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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: 68             nr.9                oktober  2021 

 
Van de bestuurstafel 
 
Begin oktober was het dan zover: sinds twee en een half jaar ons 
kaartweekend. Het was een zeer geslaagd weekend: de sfeer was 
goed, mooie kamers, lekker eten en redelijk goed weer. Echter 
zaterdag ochtend was er wel een minpunt: de bus van Hilda en Piet 
Pool was opengebroken, 3 sloten vernield en de fiets van Thea 
gestolen. De andere 3 fietsen hebben de dieven laten staan. Dus als 
u denkt dat er alleen in de Randstad wordt gestolen … 
Op zondag heb ik Chris de Gier (naast natuurlijk de klaverjas- en de 
bridgeleiding) mogen bedanken voor zijn vele verdiensten als leider 
van de klaverjas en hem de speld van onze KBO mogen 
overhandigen. 
Dit was niet de enige keer afgelopen tijd: op de algemene 
ledenvergadering van 14 oktober hebben we afscheid genomen van 
Etty de Kok. In de negen jaren dat zij bestuurslid was, heeft ze een 
zeer waardevolle bijdrage geleverd: o.a. de ledenadministratie (zeer 
consciëntieus) gedaan, jaren samen met Jan de Nestor aan de lopers 

http://www.kbowateringen.nl/
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uitgedeeld, altijd goede ideeën en altijd positief. Zij heeft de speld van 
onze KBO dan ook dubbel en dwars verdiend. 
Als nieuw bestuurslid is de heer Kees Grolleman toegetreden. 
 
Verder is Corona nog steeds onder ons. Daarom zal ook bij ons op de 
soosmiddagen een dezer weken gevraagd worden de QR-code of het 
schriftelijke bewijs van inenting éénmalig te laten zien. Niet 
gevaccineerd betekent dan geen toegang meer tot de soosmiddagen. 
 
In de winkels zie je alweer pepernoten, speculaas etc. en in de 
tuincentra is alles Kerst. Nu, half oktober, vind ik dat nog een beetje 
vroeg om aan te denken. Donkere dagen komen er nog genoeg. 
 
Het gaat U goed, namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
Overlijden: 
Mevr. Sophie van Ruijven-de Koning.  op 1 okt. 
Dhr. C.F. Eijgermans. 
 
Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies. 
 
Nieuwe leden: 
Mevr. B. (Betty) Thijsen-Scholten. 
Mevr. J.L.J. (Jopie) Lamb. 
Dhr. R.H.J. (Ronald) Balm 
  

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:   

  
Wo    3 nov.  Rondleiding WOS studio ’s Gravenzande  
Wo    1 dec.             Film “de laatste Kouwe tuinder 14.00 uur Velo 
 
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 kees.grolleman@gmail.com  
 
 
 
 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:kees.grolleman@gmail.com
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Ik geef de pen door aan: 
 
Via Nel Hendricks mag ik, Tiny Eekhout, de pen verzorgen. 
Ik ben geboren in 1937 in Den Haag. De oorlog meegemaakt met ’t 
neerstorten van V2 in de Riouwstraat, daarna verhuisd naar de 
Snelliusstraat tot mijn huwelijk. 
Na de oorlog veel aan sport (o.a. handbal) gedaan. Via trainerscursus 
mijn man Ton Eekhout ontmoet, getrouwd in 1961, 3 dochters en 1 
zoon gekregen. In 1969 in Wateringen komen wonen, mijn man 
werkte bij het Bouwfonds en zo de woning gekregen, waar ik nog 
steeds woon aan De Nesse. 
Na het overlijden van mijn man, ben ik op het Ministerie VWS 
(Volksgezondheid, Welzijn en Sport) waar mijn man voordien ook 
werkzaam was, als secretaresse van een dopingarts op de afdeling 
sportzaken gaan werken. 
Ook de huidige directeur van de KBO de heer Marcel Sturkenboom 
was er toen werkzaam. Toen dit ministerie naar Den Haag verhuisde 
ben ik met vervroegd pensioen gegaan. 
Ik ben toen met Thea Bekkers, moeder van de vriendin van mijn 
jongste dochter, bridgen gaan leren en lid geworden van de KBO. Ik 
heb genoten van de faciliteiten die de KBO bood, met als 
hoogtepunten de lustrumfeesten. Het was een fantastische tijd. 
Ruim 12 jaar heb ik in het bestuur gezeten en elke maand het 
mededelingenblad verzorgd, mijn opvolgster was Thea Bekkers, die 
vorig jaar afscheid nam van het bestuur. 
Ja en toen kwam corona en stonden de soos en alle andere 
activiteiten stil. Voor veel van onze leden een zware en eenzame tijd 
met ziekten en overlijdens. Gelukkig zijn de soosactiviteiten weer van 
start gegaan, ook was er weer een mooie vakantie en een prima 
kaartweekend. Dinsdagmiddag zit ik aan de gezellige creatafel 
kaarten te maken en op de donderdag ben ik na een onderbreking 
van enkele jaren weer gaan bridgen. 
Ook ga ik weer mee met dagjes uit voor een bezoek aan de 
modepresentatie van Van Der Klooster en het bezoek aan de WOS. 
De pen geef ik door aan …Cees Duijnisveld 



~ 5 ~ 
 
 
 
 

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 
 
 

 
Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 
 
Het onderhouden en aanleggen van verbindingen tussen 
hersencellen, oftewel de communicatie in de hersenen, kost veel 
energie. Hiervoor hebben we, naast voldoende beweging, ook 
gezonde voedingsstoffen nodig, zoals in groenten, fruit, vis, vlees en 
zuivel. 
 
Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 
 
 
 
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
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Biljart   
  
 
Als ik dit weer op papier zet, zijn we zo’n 
beetje aan het einde gekomen van het mooie 
nazomerweer, en is de herfst in aantocht. Zo 
krijgen we de gezellige en donkere avonden met kaarslichtjes en knus 
bij elkaar spelletjes doen, maar ook de dagen met regen en mist en 
harde wind, maar dat zal ons er niet van weerhouden om toch op de 
dinsdag en donderdag naar de KBO te gaan. Gezellig te kaarten en 
biljarten en andere spelletjes, het is belangrijk dat we elkaar 
ontmoeten en praten over duizend en een dingen met de gezelligheid 
voorop. Zo werd ik laatst gebeld door een oudere biljarter die zei: ik 
kan het spel niet zo goed en denk dat ik ga stoppen. Dat vond ik 
zonde van het contact en vroeg hem, kom toch op 1of 2 middagen bij 
het biljarten en doe alleen maar schrijven, dan ben je toch gezellig 
onder de mensen, en zo geschiede. Nu komt hij gezellig schrijven en 
daar zijn we heel blij mee. Dus ook schrijvers zijn van harte welkom, 
en ga je je misschien interesseren voor het biljartspel, en wie weet 
schuilt er een biljarter in je. Dit was  het even voor deze keer, en ik 
wens ieder een fijne tijd bij de KBO 
 
Cees 
 
 
Na een druk bezocht afscheid van Hein heeft Bep Straathof nog 
steeds veel last van de gevolgen van de hersenbloeding. Ze is nog 
wel scherp van geest, maar hoe alert en wakker ze is, verschilt van 
dag tot dag. 
Wilt u haar een kaartje sturen ? Haar adres: 
Verpleeghuis Vrederust-West, 
Schuttersreef 125, 
2542 XA Den Haag, 1e etage kamer 107. 
 
Dank namens de kinderen van Hein en Bep  



~ 7 ~ 
 
 
 
 

UIT GOED VOOR U 
Film “De Laatste Kouwe Tuinder” 

Op woensdagmiddag 1 december a.s. wordt de film “Laatste Kouwe 

Tuinder” vertoond in de Velo 

kantine.  

We maken er een gezellige 

filmmiddag van en beginnen 

daarom met een heerlijk kopje 

koffie. 

De inloop is vanaf 13.30 uur 

tot 14.00 uur en de film start 

om 14.15 uur. De kosten voor 

deze middag zijn inclusief 

koffie €  5,00 p.p. dit te voldoen bij binnenkomst aan Coby van der 

Knaap of Joke Mulder. 

Locatie: VELO-kantine, Noordweg, Wateringen. 

 
Verslag kaartweekend in Horst. 

Vrijdag 1 oktober. He he, het is zover. De persoonlijke chauffeurs 
reden voor om hun familie bij de bus af te zetten. Ze klauterden in de 
bus en Theo zette hun bagage in de stromende regen in het ruim. 
Klokslag 13.00 uur vertrokken we en de chauffeur zei, over 2 uur en 
10 minuten zijn we er. Na een relaxte rit klopte dat ook. We gingen de 
weg af links of rechts. Het werd links en ja hoor, daar was het Hotel. 
Mooi groot. Het inchecken ging redelijk snel allemaal, ieder kreeg een 
envelop met kamernummer en kon de kamer op gaan zoeken. Om 
17.00 uur was het verzamelen beneden in de bar, waar onze 
voorzitster Mevr. Annelies van der Hee, een welkomstwoordje gilde, 
want het was gezellig!!!!!!!! Om 18.00 uur diner. Was lekker en ieder 
zat naar een giga varkenshaas te turen, want dat was nog een klus 
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om die naar binnen te werken. Daarna bridgen met eerst wat 
strubbelingen met de kastjes. Maar dat was snel opgelost en liep 
verder ook als een zonnetje. Ati Arbouw en Annie van Dijk werden 
eerste deze avond. Na wat spoelgebeuren door de keel slopen de 
laatsten zachtjes op de trap naar hun kamer. En met een welterusten 
was de eerste dag voorbij. Ho ho op naar dag 2.                

Gerda van Leeuwen 

 

Zaterdag 2 oktober hebben we na een goede nachtrust heerlijk 
ontbeten. Om 11 uur stond de bus naar Nijmegen klaar, het was toch 
wel verder van ons hotel af dan ik dacht. In Nijmegen hebben we 
rondgelopen en ook over de zaterdagse markt gegaan. Op een terras 
hebben we heerlijk kunnen zitten en wat gedronken, het was gelukkig 
mooi weer. 

Om drie uur gingen we met de bus weer terug naar ons hotel en 
konden we ons even opknappen voor het heerlijke diner. Daarna 
gingen we gezellig klaverjassen en om twaalf uur gingen we naar 
onze kamer om moe maar voldaan te gaan slapen.  
Het is een mooi hotel. Goed uitgezocht! 

Annie van Tol 

 

Zondag 3 oktober. Laatste dag van het kaartweekend. Wat druilerig 
en regenachtig weer, wat somber aandeed, maar niet voor ons als 
gasten. De start was vroeg uit de veren, want om 9.30 uur zou het 
bridgen starten. Maar met een wel zeer uitgebreid buffet, kunnen we 
er wel weer tegenaan. Eerst de koffers en rollators bij de uitgang van 
het hotel neergezet. Norbert, de buschauffeur heeft alles in het ruim 
gezet, geweldig deze man. Nu was het ook de ochtend van de 
waarheid, wie zou er met de beker vandoor gaan? Het was leuk om 
tegen alle bridgers te spelen, daardoor hebben we ze allemaal 
ontmoet. De uitslag moest nog even wachten, want er was nog een 
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buitengewone lunch. Soep, broodjes zalm, salades, sla, te veel om op 
te noemen en ook nog een kaasbroodje. Wat dit onderwerp betreft is 
het hotel een grote ster waardig. 

De uitslag liep in combinatie met de klaverjassers gesmeerd. Als 
eersten eindigden Louise Barendse en Ien Oosterlee. Tweede paar 
was Nelly Zuidgeest en Leny de Bieman. Derde paar Anjo v.d. 
Hoeven en Rita Veening. Iedereen mocht een leuke prijs uitkiezen. 
Sommige prijzen waren gesponsord door Gerard de Kievit. Gerard 
heeft momenteel wat gezondheidsproblemen, bedankt Gerard en veel 
sterkte. Natuurlijk alles vastgelegd met de camera. 

Nu alle ins en outs bekend zijn van het weekend, begrijpen we dat 
daar organisatorisch een hoop voorbereiding aan te pas komt. Onze 
voorzitster Annelies v.d. Hee heeft dan ook ieder bedankt, die hier 
mee bezig is geweest. 

Er was nog een vervelend geval, ’s-Nachts was de bus van Piet en 
Hilda Pool opengebroken en daaruit was een elektrische fiets 
meegenomen (gejat). Jammer dat dit is voorgevallen. Dit was mijn 
belevenis van een geslaagd weekend, ook van mijn vrouw Aafje. 
Misschien tot een volgend weekend en veel kaartplezier.  

Jan Lindenburg   

 
 
 

 
Website: 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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Bridgeweekend 
 
Na wat problemen met het inchecken in het hotel, wat een beetje 
moeizaam verliep hebben wij bitterbalgirls meegedaan aan het 
bridgeweekend. 
Een dikke pluim voor de organisatie die dit weekend heeft 
georganiseerd. Voortreffelijke locatie. Super kamers. Heerlijk eten en 
zeer vriendelijk personeel, vooral de jonge mannen. Na de vervelende 
Corona periode genoot iedereen met volle teugen van het kaarten. Je 
proefde de saamhorigheid en we hopen op weer zo’n weekend 
volgend jaar. Namens ons, iedereen die dit tot stand heeft gebracht 
hartelijk dank. 
Annet Krijger. 
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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 
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 

 

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

EINDSTAND 1e COMPETITIERONDE 2021/2022 

A-LIJN 
1e  Wil en Piet Duijndam              54.63 % 
2e  Cocky Laverman en Renee Wijtenburg  53.71 % 
3e  Aafje en Jan Lindenburg              52.67 % 
4e  Lenie den Bieman en Etty de Kok  52.34 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Thecla Kester en Anneke Fromberg  62.14 % 
2e  Hans Vollering en Piet van Os   55.72 % 
3e  Magda Desmet en Therése Decannière  54.14 % 
4e  Toos Bruin en Thea v.d. Helm   50.72 % 
   
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Coby van Paassen en Jan van Kester  55.42 % 
2e  Jeanette Vogels en Tini Alleblas   54.55 % 
3e  Corrie Gardien en Hennie de Gier           53.96 % 
4e  Joke Strik en Hennie Wagterveld            53.06 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Trees Holst en Theo Snoek   56.11 % 
2e  Corrie en Rink van Rossum   53.92 % 
3e  Tiny Eekhout en Coby Doorschodt  51.97 % 
4e  Leny van Mil en Marijke Scholtes            50.99 % 
 
 
Allen die gepromoveerd zijn Van harte 
gefeliciteerd. 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel 63 uit de Nieuwsbrief nr. 8 - 2021   
 

Klein k in D R  en =  Kleinkinderen 
 
Veel goede inzenders en als winnaar van de fles 
is door Etty getrokken: nr 7 Cees van der Wilk. 
De goede inzenders zijn : Riet Zwinkels, Jan van 
der Knaap, Guusje Dries, Vonie van Rijn, Baps 

Klooster,  Hannie Simons, Cees van der Wilk, Coby van Paassen,  
Nan Keyzer, Magda Vanhoutte, Leo de Kok, Anneke Thoen  
 
Droedel 64 

 
Uw oplossing kunt u tot 19 nov. 2021 inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto: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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Gaat u nog graag uit, maar liever 
niet alleen, of vindt u het lastig om 
zelf alles te regelen? 
 
Zo werkt het  
 

Stichting Vier het Leven organiseert 
culturele activiteiten voor ouderen 

waarbij alles is geregeld om zorgeloos te genieten. Onze vrijwilligers 
halen de ouderen (65+) thuis op en samen gaan zij gezellig naar een 
theatervoorstelling, de film, een concert of naar een museum. 
 
zaterdag 20 november 2021 15.00 uur 
World Forum Theater - Den Haag Carmina  Burana - Carl Orff 
Geniet van elk moment dat geluk brengt. Deze boodschap vormt het 
centrale thema van Carmina Burana, een muzikaal meesterwerk van 
de hand van componist Carl Orff. Orff gebruikte Latijnse en Duitse 
teksten van rondtrekkende monnikken uit de 13e eeuw als basis van 
zijn Carmina Burana en liet zich inspireren door uiteenlopende 
muzikale bronnen. Het resultaat is een krachtig en opzwepend 
muziekstuk vol met voortstuwende ritmes. Mede dankzij de 
uitzonderlijke koor- en orkestbezetting maakt dit van elke uitvoering 
een intense belevenis. 
 
maandag 29 november 2021 20.15 uur  
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk Dubbel - Tineke Schouten 
En nu voor deze 25ste jubileumshow kan ze niet wachten om jullie 
weer hartelijk te laten lachen om splinternieuwe types met hun 
menselijke tekortkomingen. En natuurlijk ontbreken de mooie 
gevoelige liedjes niet. En beloofd: ook Bep Lachebek komt nog heel 
even voorbij. Beppie, van buiten en van binnen een brok tragiek. 
Beppie neemt nog een dubbele wodka, lacht te luidruchtig en ligt 
ongegeneerd dubbel, dubbel met een dubbele L. Want het leven moet 
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van tijd tot tijd wel gevierd worden. Tijd voor een feestje, hoe moeilijk 
kan dat zijn? Vanavond is het leven mooi. 
 
dinsdag 30 november 2021 20.15 uur  
De Doelen - Rotterdam Van Brel tot Stromae en Debussy - 
Amsterdam Sinfonietta met Thomas Oliemans  
Bariton Thomas Oliemans begon dankzij de platencollectie van zijn 
vader als jochie mee te zingen met de grootheden van de Franse 
levensliederen. Inmiddels gevierd operazanger en te gast in de 
grootste operahuizen ter wereld, keert hij in dit programma met 
Amsterdam Sinfonietta terug naar een van zijn eerste liefdes: de 
Franse chanson. Bekende en onbekende chansons van Jacques Brel 
tot Claude François en van Charles Trenet tot Stromae, en klassieke 
werken voor strijkers van Ravel, Rameau, Debussy en Faurau, laten 
de onmiskenbaar Franse klank door de eeuwen heen horen. 
 
vrijdag 3 december 2021 20.15 uur 
Theater Warenar - Wassenaar 25 lust en leed - NietSchieten 
Sinds dit ijzersterke cabarettrio in 1994 Cameretten won, is het een 
vaste waarde in de theaters. Speciaal voor het 25-jarig jubileum 
komen zij terug in de oorspronkelijke formatie.Maarten, Arend Ã©n 
Erik brengen met liefde een avond vol lust en leed uit al hun 14 
shows. Niet om het allemaal nog eens dunnetjes over te doen maar 
om te laten zien dat ze wijzer zijn geworden. 
 
maandag 20 december 2021 20.00 uur Nieuwe Luxor Theater - 
Rotterdam Jubileumtournee - Willeke Alberti Willeke Alberti, de 
grande dame van de Nederlandse muziek, zal samen met het publiek 
en haar live band herinneringen ophalen uit haar 65-jarige carrière. 
Een imposante carrière die haar vele grote hits heeft opgeleverd, 
zoals ˜Mijn Dagboek”, ˜Samen Zijn”, ˜Spiegelbeeld” en ˜Telkens 
weer”. Speciaal voor deze theatertournee heeft zij een uniek 
programma samengesteld vol bijzondere liedjes en persoonlijke 
anekdotes. “Ik kan niet wachten om weer in het theater te staan en 
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samen te zingen, te lachen en een traantje te laten en gewoon samen 
zijn”, aldus Alberti. 
 
Klaverjassen  Horst 2021 
Al twee  maal eerder waren we meegegaan met het kaartweekend 
van de KBO Wateringen en dat was zo goed bevallen ,dat we in 2020 
ons weer, als deelnemer, in lieten schrijven. Toen kwam dat 
vervelende virus ( waar ik de naam niet meer van  ga noemen) 
opzetten en werd alles anders. Totdat de leden van UGVU een 
fantastische locatie in Horst had gevonden om het kaart weekend 
door te laten gaan. 
Parkhotel Horst is een nagebouwd kasteel met bijbehorende gracht 

en een brug naar de 
hoofdingang. Wij waren een 
dag eerder vertrokken om in 
alle rust te wennen aan de 
prachtige omgeving. Op 
vrijdag zijn we naar het 
legermuseum van Overloon 
gegaan. Daar was een 
thema opstelling van de 
tweede wereldoorlog. Als 

geïnteresseerde van dit alles was het een prachtige dagbesteding. In 
Wateringen was men toen druk bezig om alle deelnemers in een bus 
te krijgen, maar door een telfout lukte dat niet en moesten er vier 
personen met eigen vervoer naar Horst. 
Bij terugkomst in het hotel liepen we Hilda en Piet, met hun mede 
passagiers, tegen het lijf. Die zaten  na een lange autorit, aan de 
koffie met een vlaaipunt  Wij lasten daarna een rustpauze in en later 
was het hele hotel door Westlanders bezet, dat zorgde voor een hoop 
reuring. Onder het genot van een drankje wachtten we met z’n allen 
het diner af.  
Daarna begon het spel waar we voor gekomen waren. We daalden af 
naar de ”kelder” en werden onder aan de trap door een van de obers 
naar onze zaal verwezen. De klaverjassers naar links en de bridgers 
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naar rechts. De spelers zijn niet met elkaar te vermengen, omdat de 
bridgers in rust het spel spelen en wij aan een rumoerig kaartspel 
doen. 
Na afloop werd door Piet de tussenstand bekendgemaakt. Hij is 
namelijk een goochelaar in het maken van lijsten met cijfers. In zijn 
vorige  baan was dat zijn werk als belastingambtenaar. Inmiddels 
hadden we door de spanning behoorlijk dorst gekregen en hebben we 
nog een borreltje en een goed gesprek gehad in de bar, die om 12 uur 
gesloten moest worden. Gelukkig, want voor sommigen was het een 
drukke dag geweest en een nachtrust kwam goed uit. 
Zaterdag was de dag van Nijmegen. Een groot gezelschap had zich 
opgegeven om met de bus naar Nijmegen te gaan. Nu ken ik deze 
stad goed van de Vierdaagse. Twee keer heb ik hem meegelopen en 
12 jaar de verzorging gedaan van het detachement van de Haagse 
brandweer. Dus kozen wij er voor om een fietstocht te maken met de 
e-bike. Het was mooi weer en bij het bespreken bij de receptie 
hoorden we van Piet dat er s- nachts een fiets uit zijn auto was 
gestolen, dus moest hij  er een bij huren ,zodat er toch gefietst kon 
worden. Wij maakten gebruik van een route die door het hotel werd 
aangeboden. Onderweg kregen we te maken met een omleiding en 
raakten we wat van de route af. Gelukkig kwamen we daardoor in het 
plaatsje Sevenum uit. Je kent het wel: een kerkje, café en een mooi 
terras voor koffie en een Limburgse vlaai. Na het verorberen van dit 
lekkers waren we het snel eens, dat er vandaag geen lunch nodig 
was. 
Bij terugkomst in het hotel weer 
even de rust genomen, voordat we 
in de bar een borreltje gingen 
drinken. Daar werden we verrast 
door twee dames die  naar 
Nijmegen waren geweest en onze 
eerste vraag was : Hoe was het?  
Nu wist ik niet dat Thea R. en Tiny 
O al jaren een hechte vriendschap 
hadden. Eerst met de mannen erbij en later samen. Ze hebben vele 
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vakanties met elkaar meegemaakt en aan de gezichten te zien waren 
daar vele ondeugende momenten bij.  Door de gezellige verhalen was 
het snel weer tijd voor het diner, wat net als de vorige dag, goed 
verzorgd was door het vriendelijke personeel. Na het eten wisten we 
gelukkig  onze eigen zaal te vinden, waar we koffie dronken en 
daarna weer wat hapjes kregen. Gelukkig wat minder dan de vorige 
avond, want dat was rijkelijk veel. Na het kaarten weer een snel  
overzicht, door Piet, van de behaalde resultaten. Door diverse 
omstandigheden was er geen tijd meer om een bezoek aan de bar te 
brengen, dus snel naar bed. 
Zondagmorgen om half acht ontbijt en half tien aanvang van de 
laatste ronde. We weten dat zo’n kaartweekend vermoeiend is en dat 
bleek want  een echtpaar had toch wat moeite  om op tijd aanwezig te 
zijn, maar daar over later meer. Bij het begin van de derde ronde werd 
door Piet een voorlopige tussenstand gegeven van de 5 hoogst 
genoteerde deelnemers. Dit maakte het extra spannend, omdat men 
nu wist wie men stevig moest aanpakken. Voor To Verbeek was dit 
erg zuur, omdat zij de eerste dag bovenaan stond en de tweede dag 
laatste werd. Niemand heeft iets van die terugslag  gemerkt en ze 
heeft toch een mooie eindscore weten te halen. 
Daarna begon de laatste ronde waarbij de spanning hoog opliep. Wie 
zou er met de felbegeerde trofee naar huis gaan? Nadat alle partijen 
gespeeld waren spoedde  men zich naar de lunch waar inmiddels ook 
de bridgers waren gearriveerd . 
Door een technische man werd nog snel een luidspreker met 
microfoon geïnstalleerd en kon de prijsuitreiking beginnen . 
De winnaar van het klaverjasweekend 2021 is Wim Berendse.     
Was dat niet de man die vanmorgen wat extra uren geslapen had  en 
daardoor fitter aan de finale kon beginnen? We zullen het nooit te 
weten komen, maar Wim het is je gegund en van harte gefeliciteerd. 
Nu volgde een lange lijst met namen en standen en zoals gebruikelijk  
er was voor iedereen een prijs. 
Dank aan de commissie UGVU en Piet en Hilda voor het prima 
verzorgde weekend. 
Tot volgend jaar: Geert en Claudy 
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Het kaartweekend in Horst 
 
Het was ons eerste kaartweekend als “wedstrijd”-leider. Die klus is 
ons in alles meegevallen en gezien de reacties van de kaarters tijdens 
en na het spelen kunnen we concluderen dat we het weekend wat dat 
betreft geslaagd mogen noemen. Door Loes van Paassen is Hilda 
verrast met een leuke tas met afbeeldingen er op van een kaartspel. 
De eerste pitten werden trouw gemeld en daarvan hadden Tiny 
Odems en Cor Alders op vrijdagavond de primeur.  
Minder geslaagd was natuurlijk de inbraak in onze bus en de diefstal 

van een 
elektrische fiets.  
Op dat zelfde 
vlak kregen Wim 
Berendse en Ria 
Bom ook de 
schrik van hun 
leven. 
Geert en Claudy 
schrijven in hun 
verhaal over het 
weekend  
 
 

Wim Berendse neemt de beker in ontvangst  

dat ik dat snelle tellen en sorteren bij de Belastingdienst heb geleerd. 
Als dat al waar zou zijn, dan moeten jullie daar natuurlijk niet gelijk uit 
concluderen dat ik daar hele dagen zat te kaarten.  
Naast het kaarten hebben wij zowel vrijdagmiddag als op zaterdag 
gefietst. Vooral zaterdag hebben we flink wat kilometers afgelegd 
omdat de terugtocht uit Kevelaer flink langer werd doordat we  ergens 
verkeerd zijn gegaan en we bovendien te laat waren voor het pontje 
naar Blitterswijck waardoor we een stuk moesten omrijden naar de 
brug bij Well. Maar ondanks dat alles waren we toch klokslag half zes 
terug in het hotel; net op tijd voor het diner. 
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Jullie willen natuurlijk de eindstand ook wel kunnen bekijken. Hier is 
die.. 
 Piet en Hilda 
 
 
Uitslag van het klaverjassen 

1 Wim Berendse   14.867 pt. 

2 Nel Z|winkels    14.555   

3 Ria van Santen    14.538 

4 Leen van Velzen   14.431 

5 Jos van de Voorde 14.374 

6 Ali van Zeijl  14.336 

7 Loes van Paassen 14.308 

8. To Verbeek  14.044 

9 Geert Reijgersberg 13.951 

10 Tiny Odems    13.944 

11. Trees Suijker    13.920 

12 Corry van Ruijven 13.905 

13 Nel van Nierop    13.833 

14 Chris de Gier    13.768 

15 Chris Buzing    13.709 

16 Tonnie Eijgermans   13.703 

17 Leny Righarts    13.656 

18 Piet Eijgermans    13.636 

19 Rita Hendriks    13.599 

20 Ludy Vis     13.590 

21 Plony Bouman    13.572 

22 Claudy v.d. Sluijs 13.570 

23 Nel van Dorp    13.569 

24 Gerda Hazenkamo       13.508 
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25 Joke Mulder    13.383 

26 Cor Alders  13.200 

27 Riet Vis     13.155 

28 Thea Reijgersberg 13.148 

29 Toos van der Zalm 13.076 

30 Toke de Gier    13.007 

31 Jan Hanemaijer    12.976 

32 Jan van Ruijven    12.715 

33 Riet Nederpelt    12.628 

34 Annie van Tol    12.492 

35 Riet Bom     12.447 

36 Ria Berendse-Bom   12.447 

 
 

 
 
Nepmails uit naam van WoningNet 
uit Nieuwsbrief week 41 
 

Met valse e-
mails van 

verhuursite WoningNet proberen 
internetcriminelen geld te stelen. 
De onderwerpregel en de inhoud 
verschillen per mail, maar de boodschap is 
steeds hetzelfde: de inschrijving bij 
WoningNet is verlopen en moet worden 
verlengd. Daarvoor moet de ontvanger van 
de mail de jaarlijkse verlengingskosten van 8 euro betalen. In de 
mails staat een link naar een betaalomgeving of een website om 
de inschrijving te activeren. 
Weggooien 
Wees bij e-mails van WoningNet extra alert. Staat er een link in 
naar een betaalomgeving? Dan gaat het om een nepmail. Gooi het 
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bericht weg. WoningNet stuurt geen betaalverzoeken met links in 
de tekst. Daarnaast sluit de organisatie ook nooit een inschrijving 
na een periode van inactiviteit. 
SeniorWeb Phishingchecker 
Twijfelt u over de echtheid van een mail? Leden van SeniorWeb 
kunnen dit soort berichten mailen naar de phishingchecker. Ze 
horen uiterlijk de volgende werkdag of het een nepmail is. 
 
 
Belastingdienst digitaliseert alle formulieren 
 
De Belastingdienst vertaalt de komende jaren alle papieren 
formulieren naar een digitale variant. Wie gehecht is aan papier hoeft 
niet te vrezen, want de papieren formulieren blijven bestaan.  

De belastingaangifte of aanvraag voor 
een toeslag zijn al jarenlang 
gedigitaliseerd. Maar de Belastingdienst 
werkt nog met vijfhonderd papieren 
formulieren en wil ook hiervan een 
digitale variant. Te beginnen met de 
formulieren die het vaakst gebruikt 
worden. Denk aan ‘Aanvraag 
beschikking ANBI’, ‘Verzoek middeling 
Inkomstenbelasting’, maar ook het 
klachtenformulier. 

Papier blijft 
Het zal voor menigeen een geruststelling zijn: alle papieren 
formulieren blijven bestaan voor hen die liever met de pen invullen en 
met tante Pos verzenden. 
 
 
Kopij:  Kopij laatste Nieuwsbrief 2021 inleveren voor 19 
november bij Thea Bekkers Van de Kerckhovestraat 3 of 
thea1944@caiway.net 
 

https://www.seniorweb.nl/phishing
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 
C.J.W. Grolleman   lid   06-45428127 
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

