
~ 1 ~ 
 

 
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: 68             nr.3               maart 2021 

 
 
Van de bestuurstafel 
 
Afgelopen week (als ik dit schrijf is het 12 maart), hebben we sinds 
geruime tijd als bestuur weer vergaderd. De bestuurskamer bij Velo is 
zeer ruim en de tafel waaraan we plaatsnemen is gigantisch groot, 
dus we kunnen daar (bijna) 1 ½ meter uit elkaar zitten. 
Het is gewoon fijn om elkaar te spreken, al kunnen we nog steeds niet 
beginnen. De volgende vergadering is 20 april en we hopen dat we 
dan weer wat meer weten en veel meer mensen zijn ingeënt. 
 
We hebben het ook over onze vrijwilligers gehad, we moeten nog 
steeds van een aantal afscheid nemen en anderen verwelkomen. Als 
het enigszins mogelijk is willen we onze jaarlijkse vrijwilligers dag in 
juni houden. Maar we durven nog niets vast te leggen. 
 
Ik ga er eigenlijk wel vanuit, dat we in september een feestelijke 
openingsmiddag kunnen houden, wat mij betreft noteert u vast 
dinsdagmiddag 7 september. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Verder leest u elders in ons 
mededelingenblad een oproep voor een 
nieuwe webmaster. Het is beslist niet zo, 
dat we over onze huidige ontevreden 
zijn. Hij woont echter niet in deze regio 
en het lijkt het bestuur prettig, als dit wel 
het geval is. 

 
Ik hoop echt, dat ik in het volgende mededelingenblad meer concrete 
data kan vermelden, want dat betekent dat er weer activiteiten worden 
opgestart.  
 
Ik wens u allen prettige paasdagen met een paaszonnetje en intussen 
hoop ik, dat u allen gezond blijft! 
 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
 
Overleden: 
 
Mevr. J.G.M. (Co) van Meurs-Zwinkels, De Ark, k. 103,  op 3 maart 
 
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies. 
 
 
 
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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Ouderenadviseur:  
 

 
 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 

Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 

p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 

 
 
Activiteiten:   
   
 
Ma 31 mei  Bezoek Van der Kloostermode 
Vakantie   Zaterdag 31 Juli tot zaterdag 7 augustus  
Di     7 sept.  Opening KBO seizoen 2021/2022           
 
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. 
 
 
Mailadres:  
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 
een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 
 
 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl


~ 4 ~ 
 

 
Biljart    
 
Het is al weer een jaar geleden dat op 13 
maart, de dagen in een klap anders werden en 
corona (of Covit 19) ons leven heel veel 
beperkingen op legde en alles op slot ging. Als we nu terug kijken is 
het jaar snel voorbij gegaan en hebben we aardig met onze 
beperkingen leren omgaan, maar we willen toch het liefst weer terug 
naar onze vrijheid en als we allemaal gevaccineerd zijn, mogen we 
hopelijk weer terug naar het oude. Nu kijken we eerst maar uit naar de 

Paasdagen, om misschien toch met wat familie 
een paar fijne dagen te beleven, niet met z’n alle 
bij elkaar, maar met de regels die we moeten 
houden om gezond te blijven. Ook de lente komt 
er weer aan, en het mooie weer, zodat we weer 
lekker naar buiten kunnen, kortom, laten we lekker 
optimistisch zijn en uit zien naar de vrijheid die er 
toch weer aan zit te komen, en alles weer mag, al 
zal het anders zijn dan vroeger. Ik wens ieder een 

fijne tijd toe, en maak er het beste van. 
Groeten: Cees   
 
 
Belastingaangifte 2020 
 
De eerste belastingaangiften voor het belastingjaar 2020 zijn 
inmiddels ingevuld en verzonden naar de belastingdienst. 
Wilt u ook gebruik maken van onze belastingservice bij het invullen 
van de aangifte, maak dan een afspraak met één van onderstaande 
HUBA’s. In verband met Corona zullen zij uiteraard de richtlijnen van 
het RIVM in acht nemen. 
 
Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, maar u 
heeft veel extra eigen kosten voor uw gezondheid gehad in 2020, 
neem dan toch contact op want als u niets invult krijgt u ook nooit iets 
terug. 
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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. 2020 van alle betaal-, spaar- en 
beleggingsrekeningen. 

• Bezit u een eigen woning, dan de WOZ waarde hiervan. Voor het 
jaar 2020 geldt de WOZ-waarde met waarde peildatum 1 januari 
2019. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 2020 van uw 
gemeente hebt gekregen. 

• Hypotheekrente betaald in 2020 

• Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2020 
 

Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 
belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, krijgen 
begin 2021 een brief met een machtigingscode. U hebt deze 
machtigingscode of uw Digid code nodig als iemand u helpt bij het 
invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020. 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 nog 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 
 
 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
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Droedel van Harry 
Oplossing droedel 57 uit nieuwsbrief nr. 2 - 2021    

 
In (e)n t in G  = inenting 
Een goede oplossing is 
ingezonden door:  
Hannie Simons, Riet Zwinkels, 
Baps Klooster, Ria van Kester, 
Nan Keijzer, Henny v.d. Haas, Ed van Mil, 

Coby van Paassen, Anneke Thoen, Riet Vollebregt,  
Magda Vanhoutte, S.M. van Leeuwen, Wil Jansen. 
 
Uit de goede inzenders zijn door Etty twee winnaars getrokken. Een  
fles wijn voor Baps Klooster en Ed van Mil. 
Gefeliciteerd de wijn wordt bij u thuis bezorgd. 
 
Droedel 58 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 10 april 2021 inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Oplossing puzzel   Ken uw land uit Nieuwsbrief nr. 2 - 2021         
 
De oplossing is Pieterburen. 
  
De plaatsnamen waren:  
Echt 
Didam 
Petten 
Ameland 
Naaldwijk 
Hoofddorp 
Vlagtwedde 
Gramsbergen 
Monnickendam 
Heerhugowaard 
Smallingerland 
Schiermonnikoog 
Nieuwlekkerland 
Alphen aan den Rijn 
 
1e prijs Coby van Paassen,  
2e prijs Thea Vijverberg. 
 
De prijs wordt bij u thuis bezorgd. 
 
 
Oproep!!!!!   Vrijwilliger!!!! 
 

Wat leuk te constateren dat er zich onder 
onze KBO leden zoveel jongere ouderen zijn 
die zich spontaan meldden om de 
Nieuwsbrief, zolang er geen activiteiten bij 
Velo zijn, bij leden in het Buitengebied te 
bezorgen . 
Heel fijn dan hoeft u hem niet te halen, blijft 

u op de hoogte en het is goed voor de KBO kas. Bovendien heel 
gezond voor de bezorgers.   
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Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 
 

Wandelen en fietsen is goed voor je humeur!. Door 
beweging komen er bepaalde stoffen vrij in je 
hersenen, zoals serotonine. Serotonine wordt ook 
wel gelukshormoon genoemd, omdat het voor een 
goede stemming zorgt . 
 

Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 
 
 
 
 
Gezocht: webmaster. 
 
KBO Wateringen heeft een website. Belangrijk is dat deze up-to-date 
wordt gehouden. De webmaster is dan wel afhankelijk van onze input: 
o.a. het bestuur en de leiding van klaverjas, bridge en biljart. Onze 
huidige webmaster woont niet in deze regio en het bestuur zou het 
prettig vinden, als dit wel het geval is. Omdat hij/zij dan ook zelf hoort 
en ziet wat er bij de KBO of in het Wateringse leeft. 
 

Dus als u het aandurft, er zin in hebt, 
om voortaan onze website bij te 
houden, meldt u zich dan bij onze 
secretaris, de heer Dick Kraaijenbrink, 
tel. 06.51.50.45.71, e-mail: 
dkraaijenbrink@hccnet.nl of 
dick.kraaijenbrink@kbowateringen.nl. 

(Enige) ervaring op dit gebied en/of (enige) kennis van Wordpress 
(het programma waarmee onze website is gemaakt) is hierbij een 
groot voordeel. Mocht u daarover niet beschikken dan zou u toch 
minimaal een grote affiniteit met PC’s en programma’s moeten 
hebben.  
 
 

mailto:dkraaijenbrink@hccnet.nl
mailto:dick.kraaijenbrink@kbowateringen.nl
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Klaverjassen 
 
Wat zou ik de klaverjassers graag willen vertellen dat we weer kunnen 
beginnen. Maar nee, zo ver is het helaas nog niet. En ook de lichte 
versoepelingen die momenteel in het coronabeleid zijn aangebracht, 

bieden voor ons geen soelaas. Zo zijn 
de scholen weer open dus zou je een 
klaverjasschool kunnen beginnen. Maar 
we kunnen het al (nou, nou) dus een 
school zal weinig succes hebben. Maar 
doorslaggevend is dat de Velo kantine  
niet open mag en waar vind je een 
ruimte voor ± 80 leerling-klaverjassers 
die ook nog een anderhalve meter van 
elkaar moeten zitten. Nee, we moeten 
gewoon moed houden en afwachten.  

Ik weet me gelukkig aardig te vermaken. Wat knutselen met hout in de 
schuur, een sudoku  of cryptogram proberen op te lossen, bezig met 
de Spaanse taal, krantje lezen, wielrennen kijken op TV, de tuin 
verzorgen en zoals dit, bezig zijn voor de KBO. Zo kom ik de dag wel 
door. Ik hoop van harte dat u het zelfde kunt zeggen.  
Bewegen dat doe ik eigenlijk te weinig. Heel af en toe een stukje 
wandelen of een rondje op de fiets dat is het dan. Ik verontschuldig 
mezelf wel met het feit dat het weer niet erg meewerkt de laatste tijd. 
Tot slot nog een positief nieuwtje: wij hebben de eerste prik al gehad. 
Ook dat geeft de burger moed!! 
 
Piet en Hilda 
 
 
Oproep !!!! 
 
Nu we nauwelijks activiteiten hebben heeft de redactie soms moeite 
om het blad gevuld te krijgen. Wij zouden dan ook graag vanuit de 
leden wat kopij willen ontvangen. Heeft u iets mee gemaakt wat leuk 
of interessant is om te vertellen, aarzel dan niet om uw verhaal in te 
sturen. Thea1944@caiway.net 
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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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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. 
 
 
 

 
 
Geachte leden van de PCOB en de Unie KBO, 
 
Wat fijn dat u lid bent van de PCOB of de Unie KBO!  
 
Als u al wat langer lid bent van onze verenigingen, herinnert u zich 
vast nog wel dat in 2017 en 2018 plannen zijn gemaakt voor KBO-
PCOB Vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de Unie KBO en de 
PCOB over zouden gaan tot een juridische fusie.  
Nu, een paar jaar later, is duidelijk geworden dat een juridische fusie 
op dit moment geen goed idee is. Daarom is door de ledenraden van 
beide verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten 
onder de titel KBO-PCOB nieuwe stijl.  
 
Dit klinkt wel makkelijk, maar het heeft nog best wat voeten in de 
aarde. Er zijn veel bestuurlijke dingen te regelen, er moet bijvoorbeeld 
vastgesteld worden wie waarover mag beslissen en wat de rol is van 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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de ledenraad KBO-PCOB. We gaan weer terug naar een aparte 
begroting van de PCOB en de Unie KBO in plaats van een 
gezamenlijke begroting KBO-PCOB. Dat moet allemaal geregeld en 
uitgezocht worden. Als u het interessant vindt, kunt u in de 
bijgevoegde brief meer informatie lezen over deze nieuwe manier van 
samenwerken.  
 
De centrale vraag is natuurlijk: wat gaat dit allemaal betekenen voor u 
als lid van een afdeling ? U gaat niets merken van al dat uitzoekwerk. 
Als het goed is gaat u wel iets merken van de aandacht die zal 
worden besteed aan de ondersteuning van afdeling en vrijwilligers. 
Ook zullen de provinciale KBO-bonden en de regioconsulenten en 
regio-coördinatoren van de PCOB én het verenigingsbureau beter met 
elkaar gaan samenwerken. Op die manier kan gebruik worden 
gemaakt van de kennis en ervaring in het hele land. Daarmee kunnen 
alle afdelingen hun voordeel doen. Het zal ook makkelijker worden 
voor plaatselijke afdelingen van Unie KBO en PCOB om intensief 
samen te werken.   
De vijf speerpunten (koopkracht; wonen, welzijn en zorg; veiligheid; 
digitalisering; zingeving) blijven gewoon bestaan. En natuurlijk blijft 
KBO-PCOB landelijk uw belangen behartigen, zoals het 
pensioenakkoord, de vaccinatiecampagne, Code Zwart enzovoort. 
 
Binnenkort wordt gestart met een landelijke campagne om nieuwe 
leden te werven. Zoals u weet, iemand wordt pas lid van een 
vereniging als hij of zij die vereniging van betekenis vindt. We moeten 
er dus voor zorgen dat er bloeiende afdelingen zijn, dat mensen bij 
ons leuke en nuttige dingen kunnen leren, dat we een rol spelen in de 
landelijke belangen-behartiging en goed zichtbaar zijn in de kranten 
en op televisie. We moeten ervoor zorgen dat iedereen van 50 jaar en 
ouder graag lid wil worden van de Unie KBO of de PCOB.  
 
Onder de vlag van KBO-PCOB Nieuwe Stijl worden dus veel plannen 
uitgewerkt, op verschillende niveaus in de verenigingen. Maar 
uiteindelijk draait alles om u, om de leden, om de afdelingen, om de 
beide verenigingen.  
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De ledenraden, besturen en directie van beide verenigingen én het 
verenigingsbureau gaan de komende maanden heel hard werken om 
KBO-PCOB Nieuwe Stijl tot een succes te maken. We hopen 
natuurlijk dat u heel blij zult zijn met het resultaat. Als u een goed 
voorstel of een vraag heeft, horen we dat graag. U kunt dan bellen of 
mailen met de ledenservice (030 – 3 400 600 of secretariaat@kbo-
pcob.nl). 
 
 
April: Maand van Senioren en Veiligheid 
Uit Nieuwsbrief maart 2021 KBO-PCOB verenigingsnieuws 
 

Op 1 april 2021 ondertekenen KBO-PCOB, 
het Ministerie van Justitie en Veiligheid en 
andere partijen een 
samenwerkingsconvenant op het gebied van 
senioren en internetveiligheid. Dit is het startsein voor de Maand van 
Senioren en Veiligheid die dit jaar vooral in het teken staat van 
internetcriminaliteit. 
 
Er worden in April 3 webinars georganiseerd.  
Op 8 april is een webinar bestemd voor alle vrijwilligers van de 
seniorenorganisaties. Tijdens dit webinar zal een toolbox voor 
huisbezoeken, die het ministerie ontwikkelt, worden gelanceerd en 
besproken. Het webinar van 15 april gaat over spoofing. Hierbij wordt 
ook het nieuwe voorlichtingsfilmpje over spoofing gelanceerd. Het 
webinar van 22 april staat in het teken van online veiligheid.   
Meer informatie over deelnamemogelijkheden volgt in de volgende 
Verenigingsnieuws en treft u binnenkort aan op de website. 
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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.   
 
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. 
 
 
 
Van waar “de Paasklokken”? 
 

Op Goede Vrijdag en Stille 
Zaterdag worden nergens de 
klokken geluid. Op deze dagen 
wordt de dood van Jezus 
herdacht. Dagen van rouw. Geen 
klokken, maar ook geen mis, geen 
huwelijken en geen doopsels.  Zo 
werd er vroeger aan de kinderen 
verteld dat de klokken vertrokken 
waren naar Rome. Met Pasen 
wordt er dan weer ‘geleefd’ en 
krijgt men weer hoop. Zo komen 

de klokken terug uit Rome, met cadeautjes, de paaseieren, teken van 
hoop en nieuw leven! 
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CoronaMelder werkt nu ook op iPhone 5s en 6 
Uit Nieuwsbrief 25 februari 2021 
 

Versie 1.3 van de app CoronaMelder, die deze week is uitgebracht, 
kan ook gebruikt worden op de iPhone 5s en de iPhone 6. 
 
Bij de lancering van de app CoronaMelder bleken de systeemeisen 
voor iPhones minimaal iOS 13.5 te zijn. Toestellen ouder dan de 
iPhone 6s konden daardoor geen gebruik maken van de app. Terwijl 
veel senioren juist die oudere modellen in de broekzak hebben. 
Daarop bracht Apple in december een update uit voor iOS 12.5 
waardoor de iPhone 5s en 6 geschikt werden voor de app. Maar er 
bleef nog een probleem over: de app CoronaMelder zelf moest ook 
aangepast worden. Die ondersteuning is er nu eindelijk. De recentste 
update van de app (versie 1.3) kan geïnstalleerd worden op de 
genoemde iPhones. 
 
CoronaMelder 
De CoronaMelder is een aanvulling op het bron- en contactonderzoek 
van de GGD. De app moet ervoor zorgen dat mensen die nog geen 
klachten hebben gewaarschuwd worden voor een mogelijke 
besmetting. Inmiddels hebben meer dan 4,5 miljoen Nederlanders de 
app op hun telefoon staan.  
 
 
 
Kopij Nieuwsbrief  
Kopij voor Nieuwsbrief nr 4 – voor 10 april  2021 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 20 april 2021 
 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Paasverhaal 

Pasen 2020, wie had ooit gedacht dat diePasen zo anders zou zijn. 
De Paashaas in quarantaine, de muisjes en kuikentjes kunnen geen 
paaseieren zoeken, want nu de Paashaas in quarantaine zit, mag hij 
niet naar buiten. Gelukkig is hij niet ziek. Of ja, een beetje verkouden 
en een beetje hoesten, maar verder geen koorts of zo. De Paashaas 
vind het wel een beetje eng, hoor, want je weet niet of je het virus 
hebt of niet. Hij komt niet in aanmerking om getest te worden, 
daarvoor is hij niet ziek genoeg. En dan zit hij dus heel alleen thuis, 
omdat hij geen andere hazen en andere dieren wil besmetten. 

Nu waren er een aantal andere dieren die dit heel erg vonden, dat de 
Paashaas in quarantaine zat en vooral ook dat hij een beetje bang 
was. Dus bedachten ze met z´n allen een plan om de Paashaas een 
beetje op te vrolijken, tenslotte zorgde hij ieder jaar weer opnieuw 
voor alle dieren en kleine mensjes dat het een leuke en vooral lekkere 
Pasen was, dus het was heel logisch dat ze nu iets terug wilden doen. 
En ze hadden samen uitgerekend dat juist op eerste Paasdag de 
quarantainetijd van 14 dagen voor de Paashaas zou aflopen. 

De dag voor Pasen, op Paaszaterdag, kwamen 
ze bij elkaar, met voldoende ruimte tussen 
iedereen, zodat ze elkaar niet zouden 
besmetten en niet zelf besmet zouden worden. 
Ze zaten daar, de drie konijntjes, Wip, Wap en 
Snuffel, kikker Kwaak, het kippetje Tok, haar 
man meneer de Haan, een lammetje, Sihven, 
en een lieveheersbeestje, die Ozzel heette, zij 
wilde ook graag meehelpen. Maar de andere 
dieren vonden haar te klein, ze bleef echter smeken om mee te 
mogen doen, dus werd er besloten om Ozzel erbij te laten en dan 

zouden ze wel zien wat ze kon doen. 

Er werd na overleg besloten dat kikker 
Kwaak en lammetje Sihven voor het 
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buitengedeelte zouden zorgen en de rest van de dieren voor het 
binnenwerk. Zo gezegd, zo gedaan, kikker Kwaak en lammetje Sihven 
gingen naar buiten en de rest begon eerst met het koken van de 
eieren en ze te verven, en daar kwam kleine Ozzel al goed van pas: 
ze mocht met een heel klein penseeltje mini kleine stipjes op de 
eieren verven, zodat het net een schilderij van een beroemde schilder 
was. Wist je dat er een tijd is geweest dat er beroemde schilders 
waren die hun schilderwerk opbouwde met allemaal kleine stipjes? 
Echt waar! Zoek maar een op Signac, Seurat, of van Gogh, dan vind 
je vast wel iets. Enfin, behalve de gekookte eieren van mevrouw Tok, 
de kip, maakten ze ook lekkere chocolade eieren, en ook maakten ze 
een grote Paashaas van chocolade, dat zou de extra verrassing voor 
de Paashaas zijn.. 

Ondertussen hadden kikker Kwaak en lammetje Sihven al een route 
uitgestippeld op het grote weideveld. Kwaak had de weg gewezen en 
Sihven had het gras opgegeten zodat er een paadje ontstond. En op 
meerdere plaatsen had kikker Kwaak een zijweggetje laten grazen, 
iedere keer met minimaal twee meter er tussen. 

Het was allemaal best veel werk, en af en toe zuchtten ze en wensten 
dat ze eerder waren begonnen. Maar gedane zaken nemen geen 
keer, dus doorwerken was iedere keer het motto. Toen ze uiteindelijk 
klaar waren was het al heel laat en besloten ze om eerst te gaan 
slapen. De volgende ochtend, heel vroeg, kraaide meneer de Haan 
iedereen wakker. Snel wasten ze zich, kleedden zich aan en 
verzamelden ze zich, met de eieren en de chocoladepaashaas, bij het 
grote weideveld van de drie konijntjes,  Wip, Wap en Knuffel. Ze 
liepen achter elkaar met telkens anderhalve meter tussen hen in. Dat 
was best wennen, en af en toe vergat iemand de afstand, Dan sprong 
kikker Kwaak bijvoorbeeld een te grote sprong en belande hij pardoes 
bij kippetje Tok, die dan van schrik weer te ver vooruitvloog en op de 
rug van lammetje Sihven terecht kwam. Maar na enige tijd, kregen ze 
het allemaal onder controle, gelukkig. Ze verstopten de eieren en de 
paashaas iedere keer op zo´n zijpaadje, en toen ze klaar waren 
gingen ze gauw naar de Paashaas, waar het hen allemaal om te doen 
was. 
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Ze stonden voor het huisje van de Paashaas. Deze zat binnen een 
beetje treurig voor zich uit te kijken, en vond het heel erg dat hij dit 
jaar geen eieren kon verstoppen. Hij voelde zich wel beter, gelukkig, 
en had helemaal geen klachten meer. Maar hij was de tel van zijn 
quarantainetijd kwijt geraakt, en wist niet meer welke dag het was. Dat 
krijg je als je alleen zit en niet naar buiten mag. Toen hoorde hij plots 
een heleboel kabaal, wat was dat? Hij haaste zich naar zijn voordeur 

en deed hem open en daar stonden de drie 
konijntjes, Wip, Wap en Knuffel, lammetje 
Sihven, Kikker Kwaak, kippetje Tok, meneer 
de Haan en het lieveheersbeestje Ozzel, die 
van vrolijkheid op en neer sprongen, behalve 
Ozzel, die vloog heen en weer, allemaal op 
voldoende afstand. Ze riepen naar de 
Paashaas, dat hij mee moest komen, want 
de quarantainetijd was voorbij, en het was 
Pasen! ¨Ja, maar,¨ zei de Paashaas, ¨wat 
voor zin heeft het als er geen eieren verstopt 
zijn?¨ ¨Kom nou maar gewoon mee¨ zeiden 
alle dieren. En zo gezegd, zo gedaan. De 

Paashaas trok zijn jas aan en deed zijn das om, hij was toch nog een 
beetje voorzichtig, wat heel goed was, en liep met de andere dieren 
mee naar het grote weideveld van de drie konijntjes, Wip, Wap en 
Knuffel. Daar aangekomen zagen ze dat er meerdere dieren die van 
het plan hadden gehoord zich verzameld hadden, en allemaal hielden 
ze voldoende afstand. Gelukkig was het weideveld zo groot dat dat 
ook kon. De Paashaas werd verteld dat ze iets voor hem terug 
hadden willen doen omdat hij dat altijd voor hen deed en dat ze 
daarom allemaal eieren en een verrassing voor hem hadden verstopt 
en dat hij deze nu mocht gaan zoeken. De Paashaas was helemaal 
ontroerd en er blinkte een klein traantje in zijn ooghoek. Wat vond hij 
dit lief van de dieren. Hij ging gauw het kort gegeten graspaadje 
volgen en zocht in de zijpaadjes. Soms vergat hij een zijpaadje, dat 
zag hij dan niet, en dan riepen alle dieren koud, koud, koud. Dan wist 
de Paashaas dat hij weer terug moest, en dan riepen de dieren warm, 
warm, warm, en heet, als hij het ei had gevonden. 
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Toen de Paashaas de extra verrassing vond, de 
grote paashaas van chocolade, werd hij helemaal 
warm van binnen. 
Dit was de fijnste Pasen die hij ooit gehad had. 
En dat allemaal dankzij zo´n klein virus.  
Zo zie je maar weer, alle vervelende dingen 
hebben ook altijd een mooie kant, de kunst is om 
die te zien. 

Een fijne en vrolijke Pasen gewenst voor iedereen. 
door M.M. Derckx-Schräder 

 

 

  Vrolijk     

        Pasen  
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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 
C.H.M. van Rossum Broch lid   06-49594140 
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 
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