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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.10                  november/december 2021 

 

Van de bestuurstafel 

 

Deze week (de week van 14-21 november) hebben wij als bestuur het 
moeilijke besluit genomen, de soosmiddagen – voorlopig – voor 
enkele weken te stoppen. Moeilijk omdat de KBO er ook is om elkaar 
te ontmoeten en dat kan nu even niet. Ik heb geen idee hoelang het 
gaat duren, we wachten op de eerstvolgende persconferentie en zoals 
het nu staat is die op 3 december. 

Als wij weer beginnen wordt dat gepubliceerd op de website: 
www.kbowateringen.nl. Natuurlijk mag u ons ook altijd bellen. 

Voor de families die sinterklaas willen vieren, is het te hopen dat de 
pakjesavond door kan gaan. 

Maar daarna gaan we alweer richting Kerstmis. Vooralsnog gaan we 
ervan uit dat de kerstviering op dinsdagmiddag 21 december door kan 
gaan. Maar ik kan het u niet beloven. Ook hiervoor raad ik u aan: kijk 
op onze website. 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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Dit is ons laatste mededelingenblad van dit jaar. In deze tijd is extra 
aandacht voor onze naasten nodig. Dan wens ik u veel geluk en vrede 
en veel liefde voor elkaar, op die manier moet 2022 een goed jaar 
worden. 

Namens het bestuur, 

Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

Nieuwe leden: 

 

Dhr. M.J.C.C. Grootscholten.  

Mijnheer Grootscholten, van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 

 

 

Activiteiten:  

  

Di       21 dec. Kerstviering in Velo 13.30 uur  
Wo 26 jan.  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: 

Heeft u een e-mailadres? Geef dit dan door aan de KBO en stuur een 
mailtje naar kees.grolleman@gmail.com 

 

mailto:kees.grolleman@gmail.com
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Ouderenadviseur:  

 

Maatje worden – iets voor u? 

Veel (jongere) ouderen zijn actief in vrijwilligerstaken; dat geeft 
voldoening en een zinvolle tijdsbesteding. Heeft u er wel eens aan 
gedacht om “maatje” te worden? Als u een maatje bent, bezoekt u 
met vaste regelmaat iemand bij hem of haar thuis, of op een andere 
locatie. U drinkt een kopje koffie of thee, maakt een wandeling, 
bezoekt een activiteit, doet een spelletje, net waar behoefte aan is. 
Samen worden er dingen gedaan die iemand in zijn of haar eentje niet 
zou ondernemen. Een maatje gaat graag met mensen om, is 
geduldig, enthousiast en geïnteresseerd en kan goed de eigen 
grenzen stellen. Degene voor wie men maatje wordt, kan kwetsbaar 
zijn vanwege psychische problemen, onzekerheid of eenzaamheid. 

Vitis Westland is op zoek naar nieuwe maatjes en begeleidt graag 
vrijwilligers die dit op zich willen nemen. Er is een 
reiskostenvergoeding beschikbaar. Als u over het maatjesproject 
meer informatie wilt (of misschien zelf wel in aanmerking wilt komen 
voor een maatje, dat kan natuurlijk ook), neem dan contact op met 
Florine Wilbrink van Vitis, telefoon 0174 – 630358 of via de mail 
f.wilbrink@vitiswelzijn.nl. 

 

 

Petra Rouss 

 

 

 

 

 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 
Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 
p.rouss@kpnplanet.nl 

 

mailto:f.wilbrink@vitiswelzijn.nl
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Vorig jaar kwam Sint niet bij de KBO, 
De leden vonden dat maar zo, zo 
Maar toen hadden we nooit gedacht 
Dat Sint ook nu niet bij ons wordt verwacht. 
 
Sint vond het een moeilijk besluit, 
Want gaan we van het sociale uit. 
Dan zou de Sint niet schromen 
En zeker bij ons langskomen. 
 
Maar het virus is ijzersterk 
En doet nog steeds zijn werk. 
In de zomer leek het beter te gaan 
En hoopten we het virus te verslaan. 
 
Gelukkig was er wel de vakantieweek, 
De opening van het seizoen 
Ook het kaartweekend was te doen 
En in Boskoop mode met een plakje cake. 
 
Maar wie weet, misschien, 
Kunnen we velen met de kerstviering zien. 
Kunnen we elkaar ontmoeten 
Voor nu: van Sint en Piet de groeten. 
 
De Sint 
December 2021 



~ 5 ~ 

 

Volg de gratis cursus Digisterker bij de bibliotheek! 

 

De dienstverlening van de overheid wordt bijna alleen nog digitaal 
aangeboden. Het maken van een afspraak bij de gemeente of een 
vraag aan de belastingdienst, het gaat allemaal via de computer. Dit 
heeft voor veel mensen voordelen, maar niet iedereen is digi-vaardig 
genoeg. Daarom is er de 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.  

Volg de cursus bij de bibliotheek bij 
jou in de buurt. De cursus wordt 
gegeven in samenwerking met 
SeniorWeb en bestaat uit vier 
bijeenkomsten. Na afloop ontvangen 
de deelnemers een certificaat. 

Aanmelden kan via de balie in de bibliotheek of via klantenservice 
(0174-226404) of via de website : 
https://www.bibliotheekwestland.nl/cursussen/Digisterker.html 

 

Digisterker cursus overzicht. 

 

Q 1 

Wateringen Digisterker maandag 19.00 uur  

31-jan  7-feb  14-feb  21- febr  

 

 

Q 2 

Wateringen  Digisterker maandag 19.00 uur  

26-apr            3-mei  10-mei 17-mei 

 

 

https://www.bibliotheekwestland.nl/cursussen/Digisterker.html


~ 6 ~ 

 

Rondleiding WOS studio ’s Gravenzande 

 

Op woensdagmorgen 3 november om  9.45 uur werden we door 
Dennis van Schie vriendelijk ontvangen bij de WOS. 

Er stond een heerlijk kopje koffie/thee 
klaar met een koekje erbij. Dennis heette 
ons van harte welkom. Hij vertelde dat 
hij 15 jaar geleden, toen hij nog op 
school zat, een advertentie zag staan 
van de WOS, hij solliciteerde en werd 
aangenomen als vrijwilliger. 

Later werd het zijn beroep waar hij nog steeds enorm veel plezier in 
heeft. Hij vertelde dat de WOS vroeger op een zolder was bij de 
Heenweg en toen het groter werd, verhuisde naar 's Gravenzande in 
een voormalige school. 

Dennis vertelde dat er heel veel vrijwilligers zijn die meehelpen, waar 
ze enorm blij mee zijn. Het is anders financieel niet op te brengen, 
omdat er maar een klein budget wordt gegeven. Er is een 
medewerker, die een dagtaak heeft om sponsoren te zoeken. Dit is 
voor de reclame die dan ook geld opbrengt. 

We kwamen in een studio met een jonge man die voor een 
toetsenboord met knopjes en schuifjes zat. Er werden verschillende 
vragen gesteld. B.v.: Worden er nog platen gedraaid? Nee, alles gaat 
digitaal. Op  de computer kon hij zowel de muziek opzoeken als 
telefoongesprekken doen. Alles is mogelijk, leve de digitale wereld. 
Wat een vakman! 

We zagen de monteerruimte waar de programma's worden gemaakt, 
wat een werk op al die beeldschermen. 

We zagen de  kleine studio's  waarvan 1 in gebruik was i.v.m. een 
radio uitzending. 

We spraken de eindredactrice  Elske Koopman die zich als een vis in 
het water voelt bij de WOS. 
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Aangekomen in de ''voormalige sportruimte'' is nu de tv studio 
gevestigd. 
Er stond een podium, lampen, camera's, drie tv schermen en een 
audiocue, waarvan de nieuwslezer zijn tekst kan aflezen.  
Dennis vertelde ons hoe een uitzending in elkaar zit . 
Hij maakt ook zijn eigen teksten zodat hij weet wat er gelezen gaat 
worden. 
We waren verbaasd hoe het allemaal werkt. 
 
Nog even een groepsfoto maken, hoe leuk is dit. 
 
Onder het genot van nog een heerlijk kopje thee/koffie werd Dennis 
(van Schie) bedankt met 2 heerlijke flessen wijn, jawel van VAN 
SCHIE. 
 
Het was een super leuke ochtend en we kijken nu zeker anders naar 
de uitzendingen van de WOS. 
 
Groet, Annemieke van der Enden 
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Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 

 

Het lopen van ommetjes overdag, kan je helpen beter te slapen. 
Tijdens je slaap spoelen de hersenen zich als het ware schoon. De 
hersenen krijgen dan een soort “wasbeurt”. Hersencellen krimpen 
tijdelijk, waardoor meer ruimte in onze hersenen ontstaat en 
schadelijke stoffen mogelijk beter weggespoeld en afgevoerd worden 

 

Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 

 

 

Het kan u bijna niet ontgaan zijn! 

 

De Rabo bank heeft al zijn leden opgeroepen om te 
stemmen voor de CLUB SUPPORT ACTIE ! 
Ditmaal was het niet mogelijk om 2 stemmen op de 
favoriete club/vereniging uit te brengen, maar 1 ; 
wel in totaal 3 stemmen. 
En het heeft onze KBO Wateringen geen 
windeieren gelegd! 

Het fantastische bedrag van € 1446,95 is dankzij de uitgebrachte 
stemmen binnengehaald. 
Een bijzonder mooi resultaat lijkt me waar we hopelijk iets leuks mee 
kunnen ondernemen. 
Dank voor uw stem!  
  
Nog een vriendelijk verzoek:  
Als u de contributie 2022 overmaakt, vriendelijk, doch dringend 
verzoek het lidnummer  te vermelden. 
  
Hans Vollering, 
Penningmeester KBO Wateringen. 
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Biljart    

 

18-11-2021 

Het is volop herfst en de blaadjes vallen in 
allerlei mooie kleuren van de bomen en 
struiken. In de ochtenden is het soms wat 
mistig en als we buiten komen heb je al gauw een druppel aan de 
neus hangen, maar toch is het fijn om een wandeling of fietstocht te 
maken. Maar op dinsdag en donderdag is het toch KBO middag, en 
dan is het gezellig om met de jongens te biljarten, en over de opkomst 
mogen we niet klagen met op dinsdagmiddag geregeld met 12-13 
man te spelen. We hebben 4 tafels, daar speel je met tweeën op en 1 
schrijver en is het mooi verdeeld met 12 man over 4 tafels. We 
hebben een systeem bedacht en dat werkt goed, Bij binnenkomst zet 
iedereen zijn naam op het speelbord, dus op volgorde van 
binnenkomst wordt het spel ingedeeld.-------------- En dit had ik op 
papier gezet voor de laatste KBO middag op 16 November en toen 
veranderde er een heleboel en zijn alle activiteiten geschrapt van de 
KBO tot voorlopig 7 December. Ik heb geprobeerd om iedereen van 
de biljart te informeren per telefoon, maar laten we hopen dat het van 
korte duur is, en dat we het nieuwe jaar weer gewoon kunnen starten. 

Het beste gewenst, Groeten  Cees.      

 

Cees. 

 

 

 

 

Zou het lukken met de 
boesterprik ? 
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Klaverjassen 

 

Beste klaverjassers, 
Zijn we net twee maanden aan de gang, moeten we al weer stoppen. 
Moeten we al weer, dat klinkt een beetje verwijtend. Maar zo is het 
zeker niet bedoeld. Boosdoener is de corona-situatie. Het bestuur 
heeft uiteraard het beste met ons voor en doet wat het verstandigst is. 
Geen risico lopen als de situatie zoals nu riskanter is. 

Laten we hopen dat het maar voor twee weken is. Op dinsdag 7 
december kunnen we de kaarten misschien weer schudden. Of, 
kunnen we het wel schudden (wat een toepasselijke uitdrukking!) 
Houd de berichtgeving over een eventueel vervolg dus goed in de 
gaten. Tot zo ver het ‘droevige” nieuws. 

De stand van het klaverjassen na tien speelronden laat een vrij 
constante kopgroep zien. Toch zit er tussen de nummer een en de 
nummer tien een verschil van iets meer dan drieduizend punten. 
Harry Spaans met meer dan vijftigduizend punten staat aan kop.  

Bij elke speelronde kijk ik wie die dag de hoogste score heeft gehaald. 
Op dinsdag 16 november was dat Jo Holierhoek. De meeste van die 
dagtoppers vind je ook terug bij de eerste tien van het klassement. 
Maar het  is nog niemand gelukt om dat twee keer te zijn. Heel 
bijzonder is het dan ook dat  een echtpaar dat wel is gelukt. Corrie 
van Ruijven “presteerde” dat op 26 oktober en de week er na deed 
Jan van Ruijven dat ook. De enige verklaring die ik daarvoor kan 
bedenken is dat ze dat thuis van te voren goed hebben doorgepraat. 

Tot zo ver ietsje over de behaalde punten. Wil je meer daarover weten 
raadpleeg dan de KBO site. Belangrijker is dat we met z’n allen elke 
dinsdagmiddag een leuk spelletje spelen en gezellig bij elkaar komen. 
Laten we hopen dat dat snel weer mag gebeuren. 

Dit is de laatste Nieuwsbrief van 2021 dus rest ons jullie fijne 
feestdagen te wensen en het allerbeste (vooral gezondheid) voor het 
nieuwe jaar. 

 

Met vriendelijk groeten van jullie spelleiders Piet en Hilda  Pool 
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Uit goed voor U 

 

      Let op !!!!!! 
Datum veranderd! 

 

Film “De Laatste Kouwe 
Tuinder” 

Op woensdagmiddag 26 
januari 2022 wordt de film “De 
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. 

 

 

 

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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Droedel van Harry 

 

Oplossing droedel 63 uit nieuwsbrief nr. 9 - 2021   

 

Voor Zet je = voorzetje 

Goede inzenders zijn: Hannie Simons, Baps 
Klooster, Cees v/d Wilk, Riet Zwinkels, Anneke 
Thoen, Riet Vollebregt, Coby van Paassen, 
Vonie van Rijn, Nan Keijzer, Jo Holierhoek, 

Magda Vanhoutte, Bernadette Wenneker, Thea Vijverberg 

Uit de goede inzenders is een fles wijn verloot en die is gewonnen 
door Riet Vollebregt. Riet van harte gefeliciteerd. 

Droedel  64  

 

 

Uw oplossing kunt u tot 4 januari 2022 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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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 

 

 

 

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 

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. 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Ik geef de pen door aan 

 

                                       

Deze keer is de beurt aan mij om me voor te stellen, velen zien mij 
lopen bij de KBO, en denken wie is die gozer, Ik ben Cees Duynisveld 
en in 1949 geboren in Poeldijk langs de Gantel en heb een fijne jeugd 
gehad, mijn Vader was tuinder en zelf heb ik ook nog 17 jaar in de 

tuin gewerkt. Ik ben jong getrouwd op mijn 20é met 
Tiny v Velzen uit de prins Hendrikstraat. Toen ik 30 jaar 
was ben ik bij Weverling gaan werken als hovenier tot 
mijn vut op 61 jaar. Onder tussen hadden we ook nog 2 
kinderen groot gebracht, een zoon en dochter. Nu heb 
ik ook nog 2 kleindochters. Op sportief gebied deed ik 

aan lange afstand wandelen van 60 en 80 km, en snelwandelen en 
hardlopen, later aan de dartsport. Nu ben ik al 
weer een paar jaar met biljarten bezig, en omdat ik 
een beetje met de computer kan werken en de 
punten telling bijhoud, ben ik zo’n beetje het 
aanspreekpunt geworden van de biljarters. Zo dat 
was het zo’n beetje, als u nog meer wil weten, 
spreek mij gerust aan dan maken we een gezellig 
praatje, ik sta er voor open. 

 

Ik geef de pen door aan John Mansveld 

 

Met de groeten : Cees  

 

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

 

Zo werkt het 

Bezoek de Web site van Vier het leven  

Samen uit, samen genieten 
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. 
 

Uitgaan met Vier het Leven en de nieuwe coronamaatregelen 
13 nov 2021 

Gelukkig vallen de nieuwe coronamaatregelen voor de culturele 
sector en Vier het Leven mee. Gisteren heeft de overheid 
aangekondigd dat o.a. de bioscopen en theaters open mogen blijven. 
Ook kunnen we voorafgaand aan de voorstelling en/of film gezellig 
met elkaar blijven genieten van een drankje. Wij volgen de richtlijnen 
van het RIVM en zijn dan ook heel blij dat wij onze gasten, met 
inachtneming van de coronamaatregelen, de kans kunnen blijven 
bieden om uit te gaan. 

 

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 
samen te zingen, te lachen en een traantje te laten en gewoon samen 
zijn”, aldus Alberti. 
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woensdag 22 december 2021 19.30 uur    

AFAS Circustheater - Den Haag  Disney's Aladdin de grote 
Broadway Musical!  
Ben je klaar voor het wereldberoemde verhaal uit Duizend-en-een 
nacht? Kom dan naar Disney's Aladdin in het AFAS Circustheater 
Scheveningen. De grote Broadway musical over de charmante 
straatdief Aladdin en de prachtige prinses Jasmine is al jaren een 
daverend succes in internationale theaters. Een wervelende show vol 
humor, kleurrijke kostuums en special effects die de harten gaat 
stelen van het Nederlandse publiek. 
 

vrijdag 24 december 2021 14:30 uur    

Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam The Sound of Music 

Een klassieker om naar uit te kijken: The Sound of Music! Beleef het 
hartverwarmende verhaal van Maria en de familie Von Trapp. Het 
romantische verhaal over de kracht van liefde in een angstige tijd. De 
rebelse, optimistische Maria neemt je mee op avontuur in de 
Oostenrijkse bergen. Ze bevrijdt zichzelf van de beklemmende 
discipline in het klooster en doet vervolgens hetzelfde met de stugge 
familie Von Trapp. Met haar ontwapenende directheid en speelse kijk 
op het leven, laat ze de harten van alle Von Trappjes smelten. 

 

vrijdag 7 januari 2022  20.15 uur      De Doelen - Rotterdam Musical 
Meets Opera - Rotterdam Philharmonisch Orkest 

Musical Meets Opera  waar het beste van twee muzikale werelden 
samenkomt  beleeft zijn vijfde jaargang met een speciale Nieuwjaars-
editie. Een gloednieuw programma met de mooiste songs en de 
gevoeligste aria’s door een internationale topcast en ons orkest in 
grote bezetting: de feestelijkste manier om het nieuwe jaar te 
beginnen. Gelukkig 2022! 

 

REGIOCOÖRDINATOR ZUID-HOLLAND (REGIO DEN HAAG) 

Nancy Jansen 

nancy@4hetleven.nl 

mailto:nancy@4hetleven.nl
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KBO Wateringen   Kerstviering 

 

Zoals gebruikelijk houden we voor onze 
leden een speciale kerstmiddag en wel op:  

 

Dinsdagmiddag, 21 december om 13.30 uur in de Velo kantine. 

 

We beginnen de middag met een viering o.l.v. diaken Walther 
Burgering. 

 

Na de viering zetten we de middag voort met een kopje koffie. Het is 
het ons gelukt om Koos Sekreve en Jolentha Zaat, zij staan bekend 
als het duo ”Komfort & Joy”, uit te nodigen om voor ons 
verschillende kerstliederen te zingen. Zij zullen ook nog andere mooie 
of bekende nummers uit hun repertoire ten gehore brengen.   

De middag wordt afgesloten met een heerlijk lopend buffet. 

 

Aan deze middag zijn kosten verbonden. Aan onze leden vragen wij 
een bijdrage van € 15,- per persoon en niet leden betalen € 20,- per 
persoon. U kunt dit bedrag in een envelop doen of overmaken op 
bankrek.nr. NL33RABO0156610132 t.n.v. KBO Wateringen, waarna u 
later het toegangsbewijs ontvangt. Er is een maximumaantal 
plaatsen beschikbaar. Leden gaan bij inschrijving voor. 

Omdat wij rekening moeten houden met het aantal personen dient u 
zich hiervoor op te geven door invulling van onderstaande strook. 
Deze kunt u inleveren bij Corrie van Rossum, Pieter v.d. Plasstraat 10 
in Wateringen, tel.nr. 06-49594140 of bij Coby van der Knaap, 
Kerklaan 28C in Wateringen tel.nr. 06-36563076. 

We hopen dat de middag door mag gaan. Vanwege corona moeten 
wij u controleren op uw QR-code of negatief testbewijs. 
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Uw aanmelding dient uiterlijk 7 december binnen te zijn. 

  

Met vriendelijke groet  

Bestuur KBO  

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

Opgave kerstmiddag 21 december 2021  

 

Mevrouw/de heer --------------------------------------------------------------------- 

Adres ------------------------------------------------------------------------------------ 

Telefoonnummer --------------------------------------------------------------------- 

Aantal personen ---------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Postzegels 

Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze 
artikelen ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren 
op de soosmiddagen of bij onderstaande adressen.   

 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,  Tel: 0174-293291 
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul  Tel: 0174-296473 
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,   Tel: 0174-294089 
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk Tel: 0174-628188 
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,  Tel: 0174-219623 
 

Kunt u het niet brengen, een telefoontje en we halen het bij u op. 
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Acceptgiro verdwijnt in juni 2023 

Betalen met een acceptgiro is over ruim 
anderhalf jaar niet meer mogelijk. Het bekende 
gele papieren strookje verdwijnt. 

Currence, het bedrijf achter de acceptgiro, stopt 
met de papieren betaalmethode vanaf 1 juni 

2023. Het gebruik van de acceptgiro loopt snel terug. Het bedrijf heeft 
daarom in overleg met de banken dit besluit genomen. 

Andere betaalmethodes 

Steeds meer organisaties maken gebruik van andere betaalmethodes, 
zoals automatische incasso’s, betaallinks of betaalinstructies op 
schrift. Consumenten maken al jaren veel gebruik van 
internetbankieren en mobiel bankieren. Meer over deze methodes 
leest u in het artikel ‘Beginnen met internetbankieren’. 

Overschrijvingsformulier 

De acceptgiro is het voorgedrukte papieren betaalformulier dat 
bedrijven en organisaties meesturen bij een factuur. Grotere banken 
hebben eigen overboekingsformulieren. Via deze formulieren kunnen 
klanten geld over blijven maken via papier. De formulieren zijn bij de 
bank aan te vragen. 

 

Indexeren pensioenen moet nu echt 

Bron: kbo-pcob.nu 
Seniorenorganisaties KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden, ANBO 
en NOOM roepen het kabinet op het indexeren van pensioenen nu 
echt mogelijk te maken. Veel senioren hebben zolang ze pensioen 
krijgen hun pensioen nog nooit verhoogd zien worden: een ‘verloren 
generatie’. Als het kabinet nu niet ingrijpt, is het zelf de 
hoofdverantwoordelijke voor het verlies aan draagvlak onder zijn 
plannen om het pensioenstelsel te veranderen. De meeste 
pensioenfondsen komen al veertien jaar niet aan indexatie toe. 
Daarmee zijn de pensioenen 20% achter gaan lopen bij de gestegen 
prijzen. Dat is niet meer uit te leggen. Zeker tegen de achtergrond van 

https://www.seniorweb.nl/artikel/beginnen-met-internetbankieren
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een inmiddels flink oplopende inflatie (mede vanwege de stijgende 
energiekosten). Hoewel het kabinet sinds kort lijkt te bewegen en 
beweert dat het indexatie eerder mogelijk wil maken, is feitelijk sprake 
van een schijnbeweging.  
 

Webwinkels misleiden met niet-leverbare producten 

 

Webwinkels blijven klanten lokken met modellen die 
niet leverbaar zijn. Dat zegt de Consumentenbond 

na onderzoek. 

Onderzoekers van de Consumentenbond 
bestelden bij zeven webwinkels 22 apparaten. 

Daarbij zaten vooral populaire modellen, 
bijvoorbeeld omdat ze bij de Consumentenbond als 

‘Beste uit de test’ kwamen. Van de bestelde 
producten waren er slechts twee leverbaar. In de meeste gevallen 
leverden de winkels een ander model. Soms zelfs zonder dat te 
melden. Vooral webwinkels met keukenapparatuur en witgoed 
gaan in de fout. 

Aanhoudende klachten 

De Consumentenbond krijgt al lange tijd klachten over webwinkels 
die klanten misleiden met niet-leverbare modellen. Daarom deed 
de bond voor de derde keer onderzoek naar dit soort misleiding. 
De Autoriteit Consument & Markt is ingelicht over de resultaten van 
het onderzoek. 
 

Nepmail verificatie Marktplaats-account 

 

Pas op voor een valse mail namens Marktplaats over het 
controleren van het account en IBAN. Marktplaats doet nooit 
zulke verzoeken per e-mail. 

In de nepmail staat dat het Marktplaats-account niet volledig 
geverifieerd is. De ontvanger moet dat zo snel mogelijk alsnog 
doen om blokkade van het account te voorkomen. 
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Controle IBAN 

Verderop in de mail staat dat controle van de IBAN ook 
noodzakelijk is. Daarmee bedoelen de internetcriminelen een 
bankrekeningnummer. Er staat een link in de mail en de ontvanger 
moet pinpas en kaartlezer bij de hand houden. Klik niet op deze 
link en log niet bij de bank in via het bericht. Marktplaats stuurt 
geen mails met het verzoek om gegevens te controleren. Gooi 
daarom deze en vergelijkbare e-mails weg. 

Mail controleren 

Twijfelt u over de echtheid van een e-mail? Leden van SeniorWeb 
kunnen mails sturen naar de phishingchecker. Ze horen uiterlijk de 
volgende werkdag of het een nepmail is. 

 

Kerst met elkaar  

 

De stichting Dance Moments 
Foundation organiseert op 
zondag 19 december twee “Kerst 
met elkaar” voorstellingen. Het 
doel is om ouderen, 
alleenstaande, soms eenzame 
mensen met een handicap of 
andere beperking een mooi uitje 
te bieden. De voorstellingen zijn 
om 12.00 uur en om 16.00 uur. 
Er wordt gedanst door 
professionele en amateurdansers 

en danseressen. Ook is er live muziek en zang. Alles is volledig in 
kerststijl. De voorstellingen worden mede mogelijk gemaakt door 
de vrienden van de stichting. De voorstellingen “Kerst met  elkaar” 
zijn in de veiling in Poeldijk. Het concept voor “Kerst met elkaar” is 
dat de kaarten per twee verkocht worden. Een voor de koper en 
een voor de persoon die meegaat en geholpen wordt. 

De kaarten, twee stuks voor 30 euro, zijn te koop tegen gepaste 
contante betaling bij Time to Dance aan de Herenstraat 6 in  

https://www.seniorweb.nl/phishing
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Wateringen. Ook is het mogelijk het bedrag voor de kaarten over te 
maken op: NL15RABO0356695557 t.n.v. Stichting Dance Moments 
Foundation o.v.v. naam en tijdstip. De betaling is het 
toegangsbewijs. De kaarten liggen op naam klaar bij de ingang van 
De Veiling. 

 

 

Wij wensen U allen een Zalig 

Kerstfeest 

En voor 2022 Veel 

gezondheid en 

geluk  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopij Nieuwsbrief Kopij voor Nieuwsbrief nr 1-2022 – voor  4 januari 
2022 inleveren  thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de 
Kerckhovestraat 3.  

 

 

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 hebt 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@

