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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.9                    november 2020 

 
Gevraagd: iemand  bij wie de landelijke magazines en ons eigen 
mededelingenblad bezorgd kunnen worden: de zogenaamde 
uitdeelpost.  Dit is 10 x per jaar.  
De uitdeler vraagt de ‘lopers’ om de bladen bij hem/haar op te 
komen halen om ze bij de leden te bezorgen. 
Schroom niet, geef u op. Jan en Etty de Kok willen graag na dit 
jaren gedaan te hebben een opvolger! 
Aanmelden kan bij Jan en Etty de Kok en bij elk ander 
bestuurslid. 
 
Van de bestuurstafel 
 
Het zou zo fijn geweest zijn om weer met alle activiteiten te kunnen 
beginnen, maar … het virus zit ons dwars. En het blijft ons voorlopig 
ook nog wel even dwars zitten. 
Het blijft een rare, bijzondere tijd, voor niemand leuk. De 
eenzaamheid kan toenemen en het leven is voor de meeste mensen 
‘saaier’. Maar nog veel erger is het wanneer we het virus oplopen. 
Dus we blijven voorzichtig. 
 
26 november proberen we de algemene ledenvergadering te houden, 
met weliswaar een zeer beperkt aantal (zoals het er nu uitziet 30) 

http://www.kbowateringen.nl/
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leden. We zijn volgens de statuten verplicht jaarlijks een ALV te 
houden  Het bestuur is voornemens de contributie niet te verhogen en 
wil éénmalig ook de bijdrage voor bridgen, klaverjassen, biljarten 
schrappen.  
 
De sinterklaasdrives, de kerstviering, ik denk niet dat er ook maar iets 
kan doorgaan. Dan moeten we er na de ‘virustijd’ maar wat van gaan 
maken. Ook onze vrijwilligersmiddag is dit jaar niet doorgegaan. Maar 
we denken natuurlijk wel aan onze vrijwilligers: ook dit jaar delen we 
aan hen de Velo speculaaspop uit, met een aantrekkelijke cadeaubon. 
 
We denken aan u, hopen voor ons allemaal op betere tijden, namens 
het bestuur, 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Overleden: 
Mevr. H. (Heilke) Hasz-v.d. Westering, Verhoevenstraat 2,  op 19 
sept. 
 
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies. 
 
Activiteiten     
26 nov   ALV 13.00 uur Velo  
 
19 t/m 21 maart ’21  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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ALGEMENE VERGADERING dd.26 november 2020 
De agenda, notulen en het jaarverslag vind u elders in dit blad . 
Gelieve deze mee te nemen naar de vergadering op 26 november 
 
Ouderenadviseur:  

 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 

Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 

p.rouss@kpnplanet.nl 

 
 
 

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 

 
Oproep!!!  

Verspreiding van KBO/PCOB magazine aan de 
bezorgers 
 
Wij zijn op zoek naar iemand die bereid is om 10 x per 
jaar de Nieuwsbrief + het KBO/PCOB magazine te 
verdelen onder de bezorgers. We hebben 15 
vrijwilligers die het blad rondbrengen in Wateringen 
e.o. 
Het magazine + de Nieuwsbrief van de KBO 

Wateringen worden bij je thuis afgeleverd, het zijn  ongeveer 560 
boekjes die verdeeld moeten worden. 
Je kunt je aanmelden bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of 38404547. 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Biljart 
 
We waren in een hoera stemming, want 6 Oktober mogen we weer 
naar de KBO, zij het dat het in afgeslankte aantallen moest, maar 
helaas, het corona virus nam weer sterk toe, en alles werd weer stop 
gezet en gaat het voorlopig niet door. Eerst was het mijn taak 
iedereen te berichten dat we weer mochten biljarten en waren blij. 
Maar enkele dagen later kwam de domper, en heeft iedereen weer 
bericht gekregen dat het voorlopig niet door gaat omdat het corona 
nog steeds uitbreidt. Nu ik dit schrijf geloof ik niet dat het dit jaar nog 
wat wordt. Ik hoop dat ik niet al te negatief klinkt, maar als u zelf 
nadenkt, zal ik er niet veel naast zitten. Maar we moeten verder, en nu 
het herfst is en de blaadjes vallen gaan we al een beetje aan de 
feestdagen denken, zoals Sinterklaas, en hopelijk ook met zwarte 
pieten. Maar voor het zover is zal ik mijn volgende column ook wel 
weer schrijven en hoop dan wat positieve berichten op papier te 
kunnen zetten. Tot dan; houdt moed en blijf positief. Er is meer in het 
leven dan de KBO, en geniet van uw kinderen, familie en vrienden. 
Hopelijk zien we elkaar gauw weer.   
 
Cees. 
  
Een cadeau voor leden!  
Namens de Margriet en Libelle 
mogen we gratis 120 exemplaren 
weggeven aan leden van de KBO 
van het bewaarnummer van de 
Margriet en Libelle over het 
koningshuis! 

 Een fijn cadeau 

Heeft u interesse dan kunt u het ophalen bij Etty de Kok, 
Mommastraat  19 Bent U niet in staat om het zelf op te halen dan kunt 
u bellen naar Etty tel: 0174-785167 om het te reserveren. 
 
OP = OP 
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Klaverjassen 
 
Klaverjassers voorlopig nog in de ruststand  
 
Heb je je net aangemeld als nieuwe begeleider van het klaverjassen, 
wordt er door corona een stokje voor gestoken om daadwerkelijk in 
actie te komen.  
We hadden voor de eerste speeldag op zes 
oktober wel al een aantal aanmeldingen van 
deelnemers gekregen, maar ik denk dat de 
meesten de bui al zagen hangen dat corona 
andermaal roet in het eten ging gooien want dat 
aantal was zeer gering in vergelijking met het 
aantal dat voor de crisis wekelijks meespeelde. Komt bij, we mochten 
maar met 30 mensen spelen. 
In het verleden hebben wij heel veel aan toerfietsen gedaan en reden 
we ook in weer en wind of op winterdag wel op glibberige wegen. Als 
ik dan bij de start hoorde klagen over het slechte weer dan zei ik voor 
de gein weleens “dan had je maar lid van een kaartclub moeten 
worden”  Nu ben ik lid van een kaartclub en moet ik zelfs verplicht 
thuisblijven. Maar ik zit niet te treuren, ik heb nog een paar 
vrijwilligerstaken. Zo heb ik vandaag (14 oktober) mijn bijdrage weer 
geleverd aan de totstandkoming van deze Nieuwsbrief. 
Mensen, wacht de verdere berichten af van het bestuur over een 

nieuwe start van het kaarten. Mocht een 
nieuwe start weer gepaard gaan met 
aanmelding vooraf  per dinsdag, dan 
moeten ook degenen die zich voor zes 
oktober hadden aangemeld zich opnieuw 
aanmelden, hun oude aanmeldingen zijn 
vervallen. 

Met andere woorden, we beginnen dan met een schone lei. 
 
Piet en Hilda Pool 
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Puzzelpagina KBO-OCOB Wateringen  
 
oplossingen uit Nieuwsbrief nr. 8 - 2020 
 
puzzel nr. 3 A 
Oplossing: Rijk zijn wil zeggen dat je niets nodig hebt. 
  
puzzel nr. 3 B  
Oplossing: 3 minuten. Per minuut vult kraan C 1/20, kraan B 1/12 en 
kraan A 1/5 van de ton. 
1/20 + 1/12 +1/5 = 1/3 per minuut .Om de ton volledig te vullen heb je 
dus 3 x 1/3 nodig = 3 minuten 
 

Winnaars 
3 A: Riet Zwinkels 
 

3 B: Hans Thoen 

 
De prijzen worden bij u thuis bezorgd. 

 
ALGEMENE VERGADERING DD. 26 NOVEMBER 2020 

 
Als bestuur zijn wij statutair gehouden aan het jaarlijks uitschrijven 
van een Algemene Vergadering. Wij hadden die eerder gepland op 16 
april jl. Die kon niet doorgaan vanwege de uitbraak van het 
coronavirus. Nu plannen we de vergadering te houden op donderdag 
26 november a.s. om 13:00 uur zeer waarschijnlijk zonder dat daar 
een soosmiddag op volgt.  
Even afgezien van het feit dat de sportkantines gesloten moeten 
blijven geldt nu daarnaast voor binnenruimte een maximale 
groepsgrootte van 30 personen. Het bestuur bestaat uit 7 leden en 
een kandidaat-lid; dit betekent dat er in dat scenario 22 
belangstellende leden aanwezig kunnen zijn.  
Graag willen wij weten wie er belangstelling heeft om deze 
vergadering bij te wonen. Wij vragen u zich aan te melden bij 
mevrouw Thea Bekkers, telefoon 0174-294899 of mobiel 
0654948214, als u de vergadering wilt bijwonen. 
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Uitnodiging 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van KBO 
afdeling Wateringen die dit jaar gehouden wordt op donderdagmiddag 
26 november 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.  
De agenda van de vergadering, de notulen van de vorige vergadering 
en het jaarverslag van de secretaris zijn 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 12 november ook bij het bestuur verkrijgbaar. 
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich bij het 
secretariaat aanmelden tot uiterlijk woensdag 18 november 2020 
12:00 uur. 
 
Wateringen, 15 oktober 2020 
Dick Kraaijenbrink, secretaris. 
 
ER GELDT ECHTER ONVERMINDERD DAT WE DE ALGEMENE 
VERGADERING ALLEEN DOOR KUNNEN LATEN GAAN ALS WE 
KUNNEN VOLDOEN AAN DE OP 26 NOVEMBER 2020 GELDENDE 
CORONAREGELS! 
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Algemene Vergadering KBO afdeling Wateringen dd. 26 
november 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). 
Begroting 2020. 
Verslag van de kascontrolecommissie. 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reservelid. 
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 
C.H.M. (Corrie) van Rossum-Broch. 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting door de voorzitter 
 
Wateringen, 15 oktober 2020       D. Kraaijenbrink, secretaris 
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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. 
 

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.  
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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. 
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. 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
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. 
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- 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.  
- 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  
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Je bent nu alleen maar alleen, om 

straks weer allemaal samen te 

kunnen zijn.” 
 
 

 
KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB 
Uit verenigingsnieuws 9 okt. 2020 

  

 

 

   Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico's van het 
coronavirus en dat u vragen heeft. Sommige mensen hebben behoefte 
even iemand te spreken, omdat ze zich eenzaam voelen nu veel 
activiteiten stilliggen. Bel dan de Ouderen-Infolijn! De lijn is bereikbaar  
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
Tel:030-3400 600. 
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor. 
Of gewoon voor een praatje. Ook vrijwilligers van NOOM zitten aan  
de telefoon om ouderen met een migrantenachtergrond zoveel  
mogelijk in hun moedertaal te woord te staan.  
   

https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/ZpTU5rfhkLyTI_qE7Xn9l_BLkMTSyUDdP-KsOBirdPgjlu4_pPKozAedZoTkvfrx1gz4klq9oFXW9Ha1n6XC3Q/LK7xD8yWKaM8S6S
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Droedel van Harry 
Oplossing droedel 53 nieuwsbrief nr. 8  BL in D    V in K  = Blinde vink 

 
Een goede oplossing is 
ingezonden door: Anneke Thoen, 
Hanny Simons, Vonie van Rijn, 
Coby van Paassen, Th.P. v/d 
Valk, Guusje Dries, Thea Vijverberg, Baps 

Klooster, Magda Vanhoutte, Riet Zwinkels, 
 
Droedel 54 

 
 
 
Uw oplossing kunt u tot 10 november 2020 inleveren bij Thea 
Bekkers, Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar 
thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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KBO Wateringen: bezorging  Nieuwsbrief aan de leden 
buitengebied. 
 

Zolang er nog geen soosmiddagen kunnen plaatsvinden wordt de 
Nieuwsbrief van de KBO Wateringen aan u opgestuurd, zodat u op 
de hoogte blijft van onze berichtgeving.  

Het magazine KBO/PCOB kunt u zoals de 
afgelopen maanden al was geregeld, 
ophalen bij Jan de Kok, Mommastraat 19, 
Wateringen. 
Het is te duur om deze via de post te 
verzenden. 

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

 
 
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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Bericht van de Rabobank 
 
Sluiting Rabobank kantoor in Wateringen 
Steeds meer klanten regelen hun bankzaken online. Ook worden 
vragen veelal via telefoon of chat gesteld en vinden adviesgesprekken 
in toenemende mate plaats door middel van een videoverbinding. 
Door de coronacrisis is de digitale ontwikkeling verder versneld en de 
noodzaak om naar een bankkantoor te komen, is steeds minder 
geworden. Daarom heeft Rabobank het besluit genomen om het 
kantoor in Wateringen definitief te sluiten. 
Rabobank blijft in de Westlandse regio aanwezig 
Voor het regelen van dagelijkse bankzaken of een persoonlijk 
adviesgesprek zijn onze klanten van harte welkom bij de vestiging aan 
Leehove 65 in De Lier. Dit kantoor is van maandag tot en met vrijdag 
tussen 08.00 en 20.00 uur geopend. Het kantoor in Naaldwijk is in 
verband met de coronamaatregelen op dit moment gesloten en ook 
het mobiele kantoor rijdt nog niet.  
Daarnaast is het mogelijk om een afspraak te maken voor een 
telefoon- of videogesprek met een van onze adviseurs. 
 
Huisbezoek mobiele adviseur 
Voor klanten die hulp nodig hebben bij het regelen van hun 
bankzaken en bijvoorbeeld vanwege ziekte, een lichamelijke 
beperking of ouderdom niet naar een kantoor kunnen komen, is het 
mogelijk om thuis of op een andere gewenste locatie een afspraak te 
maken met onze mobiele adviseur.  
Gratis workshop internetbankieren 
Wilt u via uw computer, tablet of telefoon uw bankzaken gaan 
regelen? Leden van Rabobank Westland kunnen gratis een workshop 
‘Internet bankieren’ volgen bij Seniorweb Westland. Meer informatie 
hierover vindt u op www.seniorwebwestland.nl. 
Verbonden met de lokale samenleving 
Als coöperatieve bank is Rabobank betrokken bij verschillende 
maatschappelijke activiteiten in de regio en actief in lokale netwerken. 
Ook daar kunnen medewerkers van onze bank aangesproken 
worden. 
 

http://www.seniorwebwestland.nl/
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Geldautomaten 
Sinds vorig jaar maken de geldautomaten van Rabobank, en die van 
de andere banken, plaats voor de geldautomaten van 
Geldmaat. Deze automaten worden gelijkmatiger over Nederland 

verspreid, zodat iedereen 
gemakkelijk geld kan blijven 
opnemen en storten. Geldmaat kiest 
ervoor om de geldautomaten op een 
andere plek in Wateringen terug te 
laten komen. De geldautomaten aan 
de Heulweg worden begin 
december gesloten. Locaties en 
openingstijden van de 
geldautomaten van Geldmaat zijn te 

raadplegen via locatiewijzer.geldmaat.nl. 
 
Heeft u naar aanleiding van deze informatie vragen of wilt u informatie 
over de mobiele adviseur of de gratis workshop internetbankieren? 
Neem dan contact met ons op via (0174) 215 215. 
 
  
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 
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. 
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LID WERFT LID 

 
De KBO afd. Wateringen gaat 
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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UIT GOED VOOR U 

 
                         

   Beste bridge- en klaverjas 
liefhebbers 

 

 “Het kaartweekend “ van 2020 is verschoven naar 2021 
 

 19, 20 en 21 maart 2021 
Hotel Asteria 

      Maasheseweg 20A 
       5804 AD Venray 
 
Dit weekend kan natuurlijk alleen maar doorgaan indien alle 
mogelijkheden op groen staan. 
U hoort t.z.t meer over dit weekend, maar diegenen die met dit 
weekend mee willen gaan kunnen deze datum alvast in hun      
agenda zetten. 
 

Van de penningmeester 
 
Zoals u weet is het kaartweekend in maart jl. niet 
door gegaan en in eerste instantie doorgeschoven 
naar oktober 2020. Ook die mogelijkheid is niet 
doorgegaan vanwege de Corona maatregelen. De 
nieuwe datum om het weekend door te laten gaan 
is 19 t/m 21 maart 2021. Wij kunnen ons voorstellen dat u, vanwege 
voortdurende onzekere omstandigheden en/of andere redenen, van 
plan bent om niet mee te gaan naar het weekend.  
Indien u wilt afzeggen hiervoor is dat tot 31 december mogelijk bij een 
van de bestuursleden. 
Na die datum gaan we bezien, op basis van de inventarisatie, of en 
hoeveel gerestitueerd kan worden 
 
Hans Vollering (namens bestuur KBO Wateringen   
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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 
 
 

 
 
 
Kopij Nieuwsbrief  
Kopij inleveren thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de 
Kerckhovestraat 3 vóór 10 november. De volgende nieuwsbrief 
verschijnt 24 november 2020 
 
 

 
 
 
QR-code scannen 
 
Overgenomen uit nieuwsbrief week 39 van 
senior web 

Ergens een QR-code gezien? 
Scan deze code gemakkelijk met de camera van de telefoon en 
relevante informatie is direct voorhanden. 
 
QR-codes 
 
We komen steeds vaker QR-codes tegen. Bijvoorbeeld op producten 
in de supermarkt, in tijdschriften en op posters. Met die QR-code 
krijgen mensen meer informatie over bijvoorbeeld het product of merk. 
Denk aan informatie over de voedingswaarden of recepten. Maar QR-
codes zijn ook te vinden in restaurants zodat klanten de menukaart 
online kunnen bekijken of op collectebussen voor gelddonaties. 

mailto:thea1944@caiway.net
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/q/qr-code
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Hoe werkt een QR-code? 
 
Met een QR-code komen mensen dus meteen terecht bij relevante 
informatie op een site. Wie ergens een QR-code ziet, kan deze 
vierkante zwart-witte barcode met de camera van de smartphone 
scannen. Via een tik op een verschenen link opent dan direct de 
bijbehorende site. 
 
QR-code scannen op iPhone 
 

Scan zo met een iPhone een QR-code: 
▪ Open de app Camera. 
▪ Doe net alsof u een foto maakt van de 

QR-code. Richt hiervoor de camera op de QR-
code. Doe dit met de achterlens (gebruik dus 
niet de selfie-camera). 
▪ De QR-code verschijnt op het scherm. 

Breng de QR-code volledig in beeld. 
▪ Het apparaat probeert de code te herkennen. Vervolgens 

verschijnt bovenaan het scherm een melding om de 
achterliggende site van de QR-code te openen. Tik op de 
melding. 

 
QR-code scannen op Android-toestel 
 
Scan op een Android-toestel QR-codes met Google 
Lens. Download de app eerst als deze nog niet op de smartphone 
staat. Scan daarna zo een QR-code: 
▪ Zorg dat de app Google Lens is geïnstalleerd. 
▪ Open de app Camera. 
▪ Richt de camera op de QR-code. Breng de QR-code volledig in 

beeld. 
▪ Onderaan verschijnt een melding met de achterliggende link van 

de QR-code. Tik op de melding. 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=nl
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.ar.lens&hl=nl
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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   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 Duynisveld tel: 0174-296821 
0610770400   
 
Klaverjassen:  
Contactpersoon Hilda en Piet Pool Tel: 0174-292024  
email: pool46@caiway.nl 

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

