uitsluitend een 
éénpersoonskamer. 
 
Ik maak wel/ geen gebruik van de bus naar Nijmegen op zaterdag van 
€ 10,00 p.p. 
 
Dieet………………………………………………………………………… 
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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 

 

Tijd voor de Derde Helft 

KMD is in onderhandeling met het Ouderenfonds Nederland, om in 

samenwerking met de KBO van zowel Wateringen als Kwintsheul en 

de zorgboerderij, het bewegen voor ouderen te organiseren. In het 

bijzonder de mensen met alzheimer/dementie.  

Met vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten gaat KMD in 

samenwerking met het thema BEWEGEN aan de slag, en biedt 55-

plussers de kans om sociaal en actief te blijven in 

hun eigen woonplaats. 

KMD heeft met het al bestaande project “Old Stars” 

(walking football voor ouderen) laten zien hoe je 

een met een sterk duurzaam lokaal netwerk van 

ouderen, activiteiten voor ouderen  kunt 

organiseren. Met deze kennis en de extra bijdrage 

van het Ouderenfonds Nederland, willen we met dit 

bijzondere project zo spoedig mogelijk aan de slag. 

Vrijwilligerswerk en sportieve/sociale activiteiten zijn voor ouderen 

namelijk bij uitstek manieren om eenzaamheid te voorkomen en te 

verminderen. 

Verdere informatie volgt. 

Theo de Reuver  

 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.schoolplaten.com%2Fkleurplaat-ballet-dl27100.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.schoolplaten.com%2Fkleurplaat-ballet-i27100.html&docid=FchPF6G0fQaHbM&tbnid=OwQ-Ra5VAFSqQM%3A&vet=10ahUKEwihhJCUgoXmAhXy0qYKHRkTAP8QMwhWKAowCg..i&w=620&h=875&bih=655&biw=1366&q=bewegen%20tekening&ved=0ahUKEwihhJCUgoXmAhXy0qYKHRkTAP8QMwhWKAowCg&iact=mrc&uact=8
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Passiespelen in Tegelen, zondag 7 juni 2020 
 
PCOB en KBO Kwintsheul organiseren samen een dagtocht naar de 
Passiespelen. Deze worden om de 5 jaar opgevoerd. 
Ons staat een spectaculair schouwspel te wachten over de laatste 
dagen van Jezus, van zijn glorieuze intocht in Jeruzalem en het 
Laatste Avondmaal tot aan zijn dood aan het Kruis en uiteindelijk zijn 
Verrijzenis. Bijna 300 acteurs, musici, koorleden en figuranten 
brengen in het Openluchttheater ‘De Doolhof’ de gloednieuwe 
productie ‘Hem achterna. Een passiespel’. 
 
Een plaats op de eerste rang kost 37,00 euro, op de tweede rang 
34,00 euro en op de derde rang 30,00 euro. Dit is inclusief de 
koffie/thee en de vlaai bij binnenkomst, pauzedrankje en gebruik van 
het sanitair. 
Aanvang is om 14.30 uur en de voorstelling duurt ongeveer 3 uur. 
 
Het vervoer is voor eigen rekening, maar de organistoren hebben met 
Vreugde Tours contact gehad, zodat er een bus naar deze Spelen is 
geregeld. 
Vertrek uit Wateringen/Kwintsheul om 10.30 uur en thuiskomst 
ongeveer 20.30 uur. 
Dit betekent, dat er tweemaal voor eten gezorgd moet worden. Op de 
heenreis lijkt ons een lunchpakketje zinvol en terug wordt er ergens 
wat gegeten.  
De totale kosten worden geschat op ongeveer 80 euro. 
 
Er zijn nog plaatsen in de bus over, vandaar het verzoek aan KBO 
Wateringen om een en ander in ons mededelingenblad te vermelden. 
Wilt u mee dan kunt u zich opgeven bij de heer Jaap van der Snoek, 
tel.:  0174- 295289  (e-mail : jaap@vandersnoek.nl). Uw inschrijving is 
dan wel definitief. 
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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. 45   
 

Op W in D in G = opwinding 
 
Goede oplossing ingezonden door: 
Anneke Thoen, Aad Zuiderwijk, Baps Klooster,  
Hannie Simons, Coby van Paassen, Riet Zwinkels, 

Riet Vollebregt, Henny van der Haas. 
 
 
Droedel nr. 46 

 
 
 
Uw oplossing kunt u tot 10 januari 2020 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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NS-Keuzedagen blijven behouden dankzij inzet KBO-PCOB 
 

De treinabonnementen van NS 
gaan vanaf volgend jaar 
veranderen. Dat heeft de NS op 
dinsdag 5 november 
bekendgemaakt. NS wil de korting 
tijdens de middagspits schrappen. 
Ook de Keuzedagen, waar veel 
senioren gebruik van maken, 
dreigden te verdwijnen. Maar 
dankzij inzet van KBO-PCOB 

blijven ze alsnog behouden. 
De NS neemt de maatregel om het groeiend aantal reizigers in de 
spits meer kans op een zitplaats te bieden. Bovendien vindt NS het 
geven van korting niet te rechtvaardigen voor de grootste groep 
reizigers in de middagspits die een dergelijke korting niet krijgt. Het 
besluit betekent onder meer dat 700 duizend mensen die nog steeds 
een NS-voordeelurenkaart (VDU) hebben vanaf 2021 hun korting van 
40 procent in de middagspits kwijtraken. Ter compensatie wordt de 
prijs van de VDU-kaart enigszins verlaagd. 
Keuzedagen blijven 
De maatregel heeft dus ook gevolgen voor senioren met deze korting. 
KBO-PCOB betreurt het verdwijnen van de korting, omdat ook tijdens 
de Keuzedagen, die door veel senioren worden gebruikt, de korting 
niet meer geldig is in de middagspits. NS dreigde de Keuzedagen 
helemaal af te schaffen. Dat is dankzij de inspanningen van KBO-
PCOB tegengehouden. Bovendien heeft NS op ons aanraden 
besloten de Keuzedag het hele jaar geldig te maken en vervalt de 
verplichting om de Keuzedag iedere twee maanden op te maken. 
Daarmee wordt de wens van veel senioren ingewilligd. Daarnaast 
introduceert NS zogenoemde Flexdagen voor 65 plussers. Zonder 
een abonnement, zoals VDU, kunnen deze senioren, drie vrije 
reisdagen voor €39 kopen. 
 
  



~ 17 ~ 
 

 
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 
 
Van Mozart tot Madonna - Tania Kross - Muziek 
Met haar wereldberoemde, warme mezzo en ontwapenende 
persoonlijkheid brengt Tania Kross u in aanraking met muziek 
die u anders misschien niet zo snel zou horen. ‘Van Mozart tot 
Madonna’ wordt een verrassende reis door de geschiedenis 
van achttiende-eeuwse wonderkinderen en hedendaagse 
popprinsessen. Een ode aan hen die zich onsterfelijk maakten 
met hun prachtige composities, waarin hokjes als sneeuw voor 
de zon verdwijnen en Tania en haar topmusici laten horen hoe 
dicht een genie dat in Wenen furore maakte bij een 
Amerikaanse popdiva kan liggen. 
Zaterdag 4 januari 2020 - 20:00 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 51,00 Euro 
 
Cox, de grote grijze belofte - Gerard Cox - Cabaret 
Ga er maar voor zitten want ‘het heerlijk avondje is gekomen’. 
Hij is warm, oergeestig, plagend, relevant en actueel. Van 
Lurelei, Het is weer voorbij die mooie zomer, Toen was geluk 
heel gewoon en De oase bar, Gerard Cox is letterlijk en 
figuurlijk de éminence grise van het populaire entertainment. 
Dit theaterseizoen wordt hij tachtig jaar en dat gaat hij vieren. 
Samen met de band van Bas van Lier laat de oude grijze baas 
zien en horen dat de vulkaan nog steeds niet is uitgebrand. 
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Want Gerard laat zich niet vertellen wat hij wel en niet mag 
zeggen. 
Donderdag 9 januari 2020 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 45,50 Euro 
 
The Concert - Sun Records - Theaterconcert 
Sun Records – The Concert laat de gouden tijden van Sun 
Records weer tot leven komen. Deze kleine studio met 
platenlabel wist wereldwijde faam te vergaren. Hij ontdekte 
muzikale grootheden als B.B. King, Johnny Cash, Jerry Lee 
Lewis en Elvis Presley. Een zeer getalenteerde, jonge cast zingt 
en speelt deze avond met verve alle grote artiesten van Sun 
Records en hun bijbehorende wereldhits. Een swingend 
eerbetoon aan The Birthplace of Rock ‘n’ Roll. 
Donderdag 16 januari 2020 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 46,50 Euro 
 
Opvliegers 5: Op Safari - Rian Gerritsen, Anouk van Nes 
e.a. - Musical 
The Big 4 is op zoek naar The Big 5 in Zuid-Afrika. Loes is 
gevraagd voor een fotoshoot in een nieuw maandblad met als 
thema: ‘Lachend in de overgang’. Daar plakken de vriendinnen 
meteen een kleine vakantie aan vast, maar er is van alles aan 
de hand. Moniek heeft een diagnose gekregen die veel impact 
op haar leven heeft, Shirley heeft de mannen volledig 
afgezworen. Het huis van Joke is afgebrand en Loes is weer 
verliefd, dit keer op een miljonair van 71. | Rian Gerritsen, 
Anouk van Nes, Sandra Mattie en Joanne Telesford | regie: 
Martin Michel | muziek: Jeroen Sleyfer 
Vrijdag 17 januari 2020 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 42,50 Euro 
 
Film: 70 Years Young - André Rieu - Muziek 
André Rieu nodigt het publiek wereldwijd uit om samen zijn 
70e verjaardag te vieren! Dit is het ultieme concert van André 
Rieu met muzikale hoogtepunten die de maestro zelf heeft 
geselecteerd uit zijn luisterrijke carrière tot nu toe. Een 
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ongelofelijke reis rond de wereld naar de schitterendste 
concertlocaties, waaronder het Weense Shönbrunn, Radio City 
Music Hall in New York en het Kroningsconcert in Amsterdam. 
Samen met presentatrice Charlotte Hawkins haalt André 
herinneringen op aan zijn leven, de liefde en de muziek en leidt 
u rond door zijn landhuis in Maastricht. 
Zondag 19 januari 2020 - 15:00 uur 
Euroscoop - Schiedam 26,00 Euro 
 
Het Huwelijk - Huub Stapel - Toneel 
Huub Stapel speelde eerder de succesvolle voorstelling 
Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus en is nu te zien 
in een wervelende onemanshow geschreven door Diederik 
Ebbinge (o.a. De luizenmoeder en De Vliegende Panters). Als 
ervaringsdeskundige filosofeert, confereert, zingt, dicht en 
speelt Huub virtuoos rond het aloude instituut van het huwelijk 
en confronteert hij u met de (on)gemakken ervan. Een pijnlijk 
grappige voorstelling voor iedereen die getrouwd is, getrouwd 
is geweest, van plan is om te gaan trouwen of er niet aan moet 
denken om ooit te gaan trouwen. 
Woensdag 22 januari 2020 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 44,50 Euro 
 
Enkele reis - Bram van der Vlugt, Wieteke van Dort e.a. - 
Toneel 
Een intrigerende thrillerkomedie over de regie in handen 
willen houden over je eigen leven. Een thrillerschrijfster en 
haar zus zien een enkele reis naar een tehuis als hun ergste 
nachtmerrie en willen een aftakelingsproces koste wat het kost 
voorkomen. Ze schakelen een sinistere heer in om hen te 
helpen bij hun laatste wens, maar als hij arriveert, blijkt alles 
steeds weer anders dan gedacht. Hoe het afloopt, is tot aan het 
verrassende einde toe niet te voorspellen. Regie: Bruun Kuijt, 
tekst: Lex Passchier. 
Zaterdag 25 januari 2020 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 45,00 Euro 
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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 
 
 
Belastinginvullers  HUBA’s 

Cees van Rijn Tel  0174-293694  

rijnc@kpnmail.nl  

 

Henk Berendse Tel 0174-297235 / 06-11366665 

h.j.berendse@caiway.nl 

 

Henk van der Hee Tel 0174-295294   

hc@vanderhee.net  

 

Ruud Nouwen Tel 0174-294598   

ruudenhelen@caiway.nl 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:hc@vanderhee.net
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BCC gebruiken in e-mail 
 
Stuur een e-mail naar meerdere personen zonder dat de e-
mailadressen voor de ontvangers zichtbaar zijn. 
 
Onzichtbare ontvangers 
Een e-mail kunt u naar meerdere mensen tegelijkertijd sturen. Als u 
dan alle e-mailadressen in het invulveld 'Aan' zet, kunnen alle 
ontvangers de e-mailadressen bekijken. Soms wilt u echter niet dat de 
ontvangers voor elkaar zichtbaar zijn. Zet ze dan in 'BCC'. Dat is een 
Engelse afkorting voor 'Blind Carbon Copy': een blinde kopie. 
 
Mogelijkheden 
Voor het invullen van e-mailadressen bestaan drie mogelijke 
invulvelden: Aan, CC en BCC. 
▪ Vul bij 'Aan' de e-mailadressen in van alle personen aan wie de e-

mail is gericht. Deze e-mailadressen zijn voor alle ontvangers 
zichtbaar. 

▪ Zet bij 'CC' de e-mailadressen van personen die de e-mail wel 
ontvangen, maar aan wie de mail niet persoonlijk is gericht. Ook 
hier zijn de e-mailadressen voor alle ontvangers zichtbaar. 

▪ Vul bij 'BCC' de e-mailadressen in die niet zichtbaar mogen zijn 
voor de andere ontvangers van de mail. 

De meeste e-mailprogramma's tonen de invulvelden voor 'CC' en 
'BCC' niet direct. Hieronder leggen we voor de meestgebruikte e-
mailprogramma's uit hoe u de invulvelden zichtbaar maakt en 
gebruikt. 
 
BCC in Office Outlook 
▪ Open het e-mailprogramma Office Outlook. 
▪ Klik op het tabblad 'Start' op Nieuwe e-mail. 
▪ Het venster voor een nieuwe e-mail opent. Klik op het tabblad 

Opties. 
Klik op BCC. 

▪ Vul de e-mailadressen achter 'CC' en/of 'BCC' in en zet tussen de 
e-mailadressen een puntkomma om ze te scheiden. 

▪ Klik op OK. 
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▪ Typ net als bij andere e-mails een onderwerp en bericht. 
▪ Klik op Verzenden om de e-mail te versturen. 

 
BCC in Gmail 
▪ Log in bij de webmaildienst Gmail via de browser. 
▪ Klik op Opstellen. 
▪ Het venster voor een nieuwe e-mail opent. Achter 'Aan' staan 'CC' 

en 'BCC'. Klik op de gewenste optie. 
▪ Vul de e-mailadressen in en zet tussen de e-mailadressen een 

puntkomma om ze te scheiden. 
▪ Typ net als bij andere e-mails een onderwerp en bericht. 
▪ Klik op Verzenden om de e-mail te versturen. 

 
BCC bij Outlook.com 
▪ Log in bij de webmaildienst Outlook.com via de browser. 
▪ Klik op Nieuw. 
▪ In het rechterdeel van het venster staan 'CC' en 'BCC' achter 

'Aan'. Klik op de gewenste optie. 
▪ Vul de e-mailadressen in en zet tussen de e-mailadressen een 

puntkomma om ze te scheiden. 
▪ Typ net als bij andere e-mails een onderwerp en bericht. 
▪ Klik op Verzenden om de e-mail te versturen. 

 
Valse mail over postbus van Rabobank 
 
Komt er een bericht binnen over een nieuwe online postbus 
van Rabobank? Gooi het dan weg, het is phishing.  
De valse mail heet u welkom bij de persoonlijke postbus van het 
Rabo Internetbankieren. Daarin zou informatie staan over 
bankzaken die u aangaan. De makers schrijven dat het belangrijk 
is om vaak te kijken of er een nieuw bericht is. Dat kan via een link 
in de mail. 
Het lijkt geloofwaardig. Er staan geen opvallende taalfouten in het 
bericht. Maar wie goed kijkt, ziet dat de afzender een anoniem 
mailadres gebruikt. Die persoon werkt helemaal niet bij de bank; 
het is een online crimineel. De link in het bericht gaat naar een 
valse site. Trap er niet in en verwijder het bericht.  
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IN  HET LICHT ! 
 

Er ligt een heel nieuw jaar 
voor ons open. 

Wat zal het ons brengen ? 
We weten het niet. 

 
Wel weten we dat we 

 in het Licht mogen gaan 
van het lichtfeest 

dat we met kerst gaan vieren. 
 

Goede en vreugdevolle 
dagen gewenst 
en alle goeds 

voor het nieuwe jaar! 
 

 
 



~ 24 ~ 
 

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 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:kees.grolleman@
mailto:kees.grolleman@

