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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 kantine telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 67             nr.5                          juni 2020 

 
Van de bestuurstafel 
 
Hoe naar we het ook vinden, maar het is nog steeds Corona tijd. En ik 
denk dat niemand weet hoe lang het nog zal duren. Maar er gloren al 
wel enige lichtpuntjes aan de horizon: bv de kappers mogen weer 
open, pedicures etc. en misschien voor sommigen nog veel 
belangrijker: sommige verpleeghuizen mogen weer bezoek 
ontvangen, alles nog gedoseerd, maar het begin is er. Gelukkig is het 
veel mooi weer, alle moeilijke dingen zijn toch net een tikje 
gemakkelijker als de zon schijnt. 

 
Wij hebben deze week 
sinds enige tijd een 
bestuursvergadering 
gehouden, aan de grote 
tafel in de bestuurskamer bij 
Velo, en telkens met een 
stoel tussen ons in. Als 
bestuur hebben we toen 
besloten de vakantieweek in 

http://www.kbowateringen.nl/
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Ootmarsum dit jaar niet door te laten gaan. Hoe naar we dit ook 
vinden, we denken wel hiermee de enige juiste beslissing genomen te 
hebben. 
 
Ik hoop vurig dat we op 1 september dit jaar gewoon onze opening 
kunnen houden, maar helemaal zeker ben ik er niet van. De 
soosmiddagen in de zomer gaan ook niet door. 
 
Hebt u in deze moeilijke tijd behoefte aan een praatje, u kunt altijd 
onze ouderenadviseur Petra Rouss bellen of mij of een van de andere 
bestuursleden. 
 
Ik wens u namens het hele bestuur het allerbeste en dat u niet 
aangestoken wordt door het Corona virus. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
 
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. 
 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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Nieuwe leden 
 
Mevr. J. Kester-Wouters, Windmolen 134, 2291KS Wateringen. 
 
Mevr Kester van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 
 
Overleden 
 
Dhr.  H.L.J. (Han) Distel, De Bangert 4   op 25 april 
 
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies. 
 
 
 
Activiteiten (onder voorbehoud ?????) 

               
  1 september  Opening KBO seizoen 2020-2021 
  3 september  Start bridge competitie 
  8 september  Start klaverjascompetitie 
14 oktober  Modeshow Van der Klooster 
30 oktober  Kaartweekend Venray 
 
Elke dinsdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Klaverjassen,  
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en spelletjes o.a. het 
kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 
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Biljart 
 
De corona crisis zet heel je leven 
op zijn kop, en beperkt je in een 
prettig leven. Maar aan de 
horizon gloort toch hoop, en 
mogen groepen van 30 al weer 
wat doen na 1 juni. Maar er zijn 
ook minder fijne berichten en zijn 
er twee biljart vrienden van ons 
heen gegaan, zoals Chris Moers 
op 10 april, in de leeftijd van 88 
jaar. En op 25 april is Han Distel 
op 87 jarige leeftijd overleden. 
Wij wensen de beide families veel kracht toe deze verliezen te 
verwerken. Maar voor de families en voor ons gaat het leven door, en 
hopen we dat toch weer met zijn alle samen kunnen komen om fijne 
middagen te hebben bij de KBO. 
IK zou zeggen “kop op komt goed” 
 
Cees.  
 
 
 

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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VRIJWILLIGERS GEZOCHT  
 

De KBO afd. Wateringen zoekt vrijwilligers die 
bereid zijn om 10x per jaar het Magazine 
KBO/PCOB inclusief de Nieuwsbrief van de 
afd. Wateringen te bezorgen bij de leden. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Jan de Kok, tel. 0174-785167 of mob.nr. 
0638404547. 
 
 
Mailadres: 
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 
een mailtje naar ettydekok@gmail,com 
 
 
 

Bezorging KBO/PCOB Magazine !!!!!!! 
 
Nu alle activiteiten tot september zeker niet doorgaan, kunnen de 
leden die niet in Wateringen wonen het maandblad nr. 6 en  nr. 7 
verschijningsdatum 23/6 en 25/8 ophalen bij Jan en Etty de Kok, 
Mommastr.19. U kunt de Nieuwsbrief en het KBO-PCOB blad ook op 
de site lezen!!!!   www.kbowateringen.nl 
 
 
 
 
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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Droedel van dochter van Harry 
 
Oplossing droedel nr. 50 

 
Voor D EUR = 
Voordeur 
 
Een goede oplossing is ingezonden door: 
Trees van Leeuwen, Anneke Thoen, Riet 
Zwinkels, Hannie Simons, Magda 

Vanhoutte, Th.P. van der Valk, Riet Vollebregt, Coby van Paassen, 
Baps Klooster, Annie Krijger, Henny de Haas, Theo van der Valk, 
Thea Vijverberg. 
 
Droedel 51 
 

 
 
 
Uw oplossing kunt u tot 12 juni  2020 inleveren bij Thea Bekkers,  
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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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 

 

 
Uitstel belastingaangifte 
Uit kbo-pcob. Nu van 24 april 2020 

 
 
In maart heeft KBO-PCOB bij het kabinet 
aangedrongen op generiek uitstel voor 
belastingaangifte tot 1 september. We hebben 
deze oproep meerdere keren herhaald bij zowel 
het kabinet als bij de Tweede Kamer. 
Vanmiddag ontvingen we het bericht van de 

Belastingdienst over uitstel van belastingaangifte. Mogelijk heeft u dit 
bericht ook rechtstreeks ontvangen van de belastingdienst. 
We begrijpen dat dit bericht voor veel vrijwilligers in de 
belastingservice laat komt en dat in veel gevallen de belastingaangifte 
inmiddels gedaan zal zijn. Toch zijn we blij dat we gehoor hebben 
gekregen. 
Het bericht van de Belastingdienst luidt als volgt: 
 Beste relatie, 
Het zijn bijzondere tijden, voor ons allemaal. Ondanks alles hebben 
miljoenen burgers en ondernemers hun aangifte al gedaan en dat is 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/oproep-kbo-pcob-aan-kabinet-stel-belastingaangifte-uit/
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fijn. Maar door de coronacrisis kan mogelijk niet iedereen dit op tijd 
doen. 
Automatisch uitstel  
Elk jaar helpt u mensen bij het doen van aangifte. De mensen die u 
helpt, hebben een DigiD-machtigingscode: een code die u machtigt 
om namens hen aangifte te doen. 
De hulp bij aangifte kon door de coronacrisis op veel plekken niet 
doorgaan. We begrijpen dat het voor mensen die hier normaal 
gesproken gebruik van maken moeilijk is om de aangifte (op tijd) te 
doen. Daarom krijgen mensen die een DigiD-machtigingscode hebben 
én nog geen aangifte hebben gedaan automatisch uitstel tot 1 
september 2020. Zij hoeven hier zelf niets voor te doen. In mei 
ontvangen zij bericht van ons. In de bijlage vindt u deze brief. 
 
Uitzonderingen 
Dit automatisch uitstel geldt niet voor: 
• ondernemers; 

· mensen die al uitstel hebben aangevraagd; 
· mensen die al aangifte hebben gedaan; 
· mensen die geen uitnodiging tot het doen van aangifte hebben 
gekregen. 

Kijk op belastingdienst.nl/aangifte voor meer informatie. 
Hebt u vragen? Stuur dan een e-mail naar 
maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl of neem contact 
op met uw relatiebeheerder. 
 
 

 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/belastingaangifte/
mailto:maatschappelijkdienstverleners@belastingdienst.nl
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Pensioenvragen 
 
U las het al in dagblad Trouw: naast 
zorgen over gezondheid, zorg en 
eenzaamheid leven er bij veel senioren 
ook vragen over hun financiële situatie. 
Met name de berichten vanuit 
pensioenfondsen over de kelderende 

beurskoersen maken mensen soms onzeker. Daarom zet KBO-PCOB 
hieronder drie veel gestelde vragen op een rij. 
 
1. Wordt mijn pensioen nu verlaagd? 
Nee, in 2020 gaat uw pensioen niet (verder) omlaag. Aan de hoogte 
van uw huidige pensioenuitkering verandert dit jaar niets. 
  
2. Hoe zit het met de pensioenen in 2021? 
Of uw pensioen in 2021 omlaag gaat, valt nog niet te zeggen. Dat 
wordt pas aan het einde van het jaar duidelijk. 
Wel weten we al dat de coronacrisis een grote invloed heeft op de 
aandelenmarkten. De pensioenfondsen beleggen veel in aandelen en 
zij zien nu hun dekkingsgraad dalen. Mogelijk herstellen zij zich op 
tijd, maar misschien gebeurt dat ook niet. In dat laatste geval zal 
KBO-PCOB opnieuw met minister Koolmees om tafel gaan om te 
bespreken hoe korten voorkomen kan worden. Dat hebben we eind 
2019 ook gedaan en niet tevergeefs. Wij willen niet dat 
gepensioneerden in koopkracht nog verder achterop raken. 
 
3. Wat betekent de coronacrisis voor het pensioenakkoord? 
De onderzoeken en gesprekken rondom het pensioenakkoord lopen – 
op afstand – door. Ook KBO-PCOB is daar, als lid van de 
klankbordgroep jongeren en ouderen, bij betrokken. Onze inzet 
daarbij is onveranderd: een toekomstbestendig, solidair stelsel dat 
gepensioneerden weer perspectief op indexatie biedt. 
 

 
 
 

https://www.trouw.nl/binnenland/ouderen-bellen-massaal-met-corona-informatielijnen-het-zijn-zulke-zware-tijden~b2b25f7c/
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KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen 
 
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het 
coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet 
alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn 
van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte 
hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu 
veel activiteiten stilliggen. 
 
Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn 
geopend: 
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
 
Maak ook gebruik van de vele initiatieven waar hulp wordt 
aangeboden, zoals Coronahulp Westland. Hier bieden Westlanders 
zich aan om bijvoorbeeld de boodschappen voor u te doen, maar er 
wordt ook andere hulp aangeboden. Zoek op Faceboek de groep 
Coronahulp Westland of kijk op www.coronahulpwestland.nl Lukt dat 
niet > Bel dan met Vitis Welzijn via tel. 0174-630358. 
Natuurlijk kunt u ook altijd bellen naar: 
 

• Vitis Welzijn voor alle vragen die over uw dagelijkse leven 
gaan.(0174-630358) Bij Vitisis nu een speciaal ingericht 
belteam die u graag te woord staat. 
 

• Luisterlijn: 0900 – 0767 (24/7 bereikbaar) of lokaal 070 – 
3454500 (www.deluisterlijn.nl) voor een luisterend oor voor 
zaken waar u mee zit 
 

• Zilverlijn: 088 – 3442000 voor een luisterend oor, een gezellig 
praatje of een goed gesprek. 
 
 

 
 
 

http://www.coronahulpwestland.nl/
http://www.deluisterlijn.nl/
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Ingezonden door Mevr. Th. Vijverberg Jansen 
  
 
Wat is een Palindroom? (Wikipedia) 

Een palindroom (van het Grieks: πάλιν, "opnieuw" en δρόμος, 
"(door)lopen"), keerwoord of spiegelwoord is een woord waarin de 
letters symmetrisch gerangschikt zijn, zodanig dat het woord van 
achter naar voren gelezen hetzelfde is als van voor naar achter. Bij 
uitbreiding gebruikt men het begrip ook voor volledige zinnen, voor 
getallen, gensequenties, en soms voor datums. Lange palindromen 
zijn haast altijd zeer gekunstelde woorden of zinnen.  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Palindromische_sequentie&action=edit&redlink=1
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Samen met SeniorWeb Thuis online  

 

 

Speciale actie voor U 

Hebt u hulp nodig met videobellen, Social Media of een andere 
computervraag? SeniorWeb helpt u graag online op weg! Onze 
geduldige vrijwilligers van PCHulp staan voor u klaar; via internet en 
per telefoon.  
 

Word nu 3 maanden gratis lid en profiteer van de volgende 

voordelen:  
▪ Onbeperkt hulp via internet en per telefoon 
▪ In juni 1 x exclusieve informatie en tips in tijdschrift Enter 
▪ Digitaal lezen van eerder verschenen Enters 
▪ Onbeperkt online cursussen 
▪ Wekelijks informatieve nieuwsbrieven  
▪ Deskundige controle van verdachte mails  
▪  
Aanmelden 
Neem contact met ons op via 030 - 276 99 65. Het lidmaatschap stopt 
automatisch na 3 maanden. 
 
Over SeniorWeb 
SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden. Al meer 
dan 20 jaar maken wij senioren wegwijs in de snel veranderende 
digitale wereld. Onze leden geven ons daarvoor al jaren gemiddeld 
een 8,3! Daar zijn wij erg trots op. 

 
Bel ons gerust en wij staan u graag te woord. 
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Kijk ook op Seniorweb.nl/thuis-online 
 
Tijdelijk gratis hulpnummer 
Onze vrijwilligers helpen u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 
uur telefonisch op weg bij digitale problemen. Tussen 9.00 en 
10.30 uur is het rustig en wordt u het snelst geholpen. Het 
hulpnummer is 0800 - 0506. 
 
 
Word lid van SeniorWeb 
 
De voordelen van het SeniorWeb-lidmaatschap 
Wilt u WhatsAppen of Facetimen met uw kleinkind? Foto’s en video’s 
maken, Facebooken, muziek streamen of op vakantie met e-reader? 
Of wilt u gewoon uw computer veilig updaten? Het leven wordt een 
stuk leuker als u digitaal fit bent. Wat u ook met uw tablet, computer of 
smartphone wilt doen. SeniorWeb helpt u daarbij met praktische 
uitleg, online cursussen en persoonlijke hulp. Word nu lid en betaal tot 
eind 2020 slechts € 16,50. Bovendien ontvangt u het computerboek 
Overal internet t.w.v. € 8,- cadeau.  
 
Persoonlijke computerhulp 
Komt u er even niet uit met uw computer, tablet of smartphone? Ook 
dan kunt u bij SeniorWeb terecht. Als lid kunt u uw vraag voorleggen 
aan onze geduldige PCHulp-vrijwilligers. Zij staan voor u klaar om 
samen met u een oplossing te vinden. U kiest de vorm van PCHulp 
die bij u past: via internet, telefonisch of aan huis. 
 
Tijdschrift Enter 
Vier keer per jaar ontvangen SeniorWeb-leden tijdschrift Enter. Dit 
praktische tijdschrift staat vol handige tips en praktische instructies. 
Bijvoorbeeld hoe u op vakantie veilig kunt internetten, hoe u goed 
leert werken met Windows 10 en hoe u uw bestanden veiligstelt. 
Nieuwsgierig naar Enter? Vraag vrijblijvend een gratis exemplaar aan. 
 
  

https://www.seniorweb.nl/lid-worden
https://www.seniorweb.nl/lid-worden
https://www.seniorweb.nl/pchulp
https://www.seniorweb.nl/gratisenter
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Online cursussen 
SeniorWeb-leden kunnen via onze website verschillende online 
cursussen volgen. Elke cursus bestaat uit een aantal lessen. U beslist 
zelf of u met de eerste les begint, of verderop in de cursus start. Het 
voordeel is dat u bepaalt wanneer u met een les begint en hoe lang u 
over elke les doet. De stap-voor-stapuitleg wordt gecombineerd met 
duidelijke instructievideo’s. Aan de hand van tussentijdse toetsen kunt 
u zien of u de lesstof beheerst. Ook is het mogelijk tijdens de les een 
vraag te stellen aan een docent. 
 
Computercursussen bij u in de buurt 
Volgt u liever klassikaal een cursus? Dan kunt u terecht bij een van de 
425 SeniorWeb Leslocaties. U wordt begeleid door deskundige en 
geduldige vrijwilligers. De lesonderwerpen zijn divers: tablets, 
Facebook, Windows, veiligheid, fotobewerking, orde op uw pc en 
meer. Doorgaans starten de meeste cursussen medio januari en 
september. Zoek op onze website een leslocatie bij u in de buurt of 
bel of bel 030-276 99 65. 
 
SeniorWeb-lidmaatschap 
Word nu lid en betaal tot eind 2020 slechts € 16,50. Bovendien 
ontvangt u het computerboek Overal internet t.w.v. € 8,- cadeau. Het 
lidmaatschap loopt per kalenderjaar en geldt tot wederopzegging. 
Als SeniorWeb-lid profiteert u van de volgende ledenvoordelen:  
• Ongelimiteerde online helpdesk 
• Telefonische computerhulp én zelfs bij u thuis 
• 4 x per jaar computertijdschrift Enter 
• Wekelijks informatieve nieuwsbrieven 
• Online cursussen over populaire onderwerpen 
• Deskundige controle van verdachte mails  
• Voordelige computerboeken en accessoires 
 

Word lid 
Al 150.000 mensen zijn lid en waarderen ons lidmaatschap al jaren 
met een ruime 8! Interesse? Meld u direct aan via ons online formulier 
of vraag een gratis exemplaar van tijdschrift Enter aan. U kunt ons 
voor meer informatie ook bellen op 030 - 276 99 65.  

https://www.seniorweb.nl/cursussen/online-cursussen
https://www.seniorweb.nl/cursussen/online-cursussen
https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt
https://www.seniorweb.nl/lid-worden
https://www.seniorweb.nl/lid-worden
https://www.seniorweb.nl/gratisenter
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Nieuwe zorg-emoji op Facebook 
 
Misschien hebt u hem al wel gezien: 
Facebook heeft een nieuwe tijdelijke 
emoji. Dit poppetje heeft een hartje vast. 
Gebruikers kunnen deze emoji als reactie 
plaatsen om iemand een hart onder de 
riem te steken.  
Door de coronacrisis willen mensen elkaar 
graag laten weten dat ze aan elkaar denken. 

Facebook speelt daarop in met een tijdelijke ‘care’ (Engels voor 
zorg) emoji.  
Gebruikers kunnen normaal met zes emoji’s reageren: onder 
andere een duimpje omhoog, een lachend poppetje en een hartje. 
Nu komt daar het zorgpoppetje bij. De emoji is tijdelijk en zal na de 
coronacrisis waarschijnlijk weer verdwijnen.  
Meer weten over het gebruik van emoji’s op Facebook? Lees dan 
het bericht Emoticons bij Facebook.  
 

Postzegels 
 
Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen 
ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de 
soosmiddagen of bij onderstaande adressen.   
 
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 
 
Kunt u het niet brengen, een telefoontje en we halen het bij u op. 
  

https://www.seniorweb.nl/tip/emoticons-facebook
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Online activiteiten 

Normaal gesproken vindt u op deze 
pagina een overzicht van culturele 
activiteiten. Omdat het de komende tijd 
door de coronamaatregelen helaas niet 
mogelijk is om met elkaar naar het 
theater, de film en het museum te gaan, 
hebben we een aantal online initiatieven 
verzameld die u kunt bekijken en 
beluisteren. Filmpjes van artiesten die 
ons een hart onder de riem steken, 

virtuele rondleidingen door musea en leuke voorstellingen en 
concerten. Wij blijven deze pagina de komende maanden voorzien 
van nieuw materiaal en leuke tips! Zodra we er weer samen op uit 
kunnen, vindt u hier weer het programma . 

 
Contact met Vier het Leven 

Bent u deelnemer van Vier het Leven en vindt u het fijn om even 
telefonisch contact te hebben met een van onze vrijwilligers in deze 
lastige periode, dan kunt u contact opnemen met ons centrale 
telefoonnummer: 035 5245156. U wordt dan teruggebeld door een 
vrijwilliger uit uw eigen regio. U kunt ons ook bellen wanneer u hulp 
nodig heeft bij het bekijken van ons digitale culturele aanbod. Ook dan 
wordt u door een van onze vrijwilligers gebeld die u uitlegt hoe alles 
werkt. Wanneer u graag via de Vier het Leven nieuwsbrief nog meer 
culturele tips wilt ontvangen kunt u dit ook telefonisch aan ons 
doorgeven. 

 

Kijk op    https://4hetleven.nl/activiteiten 
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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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Wat  is de betekenis van Hemelvaartsdag 

 

Hemelvaart is niet zomaar een vrije dag. Wat vieren we eigenlijk? En 
waarom valt deze dag altijd op een donderdag? 

 

Veertig dagen na het paasfeest is het Hemelvaartsdag. Pasen begint 
altijd op een zondag en omdat de periode tussen Pasen en 
Hemelvaart altijd precies veertig dagen is, valt Hemelvaartsdag altijd 
op een donderdag. Wel kan de datum steeds weer anders zijn, de 
datum van Pasen is namelijk ook steeds anders. Dit heeft te maken 
met het "kerkelijk jaar" (ook wel liturgisch jaar genoemd) wat niet 
helemaal gelijk loopt met het zogenaamde kalenderjaar. De indeling 
van het kerkelijk jaar heeft te maken met bepaalde kringen rond de 
grotere feestdagen. 

 
In de veertig dagen tussen Pasen 
en Hemelvaart heeft Jezus 
Christus zich regelmatig aan het 
volk en aan zijn leerlingen laten 
zien. Op de veertigste dag na 
Pasen is hij definitief naar de 
hemel gegaan, wat we dus 
Hemelvaart noemen. 
 

Op het moment dat Jezus Christus 
naar de hemel is gegaan, waren zijn volgelingen daarbij aanwezig. 
Jezus Christus heeft zijn volgelingen beloofd dat de Heilige Geest hen 
op korte termijn zou komen helpen. Na zijn belofte werd hij door een 
wolk opgenomen en meegevoerd en was niet langer zichtbaar voor 
zijn volgelingen. Terwijl de volgelingen van Jezus Christus toekeken 
en naar de hemel staarden, verschenen ineens twee mannen in witte 
gewaden. Ze riepen letterlijk: "Galliërs, wat staan jullie naar de hemel 
te kijken? Jezus, die uit jullie midden in de hemel is opgenomen, zal 
op dezelfde wijze terugkomen als jullie hem naar de hemel hebben 
zien gaan." (Handel.1:9-11) 

  



~ 20 ~ 
 

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   06-54948214 
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, telefoon 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 06-53816115 
of 0174-294521 
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