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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: 69            nr.4                          2022 

 

Van de bestuurstafel 

Het Coronatijdperk lijkt – voorlopig – ten einde, dus we gaan ervanuit 
dat de komende maanden alle activiteiten door kunnen gaan. 
Hoewel voor het dagje uit op 18 mei zijn de inschrijvingen nog 
magertjes. Men moet wel zelf redzaam zijn, maar een rollator is totaal 
geen probleem. Het laatste dagje uit was 3 jaar geleden, dat we toen 
een lager bedrag konden vragen dan nu lijkt vanzelfsprekend. Het 
enige dat wij als bestuur willen, is, dat deze activiteiten 
kostendekkend zijn, er hoeft absoluut geen winst te worden gemaakt! 
 
Het kaart weekend gaat een week eerder plaatsvinden dan 
oorspronkelijk gepland, dus 16, 17 en 18 september. 
 
Over kaarten gesproken: Hilda en Piet Pool hebben aangegeven te 
willen stoppen als leider van de klaverjas aan het einde van het 
seizoen. Als bestuur betreuren wij dit ten zeerste. Betekent ook, dat 
wij op zoek zijn naar nieuwe leiding bij onze klaverjasmiddagen op 

http://www.kbowateringen.nl/
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dinsdag. Want zonder leiding geen klaverjas. Voelt u zich geroepen 
om leiding te geven aan onze gezellige klaverjasmiddag, meldt u zich 
alstublieft. Ik zou het zelf het mooist vinden als we twee leiders 
zouden vinden, die elkaar kunnen afwisselen. Het hele jaar door elke 
dinsdagmiddag dezelfde, kun je bijna van niemand vragen. 
Elders in dit blad leest u hierover nog meer. 
 
Hoop dat deze lente de voorbode is van een mooie zomer, 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 

Overleden; 

Mevr. Riet Vis van der Pluijm   op 11 april 

Dhr: W.Bosma                                                   op  14-12-2021 

 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

 

 

Ouderenadviseur:  

 

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

 

 

 

Bezorging Nieuwsbrief:  

 

Voor klachten en informatie over de bezorging van het ‘Magazine van 
de KBO-PCOB’ en de Nieuwsbrief kunt u contact opnemen met Corrie 
van Rossum 06-49594140 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten:    

Di        17 mei Jaarvergadering (zie stukken in deze Nieuwsbrief) 

Wo      18 mei         Uitgaansdag naar Harderwijk, we gaan naar het  

                               museum van Marius van Dokkum  

                               en een rondvaart maken op het Veluwemeer. 

Vr 27 mei Vrijheidsfeest 13.30 uur Velo                                                                      

                      (zie elders in deze Nieuwsbrief) 

9 juli t/m 16 juli:       KBO vakantie naar Oldenzaal. 

16 t/m 18 sept;        Kaartweekend in Venray. 

   

Elke dinsdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Klaverjassen,  
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 

Jokeren en spelletjes o.a. het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 
 
 
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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ALGEMENE VERGADERING DD. 17 MEI 2022 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de Algemene Vergadering van KBO 
afdeling Wateringen die dit jaar gehouden wordt op dinsdagmiddag 17 
mei 2022 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 o.a. klaverjassen en 
biljarten. 
De agenda van de vergadering, de notulen van de vorige vergadering 
en het jaarverslag van de secretaris zijn in nieuwsbrief nummer 4 van 
april 2022 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 3 mei ook op de 
soosmiddagen dinsdag en donderdag. 
Kandidaten voor de bestuursverkiezing kunnen zich bij het 
secretariaat aanmelden tot uiterlijk donderdag 12 mei 2022 12:00 uur. 
Wateringen, 26 april 2022 
Dick  
 
 

Algemene Vergadering KBO afdeling Wateringen dd. 17 mei 2022 
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. 14 oktober 2021. 

 
4. Jaarverslag 2021 van de secretaris 

 
5. Financiën 

Financieel jaaroverzicht 2021 van de penningmeester (balans 
en exploitatie). 
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Begroting 2022. 
Verslag van de kascontrolecommissie. 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reservelid. 
Vaststellen van de contributie 2023 en de extra bijdragen voor 
activiteiten in 2023. 
 

6. Bestuursverkiezing 
Dit jaar is volgens rooster aftredend de heer D. Kraaijenbrink 
(secretaris).  
De heer Kraaijenbrink stelt zich herkiesbaar.  
 

7. Rondvraag 
 

8. Sluiting door de voorzitter 
 

 

Notulen Algemene Vergadering KBO afd. Wateringen dd. 14 
oktober 2021 

 

Aanwezig: Annelies van de Hee (voorzitter), Dick Kraaijenbrink 
(secretaris), Hans Vollering (penningmeester), Etty de Kok (lid), 

 Martin Olsthoorn (lid), Corrie van Rossum (lid) en  
 Theo Vis (lid). 
  

1. Opening en mededelingen. 
De voorzitter opent de vergadering om 13:00 uur en heet 
iedereen van harte welkom. Ze spreekt uit blij te zijn dat we 
weer fysiek bij elkaar kunnen komen om te vergaderen. 
 

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

3. Notulen Algemene Vergadering dd. 26 november 2020. 
De notulen van deze schriftelijk gehouden vergadering worden 
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zonder vragen of opmerkingen goedgekeurd en zijn dus 
vastgesteld.  
 

4. Jaarverslag 2020 van de secretaris. 
Na voorlezing door de secretaris wordt het jaarverslag zonder 
vragen of opmerkingen goedgekeurd. 
 

5. Financiën. 
Financieel jaaroverzicht 2020 van de penningmeester (balans 
en exploitatie). 
De penningmeester stelt vast dat veel overzichten van de tafel 
zijn opgehaald dus hij neemt aan dat iedereen de cijfers 
bestudeerd heeft. Uit het exploitatieoverzicht valt af te lezen dat 
er in 2020 heel weinig is doorgegaan. Mevrouw Tiny Eekhout 
merkt op dat zij de klaverjasmarathon niet terugvindt in het 
exploitatieoverzicht. De opmerking is terecht, dit had wel 
moeten worden vermeld maar de kosten en de baten van dit 
evenement vallen wel altijd tegen elkaar weg. 
Over de balans licht de penningmeester toe dat het bovenste 
bedrag van de bovenste Raborekening per 31 december 2020 
extreem hoog is. Dit komt door de reeds ontvangen 
aanbetalingen voor het kaartweekend dat per saldo niet is 
doorgegaan.  
Het financieel jaaroverzicht wordt zonder verdere vragen of 
opmerkingen goedgekeurd. 
 
Begroting 2021. 
De penningmeester merkt op dat de kascontrolecommissie een 
probleem had met het nadelig saldo. Dit lag met name aan het 
inschatten van de koffieopbrengsten die door corona niet 
voldoende accuraat waren.  
Onze afdracht aan KBO-ZH (en hoger) stijgt jaarlijks, hij 
bedraagt op dit moment € 17,50 per lid. Dit betekent dat er 
steeds minder overblijft om alle kosten van te betalen. Omdat 
het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2022 niet te 
verhogen zal het nadelig saldo verder oplopen wat ten laste 
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komt van ons eigen vermogen. In het jaar daarna zullen we 
daarom niet ontkomen aan een contributieverhoging. 
De heer Nico Meijer merkt op dat hij de inkomsten uit de 
contributie jaarlijks ziet dalen en trekt daaruit de conclusie dat 
het aantal leden afneemt. Het jaarverslag toont inderdaad een 
daling van 653 naar 619 leden. De heer Meijer vraagt of het 
niet mogelijk is de contributie met € 1 te verhogen. De 
voorzitter licht toe waarom het bestuur ervoor heeft gekozen 
om nu niet een kleine verhoging toe te passen en volgend jaar, 
na een ruim aantal jaren stilstand, een forsere verhoging te 
introduceren. Op vraag van de voorzitter staat een grote 
meerderheid van de leden achter de keuze van het bestuur 
(één lid riep ‘ik vind het een schande’). 
Mevrouw Ineke Meijer stelt vast dat er een discrepantie is 
tussen de opgevoerde huisvestingskosten in de begroting en 
de werkelijke kosten in het exploitatieoverzicht. De 
penningmeester antwoordt dat er een deel is gereserveerd 
naar aanleiding van een afspraak van een aantal jaren terug. 
Hier wil hij op dit moment liever niet verder op ingaan. 
De begroting 2021 wordt zonder verdere vragen of 
opmerkingen goedgekeurd. 
 

6. Verslag van de kascontrolecommissie. 
De heer Ruud Nouwen van de kascontrolecommissie (gevormd 
samen met de heer Piet Vijverberg) brengt verslag uit van de 
controle van de boeken. Bij de controle (door middel van 
steekproeven) zijn de cijfers in orde bevonden. In het verslag 
van de kascontrolecommissie stelt de commissie de leden voor 
het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financieel 
beleid van 2020, de jaarrekening goed te keuren en de 
penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde 
financieel beheer. De leden stemmen hier met applaus mee in.  
 
Samenstelling van de kascontrolecommissie en benoeming 
reservelid. 
De voorzitter merkt vooraf op dat er in 2020 bezwaar was 
gemaakt tegen het benoemen van haar man als (reserve)lid 
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van de kascontrolecommissie. Hieraan is wel tegemoet 
gekomen maar strikt genomen geldt dat alleen in het geval dat 
het de echtgenoot van de penningmeester betreft. 
De heer Ruud Nouwen treedt af als lid van de commissie, de 
heer Piet Vijverberg blijft lid en het reservelid, de heer Nico 
Meijer, treedt nu toe tot de commissie.  
Nota bene: Door de bijzondere omstandigheden en de 
verwarring omtrent het benoemen van een reservelid in 2020 is 
het bestuur vergeten om in 2021 een nieuw reservelid te 
benoemen en zal het daarom in 2022 zowel een tweede lid 
gaan benoemen, dat dus direct toetreedt, alsook een 
reservelid. 
 
Vaststelling van de contributie 2022 en de extra bijdragen voor 
activiteiten in 2022. 
Het bestuur heeft besloten om de contributie en de extra 
bijdrage voor deelname aan soosactiviteiten voor 2022 niet te 
verhogen. De leden stemmen hiermee in. 
 

7. Bestuursverkiezing. 
Aftredend zijn dit jaar 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 stelt voor de heer C.W.J. Grolleman 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 de heren 
Olsthoorn, Vis en Vollering en met de benoeming van de heer 
Grolleman als bestuurslid. 
De voorzitter neemt afscheid van Etty de Kok als bestuurslid, 
bedankt haar voor het vele goede werk waaronder de 
ledenadministratie en benoemt haar tot erelid van onze 
vereniging. Zij overhandigt haar de KBO Wateringen-speld, 
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bloemen en een cadeaubon. 
Etty spreekt een dankwoord uit en vermeldt daarbij in het 
bijzonder de appeltaart van Hans. 
 

8. Rondvraag. 
Mevrouw Cocky Laverman merkt op dat er vaak te weinig 
kapstokken zijn, Martin meldt dat VELO hier aan werkt. Tevens 
vraagt zij hoe het bestuur denkt over het controleren van QR-
codes (i.v.m. corona). De voorzitter zegt een spoedig antwoord 
toe. 
Mevrouw Ineke Meijer merkt op dat bij het bezoek aan Vander 
Klooster mode ook allen zijn gecontroleerd bij het opstappen 
op de bus; dezelfde procedure is bij de vakantieweek 
toegepast. 
Mevrouw Hannie van Son vraagt hoe het gesteld is met de 
luchtkwaliteit, meer in het bijzonder met de ventilatie (CO2-
gehalte i.v.m. corona). John Klinkert van der Aa (VELO) 
antwoordt dat de ventilatie centraal wordt geregeld. Verder 
kunnen er alleen deuren naar het terras of naar buiten worden 
geopend. Hij neemt het ook nog intern met de technische 
commissie op. 
De heer Hans Vollering richt naast de vele andere vrijwilligers 
een speciaal dankwoord aan de leiding van de bridge (Jan en 
Kees), van de Klaverjas (Hilda en Piet) en van de biljart (Cees). 
Mevrouw Ineke Meijer voegt daaraan toe de leden van de 
commissie Uit Goed Voor U. 
De heer Hans van Gogh doet een oproep om ervoor te zorgen 
dat de leiders op de soosmiddagen goed te verstaan zijn; dat 
laat helaas nogal eens te wensen over. 
 

9. Sluiting door de voorzitter. 
De voorzitter sluit de vergadering en wenst de aanwezigen een 
fijne soosmiddag.  
 

Wateringen, 26 april 2022 
Dick Kraaijenbrink, secretaris 
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Jaarverslag 2021 van de KBO afdeling Wateringen 

Het bestuur van de vereniging bestond in 2021 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. E. 
de Kok-Gertenaar (lid), dhr. M.P.A. Olsthoorn (lid) en mw. C.H.M.  van 
Rossum-Broch. Op 14 oktober trad mw. De Kok-Gertenaar af en werd 
zij opgevolgd door de heer C.W.J. Grolleman. 
 

Begin 2021 telde de vereniging 619 leden, eind 2021 waren dat er 
ongeveer evenveel, hopelijk hebben we het dieptepunt bereikt. Er zijn 
ons helaas weer een aantal trouwe leden ontvallen. 
 

Naast algemene ondersteuning van ouderen (door onder meer de 
Vrijwillige Ouderenadviseur en de Belastinginvullers) ontplooide de 
vereniging gedurende de korte perioden dat dat mogelijk was 
wekelijkse activiteiten onder meer op het gebied van Biljart, Bridge, 
Creativiteit en Klaverjas. 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 2021 konden door de commissie ‘Uit Goed Voor U’ weinig 
recreatieve en/of culturele activiteiten georganiseerd worden waarvoor 
normaliter ruime belangstelling is. Buiten bezoeken aan Vander 
Klooster mode op 31 mei en 13 oktober, de vakantieweek van 31 juli 
tot 7 augustus, het kaartweekend van 1 tot 3 oktober en een 
rondleiding in de WOS studio’s op 3 november kon er niets doorgaan. 
 
Gedurende de zomermaanden (vanaf 13 juli) en de eerste maanden 
van het nieuwe seizoen konden de soosactiviteiten even doorgaan, 
daarna ging het land weer ‘op slot’ (op 14 november). 

 
Het seizoen 2021-2022 werd op 7 september 2021 geopend met een 
bijeenkomst met een korte dienst door diaken Walther Burgering 
ondersteund door Nico Meijer. Muzikale ondersteuning was er door 
entertainer/volkszanger Koos Janssen. 
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Het kaartweekend werd bij de bridgers gewonnen door Louise 
Berendse met Ien Oosterlee en bij het klaverjassen door Wim 
Berendse. Er vond in 2021 helaas geen Klaverjasmarathon plaats..  
 
Van 4 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 2021 stemde u € 1446,95 voor 
ons bij elkaar, proficiat!  

 
Op 14 oktober 2021 vond de Algemene Vergadering plaats. Bij deze 
gelegenheid trad mw. De Kok-Gertenaar af als bestuurslid en werd zij 
opgevolgd door dhr. Grolleman. Gedurende deze bijeenkomst kon 
ook onze nieuwe webmaster mevrouw El van der Valk worden 
gepresenteerd. Zij heeft de website inmiddels weer goed 
leesbaar/bruikbaar gemaakt. 
 

Rond Sinterklaas werden de ruim 40 vrijwilligers zoals gebruikelijk 
bedacht met een cadeautje voor hun belangeloze inzet. 

 
Uw bestuur vergaderde zeven maal in 2021. 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 voor een belangrijk deel afgelast wegens corona. 

 
Wateringen, 26 april 2022,  
D. Kraaijenbrink, secretaris  

 

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 
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Biljart    

                                    

Als het moment komt om weer een 
stukje te schrijven voor de biljartclub, 
dat door velen gelezen wordt heb ik 
gemerkt, komt er een soort van paniek 
over mij, Wat moet ik nu weer 
schrijven, want over biljart is niet 
zoveel te vertellen, de ballen die rollen 
en raken elkaar (dat is dus de bedoeling) Maar verder praten we veel 
en gezellig, vooral als we aan de koffie zitten, en voor je het beseft 
zijn de middagen omgevlogen. Wat wel is opgevallen, dat de opkomst 
de laatste tijd na de corona erg tegenvalt, op de middag van 5 april 
waren we nog maar met 7 en op de donderdag ervoor, wat altijd al de 
rustigste middag is waren we met 5 man, dat is erg weinig, want er 
staan er 18 op de ledenlijst. Bij deze wil ik dus een oproep doen aan 
de leden, kom weer gezellig biljarten en laat “ons clubje van Hein” 
zoals we ons genoemd hebben, niet ter zielen gaan en blijf komen. 
Ook nieuwe mensen mogen zich melden. Laatst heeft een kaarter op 
de dinsdagmiddag meegespeeld die niet kon mee kaarten. Hij is bij 
ons komen kijken, en omdat we  een tafel onbespeeld over hadden, 
hebben wij hem een cue geleend, want die hebben we ,en heeft deze 
man heerlijk geoefend en zijn techniek verbeterd en een paar uurtjes 
gebiljart, wat wij erg leuk vonden. Als iemand wil leren biljarten, is hij 
of zij van harte welkom, en we helpen je om het te leren. Schaam je 
niet, we zijn allemaal begonnen toen we het nog nooit gedaan 
hadden….. Zo heb ik toch weer wat op papier weten te zetten en ben 
zelf wel weer tevreden, dus tot de volgende keer. En wens ik u allen 
een fijne tijd bij de K.B.O. 

 

Cees. 
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Toernooi bandstoten             12-04- 22 

Dinsdag 12 april zijn we al vroeg in de Velo kantine om de tafels op te 

stellen, maar daar is het een drukke volle boel i.v.m. een ander 

toernooi. Ondanks dat hebben we toch vlug de tafels gesteld, en kon 

het toernooi bandstoten beginnen, en spelen we allemaal en potje, en 

dat valt toch best tegen, want voor je een carambole maakt moet er 

eerst een band van het biljart geraakt zijn, dus eerst een bal, dan een 

band en dan de tweede bal, of eerst de band en dan 2 ballen. Na de 

tos om wie er begint, speelt de eerste met de witte bal en de ander 

met de gele, en ik beloof je dat spel is niet makkelijk. De uitslag wordt 

berekend door het aantal punten dat gescoord is te delen door het 

moyenne dat iedereen heeft over de laatste 20 partijen die er 

gespeeld zijn, en dat gaf de volgen de uitslag.  

1é prijs Dick Onings met  87 punten   

2é prijs Harry v/d Scheer  83 punten 

3é prijs Gudo de Wit         81 punten 

             Piet Duyndam      81 punten 

4é prijs John Mansveld     72 punten 

Na de prijsuitreiking speelden we nog een paar potjes Libre, dat is het 

gewone spel en raak je de 2 andere ballen, en zo vliegt een fijne 

middag voorbij  

Cees. 

 

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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KBO  Film :  ”De Laatste Kouwe Tuinder”  

We hebben weer genoten van deze prachtige documentaire op 

woensdag 23 maart in de kantine van Velo  

Peter Zuijderwijk is deze laatste Kouwe Tuinder uit Monster. Het is 

een film, die bijna iedereen raakt en ook veel herkenning geeft.  

Geweldig hoe de filmer Angelo Damen dit op het doek heeft gezet.   

Angelo had vroeger bij hem gewerkt en vond dat dit gefilmd moest 

worden.  

Bewijs geleverd het staat in het kasboek van Peter. Hij heeft daar 

keurig in bijgehouden wie er bij hem werkte en wat ze verdienden.  

Verscheidene oud medewerkers kwamen tot aan de laatste dag nog 

een bakkie bij hem doen en het ging er echt gezellig aan toe. Praten 

over het werk en over de geschiedenis van weleer.  

Fijn dat deze documentaire is gemaakt het brengt herinneringen bij je 

boven. Heel opvallend vond ik dat de mensen in de zaal moesten 

lachen om zijn schuur met spullen. Weggooien kan altijd nog…… Het 

kan altijd nog ergens voor dienen.  

Dan komt het moment van de laatste teelt, hoe hij met weemoed zijn 

laatste bonen met de hand sorteert. De kippen die ook heerlijk de 

vrijheid hadden. Prachtig.  

Het warenhuis wordt gesloopt binnen een paar dagen is er niets meer 

van over en dan de schuur, ieder voorwerp heeft zijn verhaal. 

Gelukkig vond hij nog net op tijd zijn druivenschaartje, een mooie 

herinnering. Herinneringen zijn vaak zwaar en weemoedig, maar je 

kan ook terugkijken op een mooie tijd wat jij hebt mogen bijdragen 

aan deze maatschappij en mee hebt mogen werken aan Gods 

schepping.   
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De sloop gaat beginnen. Jouw levenswerk waar je met heel veel liefde 

hebt gewerkt wordt afgebroken. .Peter kant terugkijken op een mooi 

werkzaam verleden.  

Een nieuwe fase in je leven breekt aan.  

Bedankt KBO dat we deze film samen hebben mogen kijken onder het 

genot van een kopje koffie of thee en een drankje na afloop met een 

lekkere bitterbal konden we nog even napraten. Goed om dit met 

elkaar te delen.   

Elleke van der Knaap  

 

Vrijheid      

 

Vrij zijn in denken-doen-en laten 

voor iedereen is om te koesteren. 

Omdat wij de vrijheid hebben om dit 

te vieren organiseren we op vrijdag 27 mei 2022 een gezellige 

seniorenmiddag in de Velo-hal. 

Het programma begint om 14.00 uur en zal tot ongeveer 17.30 uur 

duren. 

Voor u komen Komfort & Joy - Waterlanders optreden. Ook zal door 

leerlingen van basisscholen uit Wateringen-Kwintsheul een gedicht 

worden opgedragen. 

Tussen de optredens en gedichten door zullen de dansmariekes en 

de leden van de carnavalsvereniging De Jolige Druif enkele acts voor 

u ten tonelen brengen. 

Kom op tijd, het programma begint om 14.00 uur de deuren staan 

vanaf 13.30 voor u open. 
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 67 uit nieuwsbriefnr. 3 - 2022   

 

Ver K ie z in G = Verkiezing 

Goede inzenders zijn: Hannie Simons, Riet 
Zwinkels, Coby van Paassen, 

Hans Thoen, Jo Holierhoek, Magda 
Vanhoutte, Riet Vollebregt en Thea Vijverberg 

Onder de goede inzenders is een prijsje verloot en die is gewonnen 
door  Coby van Paassen van harte gefeliciteerd. 

 

Droedel  68 

 

 

Uw oplossing kunt u tot 13 mei 2022 inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

 

mailto:thea1944@caiway.net
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Belastingaangifte 2021 
 
Nog enkele dagen, tot uiterlijk 1 mei, heeft u de gelegenheid uw 
aangifte inkomstenbelasting voor 2021 in te vullen en in te sturen naar 
de belastingdienst. 
Wilt u ook gebruik maken van onze belastingservice bij het invullen 
van de aangifte, maak dan een afspraak met één van onderstaande 
HUBA’s.  
 
Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, maar u 
heeft veel extra eigen kosten voor uw gezondheid gehad in 2021, 
neem dan toch contact op want als u niets invult krijgt u ook nooit iets 
terug. 
Wat heeft u nodig voor de aangifte: 

• Jaaroverzichten van al uw inkomsten van u en event. uw partner 

• Jaaroverzichten AOW, eventuele pensioenen van u en event. uw 

partner 

• Burgerservice nummer van u en event. uw partner 

• Banksaldo per 1 jan. 2021 van alle betaal-, spaar- en 

beleggingsrekeningen. 

• Bezit u een eigen woning, dan de WOZ waarde hiervan. Voor het 

jaar 2021 geldt de WOZ-waarde met waarde peildatum 1 januari 

2020. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 2021 van uw 

gemeente hebt gekregen. 

• Hypotheekrente betaald in 2021 

• Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2021 

 
Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 

belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, krijgen 

begin 2021 een brief met een machtigingscode. U hebt deze 

machtigingscode of uw Digid code nodig als iemand u helpt bij het 

invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Met deze code kan 

diegene die u helpt uw gegevens opvragen in het aangifteprogramma. 

Bewaar deze brief goed en geef hem aan de invuller!  
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Heeft u nog geen code ontvangen, bel dan voor het aanvragen 088-

1236555 of de belastingtelefoon 0800-0543(gratis) 

 

Belastinginvullers  HUBA’s 

Cees van Rijn Tel  0174-293694 rijnc@kpnmail.nl  

 

Henk Berendse Tel 0174-297235 / 06-11366665 

   h.j.berendse@caiway.nl 

 

Ruud Nouwen Tel 0174-294598  ruudenhelen@caiway.nl 

 

 

Uit goed voor U 
 
Woensdag 13 April waren we dus uitgenodigd door Qrien vanVliet aan 
de Veenakkerweg. Is dit in Den Hoorn of Wateringen ?? 
Hoe dan ook, iedereen wist het wel te vinden, want we gingen 
allemaal op eigen gelegenheid . 
Er waren twaalf mannen en een dame die wel belangstellening 

hadden om eens even een kijkje te 
nemen . 
Nou het was wel de moeite waard er 
staan zo,n 100 vrachtwagens uit de 
verleden tijd, grote en kleine uit 
allerlei plaatsen van ons land. 
Hij heeft er ook nog een grote 
Amerikaan staan keurig opgepoetst, 

je kan er zo mee wegrijden . 
Al met al een geslaagde ochtend en mogelijk voor herhaling vatbaar. 
Na het drinken van heerlijke koffie togen we weer huiswaarts. 
  
Theo Vis, commissie UGVU . 

 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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KBO Wateringen 8-daagse vakantie 2022 
9 juli tot 16 juli in Oldenzaal 

 

 
  

Dit jaar gaat onze vakantieweek naar het gezellige familiehotel Het 
Landhuis in Oldenzaal in Twente, Bentheimerstraat 118, 7573EC 
Oldenzaal. 
Dit hotel biedt al vele jaren seniorgroepsvakanties aan. De ligging is 
aan de rand van de stad. Het hotel heeft een busje, die u naar de stad 
heen en weer kan brengen. Het hotel heeft een heerlijke keuken en 
een wellnesskelder met sauna en jeu de boules. 
 
Het programma is als volgt: 
Vervoer per bus, heen en terug Wateringen - Oldenzaal v.v. 
7 nachten verblijf in een 1 persoons- of 2 persoonskamer (1 pers. 
kamer met meerprijs) 
Volledig pension (ontbijt, lunch en 3 gangen-diner). 
De gehele week 2x daags koffie/thee. 
 
Natuurlijk gaan we die week ook excursies maken. We gaan 2 
middagtochten en een hele dagtocht maken, jeu de boules, 
ochtendgym en s ’avonds is er ook veel gezelligheid in het hotel, 
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diverse avonden met entertainment of gezellig samen een kaartje 
leggen. 
 
De prijs voor dit vakantiearrangement, inclusief excursies en 
toeristenbelasting, bedraagt op basis van een 
standaardtweepersoonskamer € 625,-- per persoon.  
Voor een standaardeenpersoonskamer is de prijs € 625,00 en € 
55,00 extra is € 680,00. 
 
We hebben verschillende luxere kamers met verschillende prijzen: 
De luxe kamers zijn vernieuwd en hebben een inloopdouche en 
thermostaatkraan. 
Voor een luxe eenpersoonskamer is de prijs € 625,00 en € 70,00 
extra is € 695,00. 
 
Voor een luxe tweepersoonskamer is de prijs € 625,00 en € 20,00 
p.p. extra is € 645,00 p.p.p.w. 
 
Voor een extra luxe ruimere tweepersoonskamer van 32 m2. is de 
prijs € 625,00 en € 40,00 p.p. extra is € 665,00 p.p.p.w. 
Niet leden betalen € 10,00 extra. 
 
Er zijn 6 standaard eenpersoonskamers, 7 luxe 
eenpersoonskamers, 5 standaard tweepersoonskamers, 2 luxe 
tweepersoonskamers en 7 grotere luxe tweepersoonskamers. 
Dus wilt u een mooie kamer, dan kunt u uw keuze zo snel mogelijk 
opgeven. 
 

U kunt zich tot 27 mei a.s. opgeven via het aanmeldingsformulier. 

Wij verzoeken u voor die datum een aanbetaling te doen van € 100,-- 
p.p. en het resterende bedrag voor 18 juni a.s. over te maken op: 

 
      NL 33 RABO 01566.10.132 
t.n.v. KBO Wateringen met vermelding 
vakantie 2022 en naam gegevens p.p. 
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U reist onder voorwaarden van KBO Wateringen (reglement 
verkrijgbaar bij de secretaris of in te zien op de website van 
www.kbowateringen.nl/uit ) 
Wij raden u dringend aan een eigen annulerings- en 
reisverzekering af te sluiten. 
 
 

 
Aanmeldingsformulier kbo vakantie 2022 

 
Ondergetekende  
Naam 1e persoon ______________________________  
Geb. dat. ____________________________________ 
Adres _______________________________________  
Woonplaats __________________________________ 
Mobiel Telefoonnr. _____________________________ 
Email ________________________________________ 
 
Naam 2e persoon ______________________________  
Geb. dat. _____________________________________ 
Adres ________________________________________ 
Woonplaats ___________________________________ 
Mobiel Telefoonnr. ______________________________ 
Email ________________________________________ 
 
Maakt gebruik van standaard 2 persoonskamer Ja / Nee * 
 
Maakt gebruik van Luxe 2 persoonskamer Ja / Nee * 
 
Maakt gebruik van ruimere luxe 2 persoonskamer Ja / Nee * 
 
Maakt gebruik van standaard 1 persoonskamer Ja / Nee * 
 
Maakt gebruik van luxe 1 persoonskamer Ja / Nee * 
 
Eventueel dieet ________________________________ 
Rollator 1 of 2 _________________ 

http://www.kbowateringen.nl/uit
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Mijn betaling bedraagt € ________________ 
 
Handtekening 1e persoon 
_____________________________________________ 
 
Handtekening 2e persoon 
_____________________________________________ 
 
Contactpersoon thuisblijvers mobiel nummer: 
 
 1e pers. Naam _________________________________ 
 tel. __________________________________________ 
 
2e pers.  Naam _________________________________  
tel. ___________________________________________ 
 
Dit formulier op de soosmiddagen inleveren bij 
Joke Mulder, Pr. Hendrikstraat 85, of Coby van der Knaap,  
Kerklaan 28 C in Wateringen. 
 

 

Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 

Wist je dat dementie geen onvermijdelijk gevolg is van ouderdom! De 
meeste 60 plussers merken dat hun geheugen minder goed is dan in 
hun jonge jaren. Dat is heel gewoon en een natuurlijk proces. 
Dementie komt bij een klein deel van alle mensen voor. 

Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 
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Gezocht: nieuwe begeleiders van het klaverjassen 

Zoals inmiddels wel bekend is, stoppen Piet en Hilda Pool met ingang 
van 1 juni a.s. als begeleider van het klaverjassen. Het bestuur is dus 
naarstig op zoek naar een stel opvolgers. 

De taak houdt in: op dinsdagmiddag de spullen voor het kaarten 
klaarzetten en uitdelen; per ronde (boompje) de telbriefjes in 
ontvangst nemen en waar nodig controleren. Aan het eind van de 
middag de briefjes van de totaalpunten in ontvangst nemen, de 
spullen verzamelen en opbergen in de kast. Na het tweede boompje 
het koffie geld ophalen en tellen hoeveel het is. 

Het geld gaat in een zakje en moet naar de penningmeester worden 
gebracht. 

Gedurende het competitie-kaarten wekelijks de stand bijwerken op de 
computer/laptop en de nieuwe stand mailen naar de webmaster van 
de KBO. Die zet de stand op de side van de KBO. Wekelijks of om de 
14 dagen de actuele stand van de competitie uitprinten en meenemen 
naar Velo zodat de kaarters zonder computer ook de  stand kunnen 
bekijken. 

Op de eerste dinsdag van de maand is er prijsklaverjassen. De 
begeleiders zorgen er voor dat er op die middag voldoende prijsjes 
aanwezig zijn. De begeleiders regelen ook de uitreiking van de 
prijzen.  

Degenen die wekelijks komen meedoen weten dat de sfeer altijd 
gezellig is en daar gaat het toch om. Als begeleider(s) zorg je er voor 
dat dat gezellige spelletje kan blijven doorgaan.Voor nadere 
informatie kunt u terecht bij het bestuur of bij Piet en Hilda. 

 

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 u bent ingelogd. 
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BRIDGE 
 
EINDSTAND 3e COMPETITIERONDE 
 
A-lijn 
 
1e                Kees Grolleman en Dick Kraaijenbrink                53.62 % 
2e                Jan en Ton de Kok                                        52.07 % 
3e                Ellie en Martin Olsthoorn                                     51.54 % 
 
B-lijn gepromoveerd naar de A-lijn 
 
1e                Hannie van Zon en Cock vd Knaap                 53.03 % 
2e                Hennie van Putten en Sicco Laverman            52.89 % 
3e                Lien Lemckert en Trudy vd Meer                 52.78 % 
4e                Aty Arbouw en Annie van Dijk                         51.92 % 
 
C-lijn gepromoveerd naar de B-lijn 
 
1e                Thea Bekkers en Vonie van Rijn                        56.89 % 
2e                Willy en Gerard Nederpel                                 54.61 % 
3e                Leonie van Schie en Toos van Mil                     51.98 % 
4e                Lenie van Mil en Marijke Scholtes                     51.08 % 
 
D-lijn gepromoveerd naar de C-lijn 
 
1e                Len Zwinkels en Emmie Gram                        59.14 % 
2e                Ria en Wim van Koppen                                 58.00 % 
3e                Wies van het Riet en Corrie van Os                54.10 % 
4e                Ria Verkade en Meta vd Kamp                       52.10 % 
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KBO en Handbalvereniging VELO organiseren beweegochtend 
voor senioren 
 

 
 
Op woensdag 11 mei organiseert VENECO VELO Handbal in 
samenwerking met KBO Wateringen een beweegochtend voor 
senioren. Tijdens deze ochtend komen senioren in groepsverband in 
beweging om kennis te maken met verschillende aangepaste 
beweeg- en spelvormen voor ouderen.  
 
Een echte sportinstuif voor ouderen! Mede mogelijk gemaakt door de 
Gemeente Westland. 
 
De beweegochtend is voor ouderen die blessuregevoelig zijn of 
minder hard lopen. Maar ook voor geïnteresseerden met weinig of 
geen beweegervaring. Zelfs ervaren sporters kunnen meedoen. 
Handbalvereniging VENECO VELO en de KBO zetten zich samen in 
voor de verbetering van de vitaliteit van ouderen. En moedigen het 
belang van sociale verbinding via de sportvereniging van harte aan.  
 
De ochtend begint met koffie en thee in de kantine. Daarna een 
warming-up op de velden (bij slecht weer gaan we natuurlijk naar 
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binnen) waarna er kennis wordt gemaakt met Walking Handball en 
andere Walking Sports activiteiten. En introduceren we de 
verschillende beweegvormen voor senioren. De diverse aangepaste 
beweegvormen zijn hierbij niet het doel, maar het middel om op latere 
leeftijd conditie, kracht en aanpassingsvermogen te (blijven) 
ontwikkelen.  
 
Alle verschillende beweegvormen zijn aangepast op senioren. Maar 
naast bewegen staat ontmoeten en sociaal contact centraal. De 
organisatie van de beweegochtend op woensdag 11 mei is in handen 
van de ervaren trainer Léon van Schie. Léon van Schie is een oud-
handbalprof een zeer ervaren beweegtrainer en geeft training aan 
meerdere seniorengroepen.   
 
De beweegochtend is op de velden van VENECO VELO Handbal aan 
de Noordweg 26 in Wateringen. Deelname is gratis en iedereen is 
welkom. Makkelijke kleding voldoet en sportschoenen zijn aan te 
bevelen. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om gewoon te komen 
kijken.  
Meedoen is gratis maar wil je zeker zijn van je plek meld je dan aan 
via secretaris@hvvelo.nl Ook voor meer informatie kan je daar terecht.  
 

 

Programma beweegochtend 

09.30 uur   Ontvangst met koffie/thee in de kantine van VELO 
09.45 uur   Toelichting op het initiatief door VENECO VELO   
                                Handbal en KBO Wateringen 
10.00 uur   Introductie op het veld met Léon van Schie 
11.15 uur   Einde beweegochtend 
11.30 uur  Afsluiting in kantine met koffie/ thee 
 

 

 

 

 

mailto:secretaris@hvvelo.nl
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Kopij Nieuwsbrief  

Kopij voor Nieuwsbrief nr. 5-2022 – voor 15 mei 2022 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3.  

 

 

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 

 

 
 

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. 

 

 

 

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 
Trees Nederpelt    0174-293595 
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@

