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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: 67             nr.3                     april 2020 

 
Van de bestuurstafel  
 
Vanochtend, zaterdag 14 maart, hebben we een extra 
bestuursvergadering gehouden. 
Dit zoals u waarschijnlijk wel begrijpt in verband met het Corona virus. 
Heel Nederland, bijna heel de wereld is momenteel in de greep van dit 
virus.  
Op het moment dat u dit leest, weet u het al, maar we hebben 
besloten het kaartweekend niet door te laten gaan, maar proberen te 
verschuiven, en tot en met 31 maart zijn er geen soosmiddagen. Het 
zijn besluiten die je als bestuur niet van harte neemt, maar wel 
noodzakelijk zijn. Zeker gezien de leeftijdsgroep van onze leden. 
Misschien is op het moment dat u dit leest, het virus over zijn 
hoogtepunt heen of misschien is het juist nog erger. Ik denk dat er 
niemand is die dat kan voorspellen. Maar zolang het virus rondwaart, 
staat de wereld op zijn kop.  
 
In ieder geval gaan we steeds dichter naar de zomer toe en zover ik 
begrepen heb, heeft een virus het dan moeilijker. Ik heb zelf niet 
meegedaan aan de hamstergekte, maar kennelijk zijn de mensen 
vooral bang om zonder toiletpapier te zitten. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Maar na slechte tijden komen altijd weer goede tijden, en kunnen we 
gewoon weer alle (leuke) dingen doen die we gewend zijn. 
 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Overleden 
  

Mevr A. Th. v/d Burg – v. Winden, de Ark kamer 21 20 febr.  
Dhr. C. Bakker, Dr. Ariënstraat 1, Wateringen.    25 febr. 
Dhr. G.J.F. (Gerard) de Kok, Hoekblok 32,   4 maart 
   
Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies. 
 

   
 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. 
 
De agenda, notulen en het jaarverslag vindt u in Nieuwsbrief nr. 2 
2020. Gelieve deze mee te nemen naar de vergadering op 16 april 



~ 3 ~ 
 

Activiteiten 
 
  7 april  Paas klaverjassen 
  8 april  Modepresentatie Van der Klooster 
  9 april  Paas bridgedrive 
16 april  Algemene ledenvergadering  
24 april  Vrijwilligersmiddag 
  6 mei  Rondleiding WOS studio  s-Gravenzande 
14 mei  Slot bridgedrive 
15 mei   Uitgaansdag o.a. rondvaart Amsterdam 
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, 
biljarten Crea, spelletjes en gezellig samenzijn .  
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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 

 

 
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. 

 

Klaverjassen 

Uitslag prijsklaverjassen    3  Maart  2020 
  
1.Fred  Kortekaas  5490  punten. 
2.Ton  Tanke   5416  punten. 
3.Riek  Toebak  5386  punten. 
4.Leny  Righarts  5309  punten. 
5.Cor  Alders   5276  punten. 
6.Jos  v.d.Voorde  5201  punten. 
   
Poedelprijs: 
  
Nel  de  Bruijn  3393  punten. 
   
19 Mei Einde klaverjascompetitie met prijzen. 
 

 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/


~ 5 ~ 
 

Open Klaverjastoernooi om het Senioren-Kampioenschap van 
Lansingerland.  
 

Voor het 5e achtereenvolgend jaar organiseert KBO Bleiswijk op 
Woensdagmiddag 8 april a.s. het open klaverjastoernooi om het 
“Senioren - Kampioenschap” van Lansingerland.  
Dit betekent dat men niet woonachtig hoeft te zijn in Lansingerland.  
Deze middag wordt georganiseerd in de grote zaal van 
ontmoetingscentrum de Leeuwerik in de Leeuwerikstraat te  Bleiswijk. 
( Het bekende parochiehuis is opgeheven). Er wordt op een 
ontspannen manier geklaverjast en heeft een dubbele functie, dat is 
kennis maken met andere kaartspelers en met elkaar in een 
geanimeerd gesprek geraken.  Men hoeft niet perse’ lid te zijn van de 
KBO. 
 
Inloop vanaf 13.00 uur en de aanvang is  13.30 uur.  
 
Er worden 3 rondes gespeeld. Diegene met de hoogste score in 3 
rondes is uiteraard de senioren-kampioen 2020.  
Een mooie wisselbokaal valt hem ten deel als hoofdprijs van deze 
middag. Tevens is dit de bekroning die past bij een kampioen. De 
huidige kampioene is mevr. Gretha Lamberts  en zij zal haar titel deze 
middag uiteraard verdedigen.  
Naast de prachtige wisselbokaal ontvangt de winnaar uiteraard nog 
een mooie prijs als blijvende herinnering.  Er zijn ook prijzen voor de 
nummers twee en drie van dit kampioenschap beschikbaar. 
Daarnaast heeft elke deelnemer kans op een mooie prijs op basis van 
zijn of haar inschrijfnummer.  
Op het einde van de middag zal er een trekking plaats vinden wie met 
deze extra prijs naar huis zal gaan. Deelnemers komen uit de gehele 
regio en dit open kampioenschap heeft inmiddels grote bekendheid 
gekregen. 
Voor deelname is een minimum leeftijd gesteld van 50+ jaar. Er wordt 
individueel gespeeld en volgens het z.g.n. Rotterdamse systeem.  
Elke ronde treft men door loting een andere partner.  
Deelname aan dit toernooi kost 5,00 EURO p.p.  
Daarbij is inbegrepen1x koffie of thee en een hartige borrel-snack.   
Voorinschrijving is vanaf heden mogelijk bij: Arnold Oosterlaan tel. 
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nr. 010-5212469.Of via e-mail am.oosterlaan@kpnplanet.nl Indien er 
nog plaats is kan er ook op woensdagmiddag 8 april vanaf 13.00 uur 
nog ingeschreven worden.    
 
 
Biljarten   
 
Als echte westlander moet ik het even 
over het weer hebben, want regen en 
veel harde wind zijn we echt zat en het 
verlangen naar de lente is groot en dat 
komt er aan, dus op naar de lente. 
Ook de Pasen komt er aan en dan 
organiseren we weer een toernooitje, 
want het is toch altijd weer leuk om 
voor een paar leuke prijsjes te laten 
zien wie er op dat moment de beste is, 
dus spelen we bij de biljart weer een toernooi bandstoten, en dat zal 
gebeuren op 7 april samen met de klaverjassers. Maar als ik dit op 
papier zet, is Nederland en de rest van de wereld in de ban van het 
corona virus en hopen we dat het allemaal wel mee zal vallen, maar 
als alle bijeenkomsten met grote groepen mensen niet meer mogen, 
zal de KBO dat ook moeten ervaren en zullen we thuis moeten blijven, 
maar zover is het nog niet, dus laten we positief blijven en genieten 
van wat we hebben, dus gaan we nog even door en hopen we toch 
dat we fijne paasdagen mogen beleven, met veel eieren zowel van de 
kip als van chocolade. 
Groeten: Cees.  

 
 
Mailadres: 
 
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur een 
mailtje naar ettydekok@gmail,com 
 
 
 

mailto:am.oosterlaan@kpnplanet.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.  

Zie uitgebreid programma in 
nieuwsbrief nr. 2  
 

Vertrek:          9.15 uur vanaf het parkeerterrein van Velo 
Thuiskomst:   19.45 uur 
Kosten:          €  57,- per persoon 
 
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 
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Rondleiding WOS studio in ’s-Gravenzande op 
 woensdag 6 mei 2020. 

 
                                                                        
Op woensdagmorgen om 9.45 uur worden we ontvangen door Dennis 
van Schie met een kopje koffie. Hij doet de rondleiding, die om 10 uur 
begint en ongeveer een uur zal duren. Tijdens de rondleiding zal 
Dennis informatie geven over wat de WOS precies doet en waar de 
WOS zich mee bezig houdt. We krijgen een kijkje achter de 
schermen, bij zowel de TV studio als bij de radiostudio.  
 
Dit belooft een heel interessante en leuke morgen te worden. 
 
Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid naar de studio gaat. 
Het adres is: Van der Kest. Wittenstraat 7, 2691XD, ’s-Gravenzande. 
(Vlakbij zalencentrum “de Brug”.) 
Er zijn geen kosten verbonden aan deze rondleiding. 
Aangezien er maximaal 14 personen meekunnen, is het verstandig zo 
snel mogelijk aan te melden. Dit kan bij Coby v.d. Knaap, tel. 06-
36563076 of tel. 0174-294163. 
 
Met vriendelijke groet, 
Commissie UGVU 
 
 
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 



~ 10 ~ 
 

Droedel van Harry 
 

Oplossing droedel nr. 48  
 
H onder D  =  Honderd   
 
 
 

Goede oplossing ingezonden door  
Hannie Simons, Aad Zuiderwijk, Riet Zwinkels,  
Anneke Thoen, Baps Klooster, Vonie van Rijn,  
Thea Vijverberg, Magda Vanhoutte, Coby van 
Paassen, Ria van Kester, Theo van der Valk, Henny de Haas. 
 
Droedel 49 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 15 april 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 
 
De eerste aangiften inkomstenbelasting 2019 zijn inmiddels al 
verstuurd. Vóór 1 mei aanstaande moet uw belastingaangifte 
ingeleverd zijn 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. 
Deze belastingservice is vooral bestemd voor die senioren waarvoor 
als jaarlijkse inkomensgrens geldt: 

• tot € 35.000,-- voor alleenstaanden; 
• tot € 50.000,-- voor gehuwden/samenwonenden en; 
• geen vermogen in Box 3 boven het heffingsvrij vermogen.  

 
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. 
Ook als u AOW en een klein pensioen heeft kan het zinvol zijn om 
aangifte te doen, door de hoge ouderenkorting, waardoor  U de 
betaalde belasting op uw pensioen terug kunt krijgen. 
  
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 
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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) 

 
 
 
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 

 

 

Ouderenadviseur:  

 

 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 

Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 

p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 
 

 
 
 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Valse mails van Eneco over factuur  
 

         Eneco heeft niets te maken met de 
phishingmails die rondgaan uit naam van het 
bedrijf. In de nepmail staat 

     dat u achterloopt met betalen en geld moet 
overmaken.  
De phishingchecker van SeniorWeb krijgt een 
hoop meldingen binnen over valse mails 

namens Eneco. Het onderwerp is ‘Er staat een 
factuur open’. Wie verder leest, ziet staan dat de maandelijkse 
betaling nog niet binnen is. Bijna 400 euro willen de afzenders van 
u hebben. Betaling kan via een link in het bericht.  
Betaalverzoek 
U betaalt uiteraard niet. De mail komt niet van Eneco maar van 
criminelen. Zij willen geld verdienen met dit soort berichten. Ze 
hopen dat mensen erin trappen en zelf geld overmaken. Vaak 
gebruiken ze een betaalverzoek van de Bunq-bank hiervoor.  
Ga niet in op deze mail en betaal ook nooit rekeningen die 
onverwacht via de mail binnenkomen. Denkt u dat een rekening 
wel echt is? Neem voor betaling dan eerst contact op met de 
afzender. Of stuur het bericht naar de SeniorWeb Phishingchecker. 
 

 
 

Heel veel contributie 2020 is binnen gekomen. 
Er staan nog enkele postjes open, veelal vanuit 
onbegrip dat wanneer het niet meer mogelijk is om 
aan activiteiten mee te doen men ervan uit gaat dat 
het abonnement ( automatisch) stopt. 
Dat is niet het geval! Wij hebben financiële 
verplichtingen naar de grotere organisatie. Mocht het 

zo zijn dat u niet meer mee kunt doen of niet meer kunt komen, zeg 
dan tijdig het lidmaatschap op. 
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Op 24 februari genoten dank zij de carnavalsvereniging De Jolige 

Druif alle ouderen van Wateringen en Kwintsheul  van een  

gezellige goed verzorgde carnavalsmiddag  
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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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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 
 
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 
Achttende 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 
Achttende Eeuw en Cappella Amsterdam uit te nodigen voor 
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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 tragikomisch 
liefdesverhaal. Wat doe je als je met je ex de hond moet 
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 
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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 
 
Film - Film 
Ontdek de magie van het witte doek, ga met ons mee en laat u 
in ontspannen sfeer meeslepen door de verhalen, de sfeer, de 
muziek en de acteurs van speciaal door WestlandTheater De 
Naald geselecteerde kwaliteitsfilms uit binnen- of buitenland. 
Gezellig samen genieten van een kopje koffie/thee aan een 
speciaal voor ons gereserveerde tafel en een prachtige film. 
Dinsdag 21 april 2020 - 14:00 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 18,75 Euro 
 
Icoon: 80 jaar Lucinda Childs - Introdans - Dans 
Lucinda Childs is een van de iconische grand old ladies van de 
Amerikaanse moderne dans. De ‘koningin van de minimal 
dance’ maakt met rela_ef eenvoudige bewegingen complexe 
meesterwerken. Introdans is het enige Nederlandse gezelschap 
dat haar werk mag uitvoeren. In 2020 wordt Childs tach_g jaar 
en Introdans viert dat met het hommageprogramma ‘ICOON’, 
met daarin enkele van de mooiste parels uit haar omvangrijke 
oeuvre. Zo ziet u onder meer het bruisende ‘Çhairman Dances’ 
en ‘Canto Os_nato’. De avond wordt afgesloten met Childs 
meest recente werk ‘Petricor’. 
Woensdag 22 april 2020 - 20:15 uur 
Theater Rotterdam - Rotterdam 40,00 Euro 
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Postzegels 
 
Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen 
ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de 
soosmiddagen of bij onderstaande adressen. Kunt u het niet 
brengen? Eén telefoontje en we halen het bij u op.  
 
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 
 
 

Nepmails RIVM met corona-update  
bron senioren web maart  2020 

 
Corona houdt de wereld in zijn greep. 
Natuurlijk maken fraudeurs daar misbruik 
van. Met informatieve mails uit naam van 
het RIVM hengelen ze naar uw 
bankgegevens of proberen ze malware te 
installeren.  
De berichten bevatten meestal een link, 
zogenaamd naar meer informatie. De 
webpagina die opent vraagt om persoonlijke 

gegevens op probeert schadelijke software te installeren. De mails 
openen en lezen kan geen kwaad, maar laat u nooit verleiden om 
iets te installeren of om uw financiële gegevens door te geven.  
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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  
 
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 Cees Duijnisveld tel: 0174-296821 
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-5381611 
of 0174-294521 
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