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Van de bestuurstafel  
 
In januari heeft Theo Luiten een boeiende presentatie over zijn reizen 
in India gehouden. Op zijn verzoek is er toen gecollecteerd voor de 
Eva Demaya Stichting en ik heb het mooie bedrag van € 148,00 naar 
deze stichting mogen overmaken. Iedereen bedankt! 
 
De laatste tijd horen we ook veel over ‘voltooid leven’.  En het gaat 
hier dan voornamelijk over ouderen. De manier waarop we in ons land 
omgaan met mensen die zich op enig moment in hun leven 
afhankelijk, eenzaam of anderen tot last voelen is een keuze. Is er 
naast aandacht voor de fysieke gezondheid ook aandacht voor 
zingeving? Zeker als je persoonlijke wereld kleiner wordt, je niet 
zomaar meer even de fiets kunt pakken, b.v. niet meer naar een van 
onze soosmiddagen kan, terwijl je er wel graag naar toe ging.  
De druk mag mijns inziens nooit zo groot worden dat iemand zich 
‘gedwongen’ voelt om anderen niet meer tot last te zijn. Wij als KBO 
kunnen dan misschien een steentje bijdragen. 
 
Op donderdag 16 april om 13.00 uur is de jaarvergadering, daarna 
wordt er gewoon gebridged. Wij verzoeken u deze Nieuwsbrief dan 

http://www.kbowateringen.nl/
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mee te nemen. De financiële stukken zijn gedurende enkele weken 
voor de jaarvergadering tijdens de soosmiddagen beschikbaar.  
 
En dan over een paar weken gaan mijn man en ik mee naar het 
kaartweekend in Venray, altijd gezellig. Ook nog in het verschiet de 
Modeshow, seniorenmiddag in verband met 75 jaar bevrijding, ons 
jaarlijkse uitje. Kortom, voor elk wat wils. 
 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
 
Overleden 
  

Mevr. J.M.M. van Nieuwkerk-Olsthoorn,  
Komkommerstraat 44, 2292AC    op  9 febr.  
Mevr. MJ.M. (Gré) van Holsteijn-Pardoel, 
Kwaklaan 61, 2291AT.     op 12 febr. 
Dhr. W.A.M. (Wim) van Kester, Gaelstraat 8,  
2291SH Wateringen.     op 23 jan. 
              
Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies. 
 
 
Nieuwe leden:  
Mevr. C.M.C.(Ine) Huijsdens-de Kok, Santiagosingel 25, 2548HN   
Mevr. J.A. (Jantine) Pol, Abtsregt 17, 2622 KN Delft. 
Dhr. Rink van Rossum, Pieter v.d. Plasstraat 10, 2291SE  
Mevr. Corrie van Rossum, Pieter v.d. Plasstraat 10, 2291SE 
Mevr. W.F. (Wil) Vreeswijk-de Vries, van Aremberglaan 26, 2291RC  
Dhr. A.F. van Zwet, Middenzwet 49, 2291HM Wateringen. 
 
Alle nieuwe leden van harte welkom bij de KBO. Wij wensen U allen 
een heel fijne tijd.  
 
 



~ 3 ~ 
 

Activiteiten 
 
20 t/m 22 maart       Kaartweekend Venray 
 7 april  Paas klaverjassen 
 8 april  Modepresentatie Van der Klooster 
 9 april  Paas bridgedrive 
16 april  Algemene ledenvergadering  
24 april  Vrijwilligersmiddag 
14 mei  Uitgaansdag 
15 mei   Slot bridgedrive 
19 mei  Einde klaverjascompetitie 
21 mei  Geen soos ( Hemelvaartsdag) 
  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. 
 
Vanaf 26 mei elke dinsdagmiddag vrij klaverjassen  
Vanaf 28 mei elke donderdagmiddag vrij bridgen  
 
Vanaf dinsdag 7 juli zomeractiviteiten zoals vrij bridgen, klaverjassen, 
biljartenCrea, spelletjes en gezellig samenzijn .  
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   ALGEMENE VERGADERING DD. 16 APRIL 2020 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van KBO 
afdeling Wateringen die dit jaar gehouden wordt op donderdagmiddag 
16 april 2020 in de kantine van VELO, Noordweg 26 te Wateringen. 
De vergadering start om 13:00 uur en is gepland te duren tot 
ongeveer 13:30 uur.  
Daarna is er de reguliere soosmiddag met bridge en biljarten. 
De agenda van de vergadering, de notulen van de vorige vergadering 
en het jaarverslag van de secretaris zijn in deze Nieuwsbrief 
opgenomen en zijn ook beschikbaar op onze website 
http://kbowateringen.nl. De financiële stukken zijn vóór aanvang van 
de vergadering ter plaatse beschikbaar en vanaf 2 april ook op de 
soosmiddagen dinsdag en donderdag. 
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich bij het 
secretariaat aanmelden tot uiterlijk woensdag 8 april 2020 12:00 uur. 
Wateringen, 05 februari 2020 
Dick Kraaijenbrink, secretaris. 
 
 
Algemene Vergadering KBO afdeling Wateringen dd. 16 april 
2020 bij VELO om 13:00 uur 
 
 

Agenda 
 
1. Opening door de voorzitter en mededelingen 

 
2. Vaststellen van de agenda 

 
3. Notulen van de Algemene Vergadering dd. 16 april 2019. 

 
4. Jaarverslag 2019 van de secretaris 

 
5. Financiën 

Financieel jaaroverzicht 2019 van de penningmeester (balans en 
exploitatie). 
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Begroting 2020. 
Verslag van de kascontrolecommissie. 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reserve-lid. 
Vaststellen van de contributie 2021 en de extra bijdragen voor 
activiteiten in 2021. 
 

6. Bestuursverkiezing 
Dit jaar zijn volgens rooster aftredend mevrouw A.E.M. van der 
Hee-Lammers (voorzitter) en mevrouw Th. Bekkers (lid). 
Mevrouw Van der Hee-Lammers stelt zich herkiesbaar, mevrouw 
Bekkers niet. 
Het bestuur stelt voor als bestuurslid te benoemen mevrouw .. 
(Corrie) van Rossum. 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting door de voorzitter 
 
 
Notulen Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd. 16 april 
2019 bij VELO 
 
Aanwezig: Annelies van der Hee (voorzitter), Dick Kraaijenbrink 
(secretaris), Hans Vollering (penningmeester), Thea Bekkers (lid), Etty 
de Kok (lid), Martin Olsthoorn (lid) en Theo Vis (lid). 
  
1. Opening door de voorzitter en mededelingen. 

De voorzitter opent de vergadering om 13:02 uur en heet iedereen 
van harte welkom. De heer Ruud Nouwen, zijn partner mevrouw 
Helen van der Knaap en mevrouw Anneke Fromberg hebben zich 
afgemeld. De opkomst is goed, er zijn ruim 90 leden aanwezig. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
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3. Notulen Algemene Vergadering dd. 19 april 2018. 
De notulen van de Algemene Vergadering van 19 april 2018 
worden zonder vragen of opmerkingen onder dankzegging 
vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag 2018 van de secretaris. 
De secretaris leest het verslag in verkorte vorm voor. Het verslag, 
waarin een overzicht van de activiteiten van de commissie ‘Uit 
Goed Voor U’ is opgenomen, wordt zonder nadere vragen of 
opmerkingen onder dankzegging goedgekeurd. 
 

5. Financiën. 
Financieel jaaroverzicht 2018 van de penningmeester (balans 
en exploitatie). 
De penningmeester merkt op dat de kerstviering dit keer duidelijk 
meer heeft gekost dan vorig jaar. Dit heeft alles te maken met de 
feestelijke aankleding i.v.m. het 65-jarig bestaan.  
De heer Nico Meijer vraagt waar het bedrag van de Rabo Clubkas 
Campagne is opgenomen. De penningmeester antwoordt dat dit 
als ‘overige inkomsten’ is opgenomen (afgerond).  
De post ‘nog te betalen 2018’, groot € 554, is een reservering voor 
de zaalhuur.  
De heer Harry Barendse van de kascontrolecommissie heeft de 
suggestie gedaan om in de begroting een post ‘reservematerialen’ 
op te nemen. De penningmeester dankt hem voor zijn waardevolle 
suggestie en geeft aan dat het bestuur juist vorig jaar heeft 
besloten zo’n post te laten vervallen en zulke kosten in 
voorkomende gevallen direct ten laste te brengen van het Eigen 
Vermogen. (Nota Bene: Tijdens de vergadering  werd deze post 
‘onvoorzien’ genoemd.) 
De heer Nico Meijer vraagt of het grote Eigen Vermogen nog 
consequenties heeft voor de contributie. De penningmeester 
antwoordt dat we mede hierdoor geen verhogingen behoeven toe 
te passen ook al dreigt een hogere afdracht aan de 
overkoepelende organisaties. Zonder verdere vragen en op- of 
aanmerkingen wordt het financieel jaarverslag goedgekeurd met 
dank aan de penningmeester. 
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Begroting 2019. 
Over de begroting 2018 zijn geen vragen of op- of aanmerkingen. 
De vergadering keurt de begroting goed. 
 
Verslag van de kascontrolecommissie. 
De heer Kees Grolleman van de kascontrolecommissie (gevormd 
samen met de heer Harry Barendse) brengt verslag uit van de 
controle van de boeken. Bij de controle (door middel van 
steekproeven) zijn de cijfers in orde bevonden. In het verslag van 
de kascontrolecommissie stelt de commissie de vergadering voor 
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel 
beleid en de penningmeester decharge te verlenen voor het 
gevoerde financieel beheer. De vergadering stemt hiermee in en 
de voorzitter bedankt de commissie en de penningmeester. 
 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reservelid. 
De heer Kees Grolleman treedt af als lid van de commissie. De 
heer Harry Barendse blijft lid en het reservelid, de heer Ruud 
Nouwen, treedt nu toe tot de commissie. Het bestuur heeft de heer 
Piet Vijverberg bereid gevonden reservelid te worden, de 
vergadering stemt hiermee in. 
 
Vaststelling van de contributie 2020 en de extra bijdragen 
voor activiteiten in 2020. 
Gezien het goede financiële resultaat van het afgelopen jaar heeft 
het bestuur besloten om de contributie en de extra bijdragen voor 
2020 niet te verhogen. De vergadering stemt hiermee in. 
 

6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend dit jaar is de heer Dick Kraaijenbrink; hij stelt zich 
herkiesbaar. Voor de verkiezing is geen schriftelijke aanmelding 
van tegenkandidaten bij het bestuur binnengekomen, ook uit de 
vergadering treden geen tegenkandidaten naar voren. Dick wordt 
met applaus herkozen.  
De voorzitter prijst Dick voor het vele en goede werk dat hij voor 
de vereniging heeft gedaan en nog steeds doet. Zij reikt Dick 
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daarvoor de Eigen KBO Wateringen Speld uit, met een paar 
flessen wijn en een bos bloemen voor Lineke. Dick spreekt zijn 
dank uit voor het in hem gestelde vertrouwen en de wens om nog 
jaren op dezelfde prettige wijze samen te werken. 
 

7. Rondvraag. 
De heer Hein Straathof vraagt reclame te maken voor de afdeling 
Biljart, zij kunnen nog voldoende nieuwe leden gebruiken. In de 
volgende Nieuwsbrief zal er daarom een ‘indringend en spannend’ 
stukje van Biljart staan. Leest u het goed! 
De heer Nico Meijer vraagt een toelichting te geven op de 
samenwerking met de PCOB en daarmee op het proces ‘KBO-
PCOB vernieuwt’. Annelies antwoordt dat samenwerking met de 
PCOB op plaatselijk niveau niet van de grond komt. Op landelijk 
niveau daarentegen is de samenwerking al heel hecht, de nieuwe 
vereniging KBO-PCOB heeft één bureau en spreekt met één mond 
naar de politiek. Een knelpunt is hoe de verdere 
organisatie/samenwerking er uit moeten komen te zien. De KBO-
afdelingen binnen de Unie-KBO zijn voor het overgrote deel 
zelfstandige verenigingen en zijn als zodanig lid van een 
provinciale KBO-bond. De PCOB-afdelingen zijn dit (zover wij 
weten) niet en vallen rechtstreeks onder de landelijke PCOB (de 
regionale organisatie is daar opgeheven). Het grote probleem is nu 
dat vier provinciale KBO-bonden (met de meerderheid van het 
aantal leden) het vernieuwingsproces, zoals het nu loopt, willen 
stoppen terwijl de drie noordelijke provinciale KBO-bonden juist zo 
willen doorgaan. KBO-Zuid Holland neigt ernaar om het proces te 
wijzigen. Er is inmiddels een bemiddelaar aangesteld. 
De heer Hans Vollering dankt alle leiders van de activiteiten voor 
het vele en goede werk dat zij verrichten en vraagt een applaus 
daarvoor. 
De heer Nico Meijer is verbaasd dat het aantal leden daalt 
ondanks alle inspanning in het kader van Ledenwerving. Hij vraagt 
ook opnieuw aandacht voor de enquête voor het uitbreiden met 
nieuwe activiteiten. 
Annelies meldt dat er nog 2 plaatsen beschikbaar zijn voor het 
uitstapje op 17 april naar Vander Klooster Mode; mevrouw Ploni 
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Bouman wil mee. 
 

8. Sluiting door de voorzitter. 
Onder dankzegging en de uitgesproken wens voor een fijne 
soosmiddag sluit de voorzitter om 13:35 uur de vergadering. U 
krijgt een kopje koffie! 

 
 
Wateringen, 22 april 2019 
Dick Kraaijenbrink, secretaris 
 
 

Jaarverslag 2019 van de KBO afdeling Wateringen 
 
Het bestuur van de vereniging bestond in 2019 uit mw. A.E.M. van der 
Hee-Lammers (voorzitter), dhr. Th.J. Vis (vice-voorzitter), dhr. D. 
Kraaijenbrink (secretaris), dhr. J.J. Vollering (penningmeester), mw. 
Th. Bekkers (lid), mw. E. de Kok (lid) en de heer M.P.A. Olsthoorn. 
Begin 2019 hadden wij 672 leden, eind 2019 waren dat er 653. 
Opnieuw een lichte daling helaas, deels te verklaren doordat mensen 
worden uitgeschreven als zij na herhaalde verzoeken en 
aanmaningen hun contributie niet voldoen. Ook zijn ons weer een 
aantal trouwe leden ontvallen. 
Naast algemene ondersteuning van ouderen (onder meer door de 
Vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastinginvullers) ontplooide de 
vereniging wekelijkse activiteiten onder meer op het gebied van Biljart, 
Bridge, Creativiteit, Klaverjas en Spelletjes. Ongeveer een derde van 
onze leden nam aan één of meer van deze activiteiten deel 
waaronder de feestelijke drives met Pasen en met Kerst.  
- In het jaar 2019 zijn door de commissie ‘Uit Goed Voor U’ 
recreatieve en/of culturele activiteiten georganiseerd waarvoor ruime 
belangstelling bestond: op 23 januari een presentatie door 
Schaapsherder Lex Thoen met 50 mensen, van 22 tot 24 maart het 
kaartweekend in samenwerking met de afdelingen bridge en klaverjas 
(zie onder), op 8 mei een bezoek aan de Rechtbank in Den Haag met 
20 mensen, op 29 mei de voorjaarstocht naar Safaripark Beekse 
Bergen in Hilvarenbeek met afsluitend een Oosters buffet in Breda 
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met 52 mensen, van 20 t/m 27 juli de vakantieweek in Vledder met 46 
mensen, op 17 april en 16 oktober een bezoek aan Modehuis Vander 
Klooster in Boskoop, beide keren met 52 mensen, op 23 september 
met de MuseumPlusbus naar het Rijksmuseum in Amsterdam met 33 
mensen en op 17 december een Adventsviering (zie onder). 
- Op 22 januari 2019 vond de Klaverjasmarathon plaats. Aan dit zeer 
geslaagde evenement namen 84 mensen deel, het toernooi werd 
gewonnen door Leonie Van Gaalen met 9016 punten. 
- Van 22 t/m 24 maart 2019 namen in Vledder 80 liefhebbers deel aan 
het jaarlijkse kaartweekend; het bridgen met 36 deelnemers werd 
gewonnen door Wil en Piet Duijndam met 61,42% en het klaverjassen 
met 44 deelnemers werd gewonnen door Arie Kraayeveld met 15536 
punten. 
- Op 26 april 2019 bezochten ongeveer 45 vrijwilligers gedurende hun 
jaarlijkse uitgaansmiddag de privécollectie van Piet Mostert in ’s-
Gravenzande en gebruikten zij aansluitend, na een borreluurtje, een 
door VELO verzorgd buffet.  
- Gedurende de maanden juli en augustus werd in 2019 op 
dinsdagmiddag doorgegaan met onze activiteiten voor zover daar 
belangstelling voor was. Met gemiddeld 10 tafels klaverjas en 8 tafels 
bridge was dit succesvol. Ook voor biljart was er een goede 
belangstelling. 
- Het seizoen 2019-2020 werd op 3 september 2019 geopend met 
een door ongeveer 100 mensen bezochte Woord- en Gebedsdienst 
door Nico Meijer in de kantine bij VELO gevolgd door een optreden 
van Troubadour Robert. 
- Van 27 september t/m 11 oktober 2019 konden de leden met een 
Rabobankrekening (die ook lid zijn van de Rabobank) onze vereniging 
steunen door 2 stemmen op ons uit te brengen in de Rabobank 
Clubsupport actie. In 2019 stemden zij € 1570,30 voor ons bij elkaar, 
proficiat! 
- Op 2 oktober 2019 werd een presentatie gehouden door de Lokale 
Alliantie Westland met als thema ‘Financieel Veilig Ouder worden’. 
Deze middag werd afgesloten door Bert Tielemans zang en André 
Haverkort piano met liedjes van Jules de Corte. 
- Rond Sinterklaas werden de ruim 40 vrijwilligers zoals gebruikelijk 
bedacht met een cadeautje voor hun belangeloze inzet.  
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- Op 17 december 2019 vond de Adventsviering plaats met een 
Woord- en Gebedsdienst door Paul Mantelaers in de kantine bij VELO 
met daarna een gezellig samenzijn met muzikale omlijsting in 
kerstsfeer door het Don Kozakken Ensemble uit Rijswijk en afsluitend 
een warm- en koud buffet verzorgd door VELO met (opnieuw) ijs uit 
de ijskar van IJssalon Vanilla, dit jaar mogelijk gemaakt door Piet 
Vijverberg. Hieraan namen ongeveer 230 mensen deel. 
Uw bestuur vergaderde tien maal in 2019. Daarnaast bezochten één 
of meer bestuursleden de reguliere vergaderingen van de 
gezamenlijke Westlandse KBO’s, van de KBO-regio Delft-Westland-
Oostland (DWO) en van de provinciale KBO-ZH. Ad hoc bezochten 
één of meer bestuursleden, door genoemde of andere instellingen 
georganiseerde, presentaties of cursussen. 
 
Wateringen, 05 februari 2020,  
D. Kraaijenbrink, secretaris  
 
 
 
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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Klaverjassen 

Prijsklaverjassen  4-2-2020 
 1. Leen v. Velzen   5972  punten. 
2. Ton Eijgermans   5845  punten. 
3. Ad Lem    5565  punten. 
4. Joke Pronk   5544  punten. 
5. Jan v. Ruijven   5480  punten. 
6. Ton Zuijderwijk   5475  punten. 
  
 Poedelprijs: 
 Hilda Pool-Roggeveen  3648  punten. 
  
19 Mei Einde klaverjascompetitie met prijzen. 
 
Voor het kaartweekend 20-21-22 maart 2020 zijn nog enkele  
plaatsen vrij. (zie info in Nieuwsbrief nr. 10 – 2019) 
 
  

Biljarten   
Als de deadline nadert voor een stukje in ons krantje, 

word ik een beetje paniekerig, wat zal ik nu weer op 

papier zetten? Maar als ik er voor ga zitten en de eerste 

woorden op papier zet komt er wel iets op borrelen, zo 

als nu. Over biljarten valt niet zo veel te zeggen die 

ballen rollen wel dus even wat anders, Ik ben gevraagd, en dat 

speelde al een poosje, om de taak als contact persoon van Hein 

Straathof over te nemen, en het aanspreek punt te zijn voor de 

biljarters en dat ga ik maar doen. Maar veel mensen kennen mij niet 

zo goed dus bij deze stel ik mij even voor: Ik ben Cees Duynisveld,  

70 jaar, gehuwd met Tiny van Velzen, ik heb 2 volwassen kinderen, 2 

klein kinderen, en mijn hondje Tommy. Wij wonen in de 

Wilhelminastraat (al 37 jaar) en heb als hovenier mijn brood verdiend.  

Zo dat is er uit….Dus als u mij wat wil vragen, schroom niet, ik maak 

graag een praatje. En tot slot wens ik iedereen fijne middagen toe bij 

de K.B.O.    Cees. 



~ 13 ~ 
 

Lezing over India   (Ingezonden stuk) 
                                                                                           
Op de eerste plaats hartelijk dank voor de 
algemene uitnodiging tot het bijwonen van 
een presentatie over India gepresenteerd 
door de in Wateringen algemeen 
bekendstaande Theo Luiten. Daarnaast 
uiteraard ook dank aan VELO die de 

realisatie van dit initiatief heeft mogelijk gemaakt.  
De opkomst was verrassend groot en zeker voor het onderwerp India, 
wat ver weg ligt, in vele oren nogal mysterieus klinkt met heel veel 
arme mensen en heel veel stank. Al deze kenmerken zijn volkomen 
waar en juist daarom is het een zeer interessant werelddeel waarvan 
de Engelsen zeggen: You love it or you hate it!! 
Ons gezin, met 2 kleine kinderen hebben daar voor een periode van 
ca. 5 jaar gewoond, in het ZW-gedeelte in de plaats Cochin in de 
deelstaat Kerala. Het leek ons daarom zo interessant om te zien en te 
horen hoe andere mensen zoals Theo naar dat land kijken. 
Wij hebben genoten van zijn voordracht en zijn prachtige opnamen. 
De manier waarop hij door India is getrokken, alleen met zijn vrouw, 
een gids en een chauffeur is zeker in India de allerbeste manier om 
India en haar inwoners goed te leren kennen. Je kunt je dan tussen 
hen begeven en Indiërs in het algemeen zijn heel toegankelijk, heel 
gastvrij en nieuwsgierig. Dit zijn in grote trekken dezelfde 
eigenschappen als Wateringers dus Theo voelde zich als een vis in ’t 
water. Hij heeft ons meegenomen naar trouw ceremonies, die 
dagenlang kunnen duren wij hebben de prachtige Sikhs tempel gezien 
van deze trotse bevolkingsgroep met de tulbanden, de warriors, echte 
vechtersbazen en deel uitmakend van een belangrijk legeronderdeel. 
De armoede in India is overal maar wordt toch het meest kenbaar in 
de grote steden zoals Delhi, Calcutta en Bombay. In deze steden is 
veel moois te zien maar juist ook in het land word je overstelpt met 
prachtige tempels, gewoonten, natuur en rituelen en juist al deze 
facetten zijn zo goed uitgelicht in deze voordracht. De Mogul periode 
heeft India een hoop prachtige historische paleizen en buitenplaatsen 
opgeleverd die wat schoonheid betreft nauwelijks te evenaren zijn 
waarvan de Taj Mahal ongetwijfeld het toppunt is. In het zuiden, in 
Tamil Nadu en Kerala zijn weer prachtige Hindoetempels te zien en 
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paleizen van Maharadja’s. Het prettige is dat al deze fraaie plaatsen 
vrij toegankelijk zijn of in elk geval gedeelten. 
Wij woonden in Cochin. Een havenplaats die 300 jaar geleden door 
de VOC werd ontdekt en veroverd op de Portugezen die deze plaats 
toen hadden veroverd op de plaatselijke Maharadja van Cochin. Zoals 
gebruikelijk in die tijd kwamen de Nederlanders voor de handel en niet 
om land te veroveren en te vechten dus sloten zij allerhande 
vriendschappelijke verdragen, bouwden een mooi paleis voor de 
Indiase heerser en verbleven er tot zij er door de Engelsen werden 
uitgezet. In Cochin ligt de historie op straat. De natuur en de cultuur 
door heel India zijn oogstrelend maar je moet de juiste instelling 
hebben en/of de juiste gids om hier optimaal van te genieten. Dat 
hebben Theo en  Lidwien  gedaan en daarom hebben zij ons op zo’n 
mooie wijze laten genieten van dit prachtige land. 
Heel hartelijk dank,  Coby en Albert Bal. 

 
De collecte tijdens de presentatie van Theo 
Luiten heeft € 148,00 opgeleverd. Zie 
onderstaande mail,  
 
Aan: secretariaat@evademaya.nl 
 
Geachte meneer, mevrouw, 

Tijdens een presentatie van de heer Theo Luiten bij KBO 
Wateringen  is er op zijn verzoek gecollecteerd voor Uw Stichting. 
Dit heeft een bedrag opgeleverd van € 148,00. Dit bedrag heb ik op 
uw rekening overgemaakt. 
Met vriendelijke groet, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter KBO Wateringen 

Hallo Annelies, 
Wat een mooie geste van Theo en wat fijn 
dat er zo’n mooi bedrag is opgehaald. 
Hartelijk dank daarvoor. 

 
Met vriendelijke groet Ria Jongerius  

mailto:secretariaat@evademaya.nl
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Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten op 26 mei 2020 
 
De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal dit jaar plaatsvinden op 
dinsdag 26 mei 2020. We gaan met de bus naar de mooie 
kloosterkerk in Meersel-Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-
Belgische grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster gebouwd. 
Het klooster doet nu dienst als kapel waarin erediensten plaatsvinden 
en de bijbehorende kerk is parochiekerk geworden. 
De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets lekkers in taverne 
De Zevenster direct naast de kerk. Daarna vindt er een 
eucharistieviering plaats. Na de lunch in genoemde taverne staat het 
Plechtig Maria lof op het programma. Voordat de bus weer huiswaarts 
keert, wordt er gezamenlijk nog een kopje thee gedronken. 
Voor deze bedevaart kunt u zich tot 14 mei a.s. opgeven bij het 
bestuur van uw afdeling. 
De kosten zijn € 49,50 per persoon. Deze kunt u betalen bij uw 
afdeling. De opstapplaatsen worden hierna zo spoedig mogelijk 
bekend gemaakt aan uw afdeling.  
Wij nodigen u van harte uit om deze mooie dag met ons mee te 
maken. 
Wilt u nog meer informatie dan kunt u bellen of mailen met mevrouw 
Ameling, mevrouw Van Tol of mevrouw Gijbels. Onderstaand treft u 
de contactgegevens aan:  
 
Mw. M. Ameling 
marijke.ameling6@gmail.com 
010-2264376   
 
Mw. M. van Tol  
mariavantol@casema.nl 
071-4014744 
 
Mw. M. Gijbels 
mariannegijbels@hotmail.com 

  
Wilt u zich als deelnemer opgeven voor de bedevaart dan kunt u 
zich melden bij Thea Bekkers 06-54948214 afd. Wateringen. 

mailto:marijke.ameling6@gmail.com
mailto:mariavantol@casema.nl
mailto:mariannegijbels@hotmail.com
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UIT GOED VOOR U   

Uitgaansdag          

Onze jaarlijkse Uitgaansdag is gepland op 

vrijdag 15 mei a.s.  

Wij vertrekken met de bus van Pasteurreizen 
vanaf het Veloterrein naar Marius van 
Dokkum in Andijk, daar worden we 

ontvangen met koffie en gebak.  
Marius van Dokkum, schilder, tekenaar en illustrator is bij het publiek 
het meest bekend om zijn humoristisch werk, maar ook omvat zijn 
werk: portretten, gedetailleerde stillevens en weelderige 
landschappen. Hij is een verteller met verf en penseel en zoekt naar 
manieren om op een zeer anekdotische manier zijn indrukken weer 
te geven. Aansluitend verzorgt Annet, de zus van Marius van 
Dokkum, een lezing. Zij vertelt met veel afbeeldingen en een film  
over het bijzondere werk van 
haar broer. Humor en 
vrolijkheid voeren de 
boventoon van dit programma, 
dit is zo geweldig, dat u het 
echt niet mag missen!  Daarna 
vertrekken we met de bus naar 
Amsterdam voor een 
rondvaart door de grachten 
van Amsterdam. U Kunt dan 
in de bus intussen uw meegebrachte boterhammetje nuttigen. 
Om 16.45 uur besluiten we de heerlijke dag met een diner in 
Haarlemmerliede en om 19.45 uur is de terugkomst in Wateringen. 
  
 
Vertrek:          9.15 uur vanaf het parkeerterrein van Velo 
Thuiskomst:   19.45 uur 
Kosten:          €  57,- per persoon 
 



~ 17 ~ 
 

Betalen vóór 28 april op: bankrekening: NL33RABO 0156.610.132 
t.n.v. KBO Wateringen onder vermelding van dagtocht 15 mei 2020. 
U kunt zich voor deze dag opgeven door onderstaande strook vóór 
15 april 2020 in te leveren bij Joke Mulder, Pr. Hendrikstraat 85, of 
Coby van der Knaap, Kerklaan 28 c, en natuurlijk tijdens de 
soosmiddagen. 
 
Als u zich opgegeven heeft voor deze uitgaansdag en u kunt om wat 
voor reden niet mee dan gaan we hier een bedrag voor in rekening 
brengen.  Als u 1 week vóór 15 mei afzegt krijgt u het volledige 
bedrag terugbetaald 
Is het minder dan 1 week voor 15 mei, houden we de helft van het 
bedrag in. 
 
 
Commissie Uit Goed Voor U 

Langs de lijn afknippen 
Aanmelding dagtocht 15 mei 2020 
 
Naam: Mevr. __________________________  
Dhr.______________________ 
             
Adres: _______________________________  
tel.no.______________ 
 
Dieet: 
 
 
 
 

De penningmeester vraagt uw aandacht voor het 
volgende: 
Heeft u de contributie 2020 al overgemaakt? 
Zo niet, mag u niet meer komen! 
 
Grapje! 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nr. 47  
 

b en z in e = benzine 
 
Goede oplossing ingezonden 
door Hannie Simons, 
Anneke Thoen, Riet Zwinkels, Aad Zuiderwijk, 
Magda Vanhoutte, Baps Klooster, Coby van 
Paassen, Thea Vijverberg. 

 
 
Droedel 48 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 14 maart 2020 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Belastingaangifte 2019 
 
Het is weer zover, vanaf 1 maart maar vóór 1 mei aanstaande, moet 
uw belastingaangifte ingeleverd worden bij de belastingdienst. 
Wilt u gebruik maken van onze belastingservice bij het invullen van de 
aangifte, maak dan een afspraak met één van onderstaande HUBA’s 
Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, maar u 
heeft veel extra eigen kosten voor gezondheid gehad in 2019, neem 
dan toch contact op want als u niets invult krijgt u ook nooit iets terug. 
 
Wat heeft u nodig voor de aangifte: 
 

• Jaaroverzichten van al uw inkomsten van u en event. uw partner 

• Jaaroverzichten AOW, eventuele pensioenen van u en event. uw 
partner 

• Burgerservice nummer van u en event. uw partner 

• Banksaldo per 1 jan. 2019 van alle betaal-, spaar- en 
beleggingsrekeningen. 

• Bezit u een eigen woning, dan de WOZ waarde hiervan. Voor het 
jaar 2019 geldt de WOZ-waarde met waarde peildatum 1 januari 
2018. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 2019 van uw 
gemeente hebt gekregen. 

• Hypotheekrente betaald in 2019 

• Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2019 
 

Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 
belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, krijgen 
begin 2020 een brief met een machtigingscode. U hebt deze 
machtigingscode of Digid code nodig als iemand u helpt bij het 
invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2019. Met deze code kan 
diegene die u helpt uw gegevens opvragen in het aangifteprogramma. 
Bewaar deze brief goed en geef hem aan de invuller!  
Heeft u voor 1 maart geen code ontvangen, bel dan voor het 
aanvragen 088-1236555 of de belastingtelefoon 0800-0543(gratis) 
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Belastinginvullers  HUBA’s 

 

Cees van Rijn Tel  0174-293694  

rijnc@kpnmail.nl  

 

Henk Berendse Tel 0174-297235 / 06-11366665 

h.j.berendse@caiway.nl 
 

Henk van der Hee Tel 0174-295294   

hc@vanderhee.net  

 

Ruud Nouwen Tel 0174-294598   

ruudenhelen@caiway.nl 

 
Wegwijzer digitale belastingaangifte 

In maart komt de jaarlijkse Wegwijzer digitale 

belastingaangifte van SeniorWeb weer online. 

Hierin loodsen wij u door de stappen om digitaal belastingaangifte te 

doen. 

 
 
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 
 

 
Hoe log ik in op onze site?. 
Als u op de website www.kbowateringen.nl bent, klik dan in de grijze 
balk rechtsboven op de tekst “ in/uitloggen”. 
Vul bij Gebruikersnaam uw e-mailadres (dat wel bij ons bekend moet 
zijn) in. Voor het wachtwoord vult u uw geboortedatum in. Voorbeeld 
07-12-1930. Let wel streepjes ertussen dag-maand-jaar. 
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.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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Digisterker  

Digi-D wat doe je ermee?  
 

Bibliotheek Westland biedt in samenwerking met SeniorWeb Westland 
de gratis cursus Digisterker – Werken met de elektronische overheid  
aan. In deze cursus leert u hoe u gebruik maakt van de digitale  
overheidsdiensten, bv de gemeente, het UWV en de Belastingdienst. 
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten onder leiding van twee  
gecertificeerde docenten.  
 
Leren werken met de elektronische overheid, zoals  
- Aanvragen en werken met Digi-D  
- Zoeken en vinden bij de E-overheid  
- De website raadplegen van Gemeente Westland  
- Mijn toeslagen 
 
Bibliotheek Wateringen    
Dinsdag 19.00 – 21.00  
2   juni  
9   juni  
16 juni  
23 juni  
  
Kosten: gratis 
Aanmelden op 
www.bibliotheekwestland.nl  
of in de bibliotheek  
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BRIDGE 
 

EINDSTAND 4e COMPETITIERONDE 2019/2020 
 

A-LIJN 
1e  Ria Snoek en Anjo v.d. Hoeven   57.08 % 
2e  Jan de Kok en Ton de Kok    54.56 % 
3e  Jeanne v.d. Arend en Ria van Kester  52.66 % 

4e  Wil en Piet Duijndam    51.96 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Hennie van Putten en Sicco Laverman  58.23 % 
2e  Aty Arbouw en Annie van Dijk   55.46 % 
3e  Hannie Hanemaayer en Willy Nederpelt  53.08 % 
4e  Elly en Martin Olsthoorn    52.67 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Annie en Cees van Ruijven   53.83 % 
2e  Annemiek Koremans en Harry Barendse 53.53 % 
3e  Theo de Reuver en Ed van Mil   53.53 % 
4e  Hannie van Zon en Cock v.d. Knaap  53.36 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Jantine Pol en Hanna Vis    58.75 % 
2e  Qrien de Vette en Theo Vis   53.93 % 
3e  Toos de Maat en Theo Verbraeken  52.25 % 
4e  Ank v.d. Beukel en Bep Straathof   50.88 % 
 
 
 
Ouderenadviseur:  
 

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

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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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 
 
Hendrik Groen - Zolang er leven is met Beau Schneider - 
Toneel 
De knuffelbejaarde van Nederland terug in het theater! Voor 
alle fans is hier de nagelnieuwe Hendrik Groen - Zolang er 
leven is, met nieuwe belevenissen van Hendrik, zijn beste 
vriend Evert, de Omanido-club (Oud-maar-niet-dood) en een 
aantal nieuwe bewoners van het verzorgingshuis. Een heerlijke 
komedie met een levenslustig verhaal over ouder worden en 
alles wat daarbij komt kijken, van prille verliefdheid tot 
nietsontziende aftakeling. Humor en ontroering voeren de 
boventoon, er is zang en muziek en er wordt vooral níet achter 
de geraniums gezeten. 
Woensdag 25 maart 2020 - 20:00 uur 
Rijswijkse Schouwburg - Rijswijk 52,50 Euro 
 
Op de fiets in het theater - Tour de Legend, met Thomas 
Dekker - Cabaret 
Wielrennen, de sport van bovenmenselijke prestaties. We raken 
er niet op uitgekeken en over onze wielerlegendes niet 
uitgesproken. Tijdens deze eerste editie van Tour de Legend is 
voormalig topwielrenner Thomas Dekker te gast en vertelt hij 
zijn verhaal. Succes, falen en continu balanceren op de rand. 
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Hoe ver ga je voor de presentatie? De supporters in de zaalkrijgen 
een kijkje in de keuken over de ins en outs van het 
strategisch fietsen van een etappe. 
Zaterdag 28 maart 2020 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 42,00 Euro 
 
Het oog van de storm - Hans Croiset, Anne Wil Blankers, 
Johanna ter Steege - Toneel 
Na De vader en De waarheid kunt u opnieuw genieten van een 
toneelstuk van Florian Zeller. André en Madeleine zijn al meer 
dan 50 jaar gelukkig getrouwd. Hij was ooit een succesvol 
schrijver, maar de laatste tijd is hij vergeetachtig en verward. 
Zij is altijd zijn steun en toeverlaat geweest. Dit weekend zijn 
hun dochters gekomen om hun vaders papieren te sorteren. Na 
een stormachtige nacht gebeuren er vreemde dingen. Alles 
wijst erop dat er een groot gemis te betreuren is. Maar wie is 
er overleden? 
Zaterdag 4 april 2020 - 20:00 uur 
Rijswijkse Schouwburg - Rijswijk 52,50 Euro 
 
150 jaar Matthaus Passion in Rotterdam - Orkest van de 
Achttiende Eeuw en Capella Amsterdam - Klassiek 
Op 8 april 1870 werd de Matthäus-Passion voor het eerst in 
Nederland uitgevoerd, en wel door Toonkunst Rotterdam onder 
leiding van Woldemar Bargiel. Zo begon in Rotterdam de 
traditie die zich dankzij Willem Mengelberg en (later) de 
Nederlandse Bachvereniging over heel Nederland uitstrekt. 
Reden genoeg voor De Doelen om ‘ons’ Orkest van de 
Achende Eeuw en Capella Amsterdam uit te nodigen voor 
deze belangrijke herdenking! 
Woensdag 8 april 2020 - 19:30 uur 
De Doelen - Rotterdam 57,00 Euro 
 
De liefde begraven - Jeroen Spitzenberger en Hanne 
Arendzen - Toneel 
Twee topacteurs spelen twee ex-geliefden in een 
tragikomischliefdesverhaal. Wat doe je als je met je ex de hond moet 
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begraven die jullie ooit samen hadden? In ‘De liefde begraven’ 
zien twee ex-geliefden elkaar door deze betreurenswaardige 
omstandigheid noodgedwongen terug. Hun ontmoeting duurt 
langer dan verwacht en haalt niet alleen fijne herinneringen, 
maar ook frustraties en onvervulde verlangens naar boven. Is 
hun liefde echt voorbij? In een even confronterend als 
hoopgevend gesprek komen ze tot nieuwe inzichten en doen ze 
een laatste poging elkaar te bereiken. 
Donderdag 9 april 2020 - 20:15 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 44,00 Euro 
 
Kinky Boots - Vajèn van den Bosch, Naidjim Severina, 
Jonathan Demoor e.v.a. - Musical 
In deze hilarische, brutale en ontroerende Broadwayhit erft 
Charlie de slechtlopende schoenenfabriek van zijn vader. Dan 
komt Simon op zijn pad. De als bokser opgevoede Simon gaat 
het liefst door het leven als de flamboyante Lola. Om de 
fabriek te redden storten Charlie en 'Lola' zich op de markt van 
kinky laarzen voor dames die eigenlijk geen dames zijn. Niet 
iedereen in de fabriek is even blij met deze nieuwe richting. 
Zaterdag 11 april 2020 - 20:00 uur 
Oude Luxor Theater - Rotterdam 69,00 Euro 
 
Heel Holland Lacht - Arijan van Bavel, Sabine Beens, 
Onno Innemee - Toneel 
Theater van de Klucht brengt na het succes van Medisch 
Centrum Best opnieuw een tv-hit op de planken. Heel Holland 
Lacht is een vette knipoog naar het populaire bakprogramma. 
Zet je schrap: een bezoek aan deze taartenwinkel vergeet je 
nooit meer! Lachsalvo’s gegarandeerd. De eigenaresse maakt 
zich zorgen over alles, behalve over haar taarten. ‘Gelukkig’ is 
er nog de slungelige Eddy om de zaak draaiende te houden. 
Maar wat doet trouwens die klant die dagelijks langskomt 
maar nooit wat bestelt en wat gebeurt er toch met al die 
taarten? Niets is wat het lijkt. 
Dinsdag 14 april 2020 - 20:00 uur 
Rijswijkse Schouwburg - Rijswijk 45,00 Euro  
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Geef uw WhatsApp-account niet uit handen! 
 Nieuwsbrief donderdag 13 februari 2020 

 

Met een eenvoudig trucje nemen oplichters een 
WhatsApp-account over. Ze gebruiken deze 
gestolen identiteit daarna om anderen op te 
lichten. 
WhatsApp koppelt het account aan een 

telefoonnummer. De gebruiker die WhatsApp instelt, vult het 
telefoonnummer in. Ter controle stuurt WhatsApp een code per 
sms. Pas als iemand deze code invult in de app, wordt WhatsApp 
actief. De truc die oplichters gebruiken is heel eenvoudig. Ze vullen 
in WhatsApp het telefoonnummer van een slachtoffer in. De sms 
wordt daarop verstuurd naar het slachtoffer. De oplichter, die zich 
vaak voordoet als een bekende, neemt contact op met het 
slachtoffer. Zogenaamd is een code per ongeluk naar de telefoon 
van het slachtoffer verstuurd. Of deze doorgestuurd kan worden.  
Codes nooit doorsturen 
Reageer nooit op deze verzoeken. Een verificatiecode wordt nooit 
en te nimmer per ongeluk naar een verkeerd nummer verstuurd. Is 
het u onlangs overkomen en bent u op het verzoek ingegaan? 
Installeer WhatsApp opnieuw en doorloop alle stappen om het 
account opnieuw in te stellen. Maak wel eerst een back-up van uw 
WhatsApp-gesprekken.  
 
Postzegels 
Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen 
ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren  bij . Kunt 
u het niet brengen? Eén telefoontje en we halen het bij u op.  
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 

https://www.seniorweb.nl/tip/back-up-van-whatsapp-gesprekken-maken
https://www.seniorweb.nl/tip/back-up-van-whatsapp-gesprekken-maken
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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 
Coby de Kievit  B-C lijn 06-23374697 
Henk van der Hee  B-C-D lijn  0174-295294  
Hans van Gogh                 C-D-lijn          06-29857157 
 
Biljart 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Hein Straathof  tel.0174- 296379  
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 
                         of 0174-294521 

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

