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Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 68             nr.8                  september 2021 

 
Van de bestuurstafel 
 
Als bestuur kunnen wij terugzien op een geslaagde openingsmiddag. 
Iedereen was blij elkaar weer te zien, de entertainer viel in de smaak, 
er werd heel wat ‘afgekwekt’ en de advocaatjes smaakten weer best. 
De koffiedames reserveren zo’n middag altijd een ‘eigen’ tafel, 
gezellig onder elkaar. Nu was er dringend aanvulling nodig, omdat 
enkele koffiedames al gestopt zijn of willen stoppen. Maar tot onze 
grote vreugde zijn de dames weer compleet: er zijn maar liefst 3 
nieuwe dames gevonden die op de soosmiddagen koffie willen 
schenken. Dames: welkom! 
Afscheid zal nog worden genomen van Riet Bom. 
 
Ik weet niet of u wel eens op onze website www.kbowateringen.nl 
kijkt, maar ik kan u aanraden dit regelmatig te doen. Alles wat wij als 
KBO doen, kunt u hierop terugvinden Wij hebben een nieuwe 
webmaster, Elly van der Valk. Elders in dit blad stelt zij zich aan u 
voor.. 
Ook dit jaar organiseert de Rabobank weer de actie 
RaboClubSupport. KBO Wateringen doet al jaren mee aan deze actie 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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en met uw stem, kunnen wij weer iets meer voor onze leden 
betekenen. Als u lid bent van de Rabobank stem dan ook op ons! U 
kunt stemmen van 4-25 oktober. 
 
Het eerste weekend van oktober gaat eindelijk ons door Corona 
telkens weer uitgestelde kaartweekend plaatsvinden. Hulde aan de 
Commissie Uit Goed Voor U, die het is gelukt om het weekend voor 
hetzelfde bedrag te organiseren als het oorspronkelijke weekend in 
vorig jaar maart. 
 
Namens het bestuur, wens ik u het allerbeste. 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
Overlijden: 
 
Dhr. J.P.J. Verbraeken.    Op 3 augustus 
 
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies. 
 
 
Nieuwe leden: 
 
Mevr. Ria van Schie-Omtzigt 
Mevr. Carla Renes 
Dhr. R.. (Ron) Nieuwenhuizen 
Mevr. I. (Ineke) Nieuwenhuizen  
Mevr. Ellie van der Valk 
Mevr. Toos van Mil  
 
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 

Iets te vieren???? 
Wij zouden het prettig vinden als onze leden wanneer 
zij bijvoorbeeld 50, 60 of misschien wel 70 jaar 
getrouwd zijn, dit aan ons bestuur laten weten, zodat 
wij kunnen zorgen voor een leuke attentie en 
felicitatie. 
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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:   

  
1, 2 en  3 okt. Kaartweekend Het Parkhotel in Horst 
Wo   13 okt.   Modepresentatie Van der Klooster 
Do    14 okt.  14 oktober algemene ledenvergadering. 
                                In Velo aanvang 13.00 uur 
Wo    3 nov.  Rondleiding WOS studio ’s Gravenzande  
 
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
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ALGEMENE VERGADERING DD. 14 OKTOBER 2021 
 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van KBO 
afdeling Wateringen die dit jaar gehouden wordt op donderdagmiddag 
14 oktober 2021 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 bridgen en biljarten. 
De agenda van de vergadering, de notulen van de vorige vergadering 
en het jaarverslag van de secretaris zijn in deze nieuwsbrief nummer 
8 van september 2021 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 1 
oktober ook op de soosmiddagen dinsdag en donderdag. 
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich bij het 
secretariaat aanmelden tot uiterlijk vrijdag 8 oktober 2021 12:00 uur. 
Wateringen, 25 augustus 2021 
 
Dick Kraaijenbrink, secretaris. 
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Algemene Vergadering KBO afdeling Wateringen 
dd. 14 oktober 2021 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. 26 november 2020. 
 

4. Jaarverslag 2020 van de secretaris 
 

5. Financiën 
Financieel jaaroverzicht 2020 van de penningmeester (balans 
en exploitatie). 
Begroting 2021. 
Verslag van de kascontrolecommissie. 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reservelid. 
Vaststellen van de contributie 2022 en de extra bijdragen voor 
activiteiten in 2022. 
 

6. Bestuursverkiezing 
Dit jaar zijn volgens rooster aftredend mevrouw E. de Kok-
Gertenaar (lid) en de heren M.P.A. Olsthoorn (lid), Th.L. Vis 
(vice-voorzitter) en J.J. Vollering (penningmeester). 
Mevrouw De Kok-Gertenaar stelt zich niet herkiesbaar, de 
heren Olsthoorn, Vis en Vollering stellen zich wel herkiesbaar.  
Het bestuur draagt de heer C.W.J. Grolleman voor als 
kandidaat-bestuurslid. 
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting door de voorzitter 
 
Wateringen, 25 augustus 2021      D. Kraaijenbrink, secretaris 
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Notulen Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd. 26 
november 2020 
 
Deze vergadering kon vanwege de coronamaatregelen (COVID-19) 
niet fysiek doorgaan en is daarom schriftelijk uitgevoerd. Daartoe 
hebben alle leden een vragenlijst gekregen met het verzoek hun 
commentaar puntsgewijs (2 t/m 7) volgens de agenda kenbaar te 
maken. 
  

1. Opening en mededelingen. 
 

2. Vaststellen van de agenda. 
De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. 
 

3. Notulen Algemene Vergadering dd. 16 april 2019. 
De notulen worden zonder vragen of opmerkingen 
goedgekeurd en zijn dus vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag 2019 van de secretaris. 
Het jaarverslag wordt zonder vragen of opmerkingen 
goedgekeurd. 
 

5. Financiën. 
Financieel jaaroverzicht 2019 van de penningmeester (balans 
en exploitatie). 
Het financieel jaaroverzicht wordt zonder vragen of 
opmerkingen goedgekeurd. 
 
Begroting 2020. 
De begroting 2020 wordt zonder vragen of opmerkingen 
goedgekeurd. 
 
Verslag van de kascontrolecommissie. 
De heer Harry Barendse van de kascontrolecommissie 
(gevormd samen met de heer Ruud Nouwen) brengt verslag uit 
van de controle van de boeken. Bij de controle (door middel 
van steekproeven) zijn de cijfers in orde bevonden. In het 
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verslag van de kascontrolecommissie stelt de commissie de 
leden voor het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde 
financieel beleid en de penningmeester decharge te verlenen 
voor het gevoerde financieel beheer. De leden stemmen 
hiermee in. 
 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reservelid. 
De heer Harry Barendse treedt af als lid van de commissie, de 
heer Ruud Nouwen blijft lid en het reservelid, de heer Piet 
Vijverberg, treedt nu toe tot de commissie. Het bestuur heeft de 
heer Nico Meijer bereid gevonden reservelid te worden, nadat 
de eerder voorgestelde kandidaat, de heer Henk van der Hee, 
door een aantal leden als te direct met het bestuur betrokken 
werd aangemerkt. 
 
Vaststelling van de contributie 2021 en de extra bijdragen voor 
activiteiten in 2021. 
Het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2021 niet te 
verhogen en voor 2021 geen extra bijdrage voor deelname aan 
soosactiviteiten te vragen. De leden stemmen hiermee in. 
 

6. Bestuursverkiezing. 
Aftredend zijn dit jaar mevrouw A.E.M. van der Hee-Lammers 
en mevrouw Th. Bekkers. Mevrouw Van der Hee-Lammers 
stelt zich herkiesbaar, mevrouw Bekkers niet. Het bestuur stelt 
voor mevrouw C.H.M. van Rossum-Broch te benoemen als 
bestuurslid.  
Voor de verkiezing is geen schriftelijke aanmelding van 
tegenkandidaten bij het bestuur binnengekomen, ook uit de 
reacties treden geen tegenkandidaten naar voren. De leden 
stemmen in met de herbenoeming van mevrouw Van der Hee-
Lammers en met de benoeming van mevrouw Van Rossum-
Broch. 
 

7. Rondvraag. 
Er zijn geen extra punten ingebracht. 
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8. Sluiting door de voorzitter. 

 
Wateringen, 29 augustus 2021 
Dick Kraaijenbrink, secretaris 
 
 
Jaarverslag 2020 van de KBO afdeling Wateringen 
 
Het bestuur van de vereniging bestond in 2020 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-Gertenaar (lid) en dhr. M.P.A. 
Olsthoorn (lid). Op 26 november trad mw. Bekkers af en werd zij 
opgevolgd door mw. C.H.M. (Corrie) van Rossum-Broch. 
 
Begin 2020 telde de vereniging 653 leden, eind 2020 waren dat er 
619. Helaas weer een daling, deels te verklaren doordat mensen 
worden uitgeschreven als zij na herhaalde verzoeken en 
aanmaningen hun contributie niet betalen. Ook zijn ons weer een 
aantal trouwe leden ontvallen. 
 
Naast algemene ondersteuning van ouderen (door onder meer de 
Vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastinginvullers) ontplooide de 
vereniging gedurende korte tijd wekelijkse activiteiten onder meer op 
het gebied van Biljart, Bridge, Creativiteit en Klaverjas totdat alle 
activiteiten t.g.v. COVID19 moesten worden opgeschort. Ongeveer 
een derde van onze leden nam aan één of meer van deze activiteiten 
deel. De jaarlijkse feestelijke drives met Pasen en met Kerst konden 
helaas niet doorgaan.  
 
In het jaar 2020 zijn door de commissie ‘Uit Goed Voor U’ recreatieve 
en/of culturele activiteiten georganiseerd waarvoor normaliter ruime 
belangstelling zou zijn geweest. Buiten een presentatie op 29 januari 
door Theo Luiten van een reis door India konden helaas alle andere 
activiteiten niet doorgaan. 
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Op 21 januari 2020 vond de Klaverjasmarathon plaats. Aan dit zeer 
geslaagde evenement namen 80 mensen deel, het toernooi werd 
gewonnen door mevrouw Plony Bouman. 
 
Het seizoen 2020-2021 werd in 2020 niet met een bijeenkomst 
geopend. 
 
Van 5 t/m 25 oktober konden de leden met een Rabobankrekening 
(die ook lid zijn van de Rabobank) onze vereniging steunen door hun 
stemmen (maximaal 2 stemmen per vereniging) uit te brengen in de 
Rabobank Clubsupport Campagne. In 2020 stemde u € 1139,31 voor 
ons bij elkaar, proficiat!  
 
Op 26 november 2020 heeft een schriftelijke Algemene Vergadering 
plaatsgevonden. Bij deze gelegenheid trad mw. Bekkers af als 
bestuurslid en werd zij opgevolgd door mw. Van Rossum. 
 
Rond Sinterklaas werden de ruim 40 vrijwilligers zoals gebruikelijk 
bedacht met een cadeautje voor hun belangeloze inzet. Met kerst 
werden alle leden bedacht met een kerstwens vergezeld van een 
kleine attentie. 
 
Uw bestuur vergaderde negen maal in 2020. Daarnaast zouden één 
of meer bestuursleden de reguliere vergaderingen bezocht hebben 
van de gezamenlijke Westlandse KBO’s, van de KBO-regio Delft-
Westland-Oostland (DWO) en van de provinciale KBO-ZH, echter, 
deze werden praktisch allemaal afgelast wegens corona. 
 
Tot tweemaal toe werd geprobeerd gedurende het jaar de 
opgeschorte reguliere activiteiten te herstarten. Beide keren werd 
daar door de overheid een streep door gehaald met de uitgevaardigde 
coronamaatregelen. 
 
 
Wateringen, 29 augustus 2021,  
D. Kraaijenbrink, secretaris  
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Ik geef de pen door aan: 
 
 
Er was eens: zo begonnen de sprookjes in onze kinderjaren. 
Sprookjes zijn verzonnen verhaaltjes die ons door onze ouders 
werden voorgelezen toen we klein waren en alles nog geloofden. 
Maar naarmate we ouder werden geloofden we niet meer in 
sprookjes. 
We kregen met de realiteit te maken. 
Een realiteit die niet altijd even mooi of gemakkelijk was.  
Maar toch, als we in deze tijd van corona met de ons door de overheid 
opgelegde  beperkingen terugkijken dan is er best wel iets positiefs uit 
voortgekomen. 
We gingen massaal aan het puzzelen, lezen, handwerken en leerden 
weer creatief bezig te  zijn. 
Zelf heb ik onze fotoalbums en dia’s uit de kast gehaald en bekeken. 
Foto’s vanaf geboorte tot nu toe. 
Vele herinneringen kwamen weer naar boven. Van vakanties die we 
hadden gemaakt, verjaardagen, doop- en communiefeestjes met 
familie en vrienden en niet te vergeten de KBO uitjes en activiteiten. 
Teveel om op te noemen. 
En met die herinneringen kwamen ook de verhalen los. 
Er was eens: het sprookje van ons eigen leven. Ik blijf erin geloven. 
 
Ineke Meijer. 
 
De pen geef ik door aan Nel Hendricks  
  

 
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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Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 
Bewegen kan het risico op 
geheugenproblemen en dementie 
verkleinen. Door regelmatig te 
bewegen ,vergroot je de hippocampus, 
een belangrijk hersengebied voor het 
geheugen. Naarmate mensen ouder 
worden krimpt de hypocampus. 
Bewegen kan dit proces mogelijk 
vertragen.  
 
Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 
 
 
 

 
Biljart   
  
Het nieuwe seizoen is op 7 september weer 
geopend met een gezellige middag, die begon 
met een kerkelijke opening, en daarna was er 
koffie met gebak, gevolgd door een lekkere 

borrel, begeleid door een moedige zanger en muziek, het was weer 
gezellig. Wij biljarters waren al eerder begonnen op 13 juli, al was niet 
iedereen geweest, Nu draaien we op volle toeren, en hebben op 1 
september weer nieuwe moyenne berekend , wel door geteld van 
voor de corona, en dit over de laatste 15 gespeelde beurten, en wat 
heel opvallend was dat na anderhalf jaar corona, bijna iedereen 
achteruit is gegaan met hun moyenne, hieraan kun je aflezen dat er 
niet veel is geoefend in coronatijd, maar dat gaan we inhalen, en 
maken weer heel gezellige middagen met een goede bezetting. Een 
paar nieuwe leden kunnen we er nog wel bij hebben, voornamelijk 
voor de donderdag, maar dinsdag mag ook. Van een iemand heb ik 
met een praatje op de openingsmiddag de toezegging gehad dat hij 
misschien over een paar weken bij ons komt biljarten, dus even 
geduld, ondertussen maken wij fijne middagen en dat wensen we ook 
iedereen bij de KBO toe.      Cees. 
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UIT GOED VOOR U 

Modepresentatie Vander Klooster 

Vander Klooster Mode uit Boskoop heeft ons op woensdag 13 

oktober 2021 uitgenodigd voor een dames modepresentatie, heren 

zijn natuurlijk van harte welkom, maar de kleding is wel alleen gericht 

op dames. Deze gezellige dag ziet er als volgt uit: 

Ontvangst met koffie en gebak (ook suikervrij) van de plaatselijke 
banketbakker. Daarna presenteert de ladyspeaker en drie 
mannequins op muziek een uitgebreide show met de allernieuwste 
eigentijdse items. 
 
Na de modeshow wordt er een lunch geserveerd. 
 
Gelegenheid om te kopen en te passen is er uiteraard ook. Alles 
begeleid door de mannequins en verkoopsters die voor deskundig en 
vrijblijvend advies zorgen. 
Rond 15.45 uur gaan we weer met de bus huiswaarts. 
 
Deze dag bij Van der Klooster is € 6,00 p.p. plus het busvervoer   
€ 12,00 p.p. dus totaal € 18,00-.p.p. 
We vertrekken woensdagmorgen 13 oktober om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein, u kunt zich hiervoor opgeven vóór 7 oktober via 
onderstaande strook bij Joke Mulder en betalen op de dinsdagmiddag 
of op de donderdagmiddag bij Coby van der Knaap.  
Als u op eigen gelegenheid wilt gaan is het adres: Boskoopseweg 4, 
2771 XN Boskoop. 
 
Voor u de bus instapt is het de bedoeling dat u aan een van onze 
commissieleden van UGVU toont: 
Een bewijs van volledig vaccinatie, u kunt ook de “Coronacheck” 

app  downloaden op uw telefoon, die kunt u op alle plekken waar 

nodig gebruiken. Hulp hierover kunt u zien op  
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https://www.youtube.com/watch?v=fuwzLKOwJIQ of vraag uw 

kinderen/kennissen hoe dat moet. 

OF  Een negatief testresultaat, dit kan zijn een sneltest (niet 

ouder dan 48 uur) of een PCR-test  

 
 
Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

 
Aanmeldingsformulier 

 
Modepresentatie Vander Klooster in Boskoop 13 oktober 2021 
 
Inleveren bij Joke Mulder Prins Hendrikstraat 85, Wateringen (telefoon 
0174-298727)  
of bij Coby van der Knaap, Kerklaan 28c in Wateringen (telefoon 06-
36563076) 
inclusief contante betaling van € 18,00 p.p. vóór 7 oktober 2021  
 
Naam mevrouw 
…………………………………………………………………………………
………………….. 
 
Naam de heer 

…………………………………………………………………………………

………………….. 

Adres  

…………………………………………………………………………………

………………… 

Telefoon  
…………………………………………………………… 
 
Suikervrij gebak   Ja/Nee 
 

https://www.youtube.com/watch?v=fuwzLKOwJIQ
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel 62 uit nieuwsbrief  
nr. 7 - 2021   
 
Voor G v l = Voorgevel 
 

Goede inzenders zijn: Anneke Thoen, Hannie Simons, Baps Klooster, 
Magda Vanhoutte, Coby van Paassen, Thea Vijverberg, Wil Jansen.  
De fles is gewonnen door Thea Vijverberg. Van harte gefeliciteerd. 
 
Droedel  63  

 
 
 
 
Uw oplossing kunt u tot 12 oktober 2021 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Rondleiding WOS-studio in ’s-Gravenzande op 

 woensdag 3 november 2021. 

 
                                                                        
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 bezighoudt. 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 16 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, 
 
Rabo Clubsupport actie. 
Vanaf 4 oktober 2021 kun jij als lid je stemmen uitbrengen op clubs en 
verenigingen bij jou in de buurt. 
Het einde stemperiode is 25 oktober 2021.  
De bekendmaking resultaten: 1 t/m 14 november 2021 
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Drie nieuwe vrijwilligers 
( Gastvrouwen/koffiedames) 
 
Gelukkig zijn we erin geslaagd het team 
van de gastvrouwen/koffiedames weer aan 
te vullen. 
 
Even voorstellen 
 
Ik Anja Mansveld wil me even voorstellen  
Ik ben 48 jaar getrouwd met John Mansveld ik heb een zoon,een 
schoondochter en twee kleinzonen. 
Vanaf Augustus 2020 ben ik met pensioen gegaan en vind het 
daarom heel leuk om koffie te gaan schenken bij het kbo Wateringen 
Met vriendelijke groet Anja  
 
 
Mijn naam is Tiny van Bruchem. Ik ben 65 jaar. Ik ben getrouwd met 
Dick en we hebben 3 kinderen. 2 jaar geleden ben ik gestopt met 
werken. Gedurende ruim 35 jaar heb ik gewerkt als groepsleerkracht 
op een basisschool, de meeste jaren voor groep 1/2. Nu val ik nog 
regelmatig in op mijn oude school. Mijn hobby’s zijn wandelen, fietsen, 
lezen en in de tuin bezig zijn. Op donderdagochtend speel ik 
badminton bij VELO. 
Vanaf 1 oktober kom ik bij de KBO helpen met koffieschenken tijdens 
de kaartmiddagen. Ik heb er zin in. 
 
 
Ik wil me graag even voorstellen:  

Mijn naam is Ellie Freen, ik ben 72 jaar en woon in Rijswijk. 
Mijn vorige vrijwilligerswerk was in Steenvoorde daar deed 
ik oma’s patatkraam wat al een hele tijd stil ligt. 

Dus was op zoek naar iets nieuws en dacht ik ga klaverjassen en zag 
dat ze nog wat koffiedames nodig hadden dat leek me wel wat leer ik 
meteen de mensen een beetje kennen en de rest komt vanzelf wel.  
Het is goed om onder de mensen te blijven en vooral genieten van 
elkaar!Groetjes en tot gauw. Ellie Freen 
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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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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 

 
 
Gratis cursus Digisterker bij Bibliotheek Wateringen  
 
De dienstverlening van de overheid wordt bijna alleen nog digitaal 
aangeboden. Het maken van een afspraak bij de gemeente of een 
vraag bij de belastingdienst, het gaat allemaal via de computer.  
Daarom is er een cursus digisterker. 
Met deze cursus leert iedereen om zelfstandig gebruik te maken van 
de digitale overheid zoals omgaan met DigiD, de website raadplegen 
van gemeente Westland of MijnOverheid. 
 
Wateringen dinsdag 10.00 - 12.00 
19-okt  26-okt  2-nov  9-nov  
 
Wateringen vrijdag 10.00 - 12.00 
19-nov 26-nov 3-dec  10-dec 
 
De cursus wordt gegeven in samenwerking met Seniorweb. 
Na afloop krijgen de deelnemers een certificaat.  
Aanmelden kan via de balie in de bibliotheek of via klantenservice 
(017-226404) of via de website www.bibliotheek-westland.nl   
 
 
 
 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Klaverjassen 
 
Nadat vorige week het seizoen2021-2022 feestelijk is geopend, zijn 
we op 14 september begonnen met de competitie van het 
klaverjassen. De opkomst was de helft meer dan op de dinsdagen dat 
er vrij gespeeld werd. We gingen met 15 tafels ( dus 60 deelnemers) 
van start, teken dat de mensen er weer zin in hebben. 
Ik had voor we begonnen met kaarten aangekondigd dat ik na afloop 
de top van de uitslag bekend zou maken. De uitslag opmaken is pas 
mogelijk nadat alle scorebriefjes binnen zijn. Maar tussen de eerste 
spelers die klaar zijn en de laatsten zit nogal wat tijdsverloop. Duurt 
dat voor de “snellen” te lang? Of hebben die thuis dringender zaken te 
doen? Wat daar ook van zij, toen ik de top van de stand klaar had heb 

ik dat hardop voor gelezen. Er zaten toen nog drie dames 
aan de bar met een drankje, de overigen waren al naar huis.  
Het bestuur zou graag zien dat ook de klaverjassers na 
afloop nog gezellig bij elkaar blijven om na te praten onder 

het genot van een drankje. Zij werkt eraan dat ik een 
laptop ter beschikking krijg om de uitslag van de 
standen te verwerken. We zullen zien of dat sneller 
gaat dan met de hand de briefjes te rangschikken. 
Maar de laptop neemt vorenbedoeld tijdsverloop niet 
weg. Blijft over de vraag: willen 
we daarop wachten?? 
 
Hieronder de toptien van onze eerste competitie spel : 
1  Tiny Odems       5892                 6  Harry Spaans       5275 
2  Riet Bom            5366                 7  Nel van Nierop     5191 
3  An v. d. Sman    5333                 8  Leen van Velzen  5096 
4 To Verbeek         5300                 9  Ton Eijgermans    5072 
5  Ad Lem              5292                10 Leny Righarts       5006 
 
Degenen die op deze eerste middag minder gelukkig waren moeten 
maar zo denken : Eerste gewin is kattengespin.  
 
Piet Pool 
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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. 
 
Postzegels 
Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en 
religieuze artikelen ten bate van Missie- en 
Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de soosmiddagen  
Kunt u het niet brengen, een telefoontje en we halen het bij u op. 
 
Wil je je voorstellen?  
Ik ben gevraagd om de website van KBO Wateringen bij te werken en 
te onderhouden. De volgende vraag was of ik me voor wil stellen 
zodat de KBO leden weten wie er achter de knoppen zit.  
Ik ben El van der Valk en ben geboren als jongste telg in een nest van 
11 kinderen, bij van Lier de kruidenier van de Rusthoek in 
Wateringen, hierover later meer. 
Ik ben getrouwd met Andre van der Valk, we hadden een 
tuinbouwbedrijf aan de Zwet in Kwintsheul. Mijn man is in 2011 
gestorven en ik ben 7 jaar nadien verhuisd naar Naaldwijk waar ik 
meer onder de mensen woon.  Nadat ons bedrijf verkocht is (2007) 
kreeg ik meer tijd voor m’n hobby’s waaronder de computer. Ik heb 
een cursus websites maken gevolgd en heb de rest van mijn kennis 
(zover ik deze heb) in de praktijk geleerd. Ik zet mijn kennis nu in voor 
vrijwilligerswerk, ik werk aan- of ben een vraagbaak- voor 7 websites. 
Aan de ene website werk ik wekelijks,  andere websites vragen 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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minder onderhoud. Zoals gezegd ben ik een van de 8 dochters (en 3 
zoons) van kruidenier van Lier.  
De winkel (1930  tot 1971) was een onderdeel van ons huis, een 
kelder die mijn ouders destijds aan het huis hebben laten bouwen. In 
deze kelder konden zij de boter, kaas, spek en ham koel op slaan. 
Mijn vader is jaren met z’n waren in een grote mand op een JLO 
motor z’n klanten langs gegaan. 
In de oorlog werden er bonnen uitgedeeld waarmee er eten ‘gekocht’ 
kon worden. Omdat de mensen de bonnen aan huis in kwamen 

wisselen is vanaf die 
tijd de kelder een 
winkel geworden.  
Mijn vader en later 
ook (alle) kinderen 
gingen het pad op om 
boodschappen in een 
boekje te schrijven. 
Thuis werden de 
boodschappen door 
de jongere kinderen 
klaargezet en  
rondgebracht in 

tassen aan de fiets, een brommer en bakfietsen (zie foto).  
De klanten kwamen vergeten boodschappen halen in onze winkel, de 
kelder waar ze via de voordeur, onze gang  en een trapje af konden 
komen. 
In en rond het huis (waar 13 personen woonden) stond de voorraad, 
in de schuur, in het kippenhok, onder het afdak, onder de bedden en 
in de kasten, alles kon en alles was gewoon! 
Ik kan me voorstellen dat er onder jullie zijn die via onze gang het 
trapje af liepen om wat boodschapjes te halen. Tot slot: Ook al was 
het niet altijd feest in ons ‘nest’ kijk ik er met plezier en een warm hart 
op terug. 
 
Om op de site terug te komen: Zonder nieuwe informatie kan ik de site 
niet bijwerken: kbowateringen.nl. Als u informatie heeft wat geschikt is 
voor de website mail het dan naar: webmaster@kbowateringen.nl. 

https://kbowateringen.nl/
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Feestelijke opening van het KBO seizoen   7 september 2021. 

 
 
 

 

  
Kopij Nieuwsbrief  
Kopij voor Nieuwsbrief 
nr 9– voor 12 oktober 
2021 inleveren.  
thea1944@caiway.net 
of in de brievenbus Van 
de Kerckhovestraat 3. 
De volgende 
nieuwsbrief verschijnt 
op 26 oktober2021. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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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 
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@
mailto:pool46@caiway.nl

