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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
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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.7                        augustus  2022 

 

Van de bestuurstafel 

Het is vandaag de zoveelste mooie, warme, dag deze zomer. Ik vind 
het wel prettig, maar dat het ook wel weer eens moet gaan regenen, 
kan ik heel goed begrijpen. 

De drukker liet ons onlangs weten dat de drukkerij 2 weken dicht zou 
gaan, dus vandaar dat iets later dan de bedoeling was, ons 
mededelingenblad bij u wordt bezorgd. 

En dan is de vakantieperiode ook weer bijna voorbij. 

6 september starten we het nieuwe seizoen met onze 
openingsmiddag, om half twee een korte dienst en verder een 
gezellige middag met een optreden van De Waterlanders. 

En vanaf 8 september zijn er weer de reguliere soosmiddagen. 

De KBO draait op vrijwilligers, zonder vrijwilligers geen KBO. Meestal 
lukt het wel om weer iemand te vinden die de handen uit de mouwen 
wil steken en ook dit keer is er iemand bereid gevonden om voorlopig 
de eerste maanden de klaverjas te leiden en wel de heer Theo 

http://www.kbowateringen.nl/
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Mulder. Het bestuur is hier erg blij mee. Welkom Theo! (Degenen die 
met de vakantieweek zijn mee geweest, kennen hem van dat mooie 
boekje.) 

 

En gekaart kan er ook worden op het weekend dat de KBO 
organiseert op 16, 17 en 18 september in hotel Asteria in Venray. Er 
zijn nog enkele plaatsen beschikbaar, dus haast u en geeft u op! 

 

En dan zal over ongeveer 2 jaar onze ouderenadviseur, Petra Rouss, 
vertrekken. Zij en haar man hebben een appartement gekocht dat 
over ong. 2 jaar klaar is. Zij vertrekken naar Oosterhout. 

Wij als bestuur vinden dit ontzettend jammer, Petra is in onze ogen 
een heel bekwame, prettige ouderenadviseur. In ons volgende blad 
zullen wij een oproep doen voor de functie van ouderenadviseur. Heel 
erg jammer Petra, maar we gunnen jullie natuurlijk een goede 
toekomst in het Brabantse. 

We hopen u veel te mogen zien op onze soosmiddagen, dat Corona 
geen roet in het eten gaat gooien en wensen u een goed seizoen 
2022-2023. 

Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 

Overleden; 

Mevr. Riet Damen-Dukker  op 22 juni 2022 
Mevr. Mies van Adrichem  op 30 juli  2022 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

 

Nieuwe leden: 
Mevr.   A.D.M  Van den Voorde 
De Heer N.  Barendse 
Mevr.   M.W.T.Roodenrijs - Janzen  
 
Welkom en een fijne tijd bij de KBO.  
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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. 

 

 
 
 
Activiteiten:  

 

 5 september  Stemmen Rabo Club Support 

 6 september  Opening nieuw seizoen aanvang 13.30 uur 

 8 september  start bridge competitie 

13 september start klaverjas - biljart – crea – enz. 

16 t/m 18 sept;        Kaartweekend in Venray. 

12 oktober   Van der Kloostermode  
 
  9 december  Bezoek Europees Parlement 
 
    
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. 
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Ouderenadviseur:  

 

 

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

 

 

 

Energietoeslag 

 

Energietoeslag 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de energiekosten het afgelopen half 
jaar enorm gestegen zijn. De overheid heeft beslist dat het daarom 
nodig is om mensen met een laag inkomen voor een deel te 
compenseren voor deze gestegen energiekosten. Dit heet de 
“energietoeslag”. Het is een eenmalig bedrag van € 800,00, waarbij in 
een later stadium nog eens eenmalig € 500,00 is gevoegd. In totaal 
gaat het dus om € 1.300,00. 

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag, mag uw inkomen 
niet hoger zijn dan 120% van het sociaal minimum. Voor 
alleenstaanden met AOW (en een klein pensioen) is dat € 1.397 netto 
per maand exclusief vakantietoeslag. Voor gehuwden met AOW (en 
een klein pensioen) is dat € 1.893 netto per maand exclusief 
vakantietoeslag. 

De aanvraag kunt u op 2 manier indienen: digitaal of op papier. Als u 
de aanvraag op papier doet, duurt de afhandeling wel langer. Met de 
aanvraag moet u een aantal stukken meesturen: 

- Een kopie van uw identiteitsbewijs (voorkant en achterkant) 

- Een kopie van de bankpas waarop u de energietoeslag wilt 

ontvangen 

- Een kopie van een bankafschrift waaruit blijkt dat u de 

energierekening betaalt 
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- Bewijs van alle inkomsten over de laatste 3 maanden voor de 

aanvraag. 

Op de website van de gemeente Westland vindt u alle informatie, en 
ook het aanvraagformulier. 

Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u terecht bij het Buurtinformatiepunt 
van Vitis (in de bibliotheek, iedere maandag van 9.00 uur tot 12.00 
uur, tijdelijk gehuisvest in de Herenstraat). Maar u kunt ook uw huba 
of ouderenadviseur om hulp vragen. 

 

 

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 

 

Gezocht! 

Wij zoeken mensen die willen koffie schenken tijdens 

de kaartmiddagen op dinsdag en 

donderdag bij VELO. Van te voren 

zetten we alles klaar. Na afloop 

ruimen we alles weer netjes op. We 

starten om 13.00 uur en tussen 16.00 

uur en 16.30 uur zijn we klaar.  

Het is de bedoeling dat we met z’n vieren zijn. 

Tussendoor doen wij ook een gezellig spelletje.  

Als u nadere informatie hierover wilt kunt u contact 

opnemen met Annie de Brabander telefoonnummer 06-13672930 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 

 

Rond het 30 e levensjaar neemt het hersenvolume af, zonder dat we 
daar veel van merken. Rond de 50 jaar gaan bepaalde functies 
merkbaar minder goed werken. Je hersenen blijven prikkelen is 
belangrijk om je hersenen gezond te houden!. 

 

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

 

RABO CLUB SUPPORT 

Zoals ieder jaar gaat de RABO CLUB 
SUPPORT weer van start! 

Van 5 tot en met 27 september is het weer 
mogelijk uw stem uit te brengen op uw 
favoriete club(s). 

Om mee te doen is het vereist om lid te zijn 
van de Rabo-bank. 

Als u dat nog niet bent is het eenvoudig te 
regelen op de site van Rabo. 

Dus: STEMMEN !!!!  

Voorgaande jaren konden we rekenen op een mooi bedrag. Daar 
gaan we natuurlijk dit jaar ook weer voor! 

Lid zijn -------- stemmen!  

Geen lid zijn-------lid worden en stemmen!  

Wij rekenen op U! 
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Uit goed voor U        

 
                                                
                                                                              
Modepresentatie Van der Klooster 

Van der Klooster Mode uit Boskoop heeft ons 
uitgenodigd voor een dames modepresentatie op 

woensdag 12 oktober 2022 heren zijn natuurlijk van harte welkom, 
maar de kleding is wel alleen gericht op dames.  

Ontvangst met koffie en gebak (ook suikervrij) van de plaatselijke 
banketbakker. Daarna presenteert de ladyspeaker en drie 
mannequins op muziek een uitgebreide show met de allernieuwste 
eigentijdse items. 

Na de modeshow wordt er een lunch geserveerd. 

 

Gelegenheid om te kopen en te passen is er uiteraard ook. Alles 
begeleid door de mannequins en verkoopsters die voor deskundig en 
vrijblijvend advies zorgen. 

In het atelier en distributiecentrum hangen constant 7.000 tot 10.000 
stuks kleding op voorraad. 

Rond 15.45 uur gaan we weer met de bus huiswaarts. 

 

De dag bij Van der Klooster is € 6,00 p.p. plus het busvervoer € 14,00 
p.p. dus totaal € 20,-. p.p. 

We vertrekken woensdagmorgen 12 oktober om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein, u kunt zich hiervoor opgeven vóór 21 september  via 
onderstaande strook bij Joke Mulder, Prins Hendrikstraat 85 in 
Wateringen (0174-298727) of Coby van der Knaap, Kerklaan 28c (06-
36563076) en betalen op de dinsdagmiddag of op de 
donderdagmiddag.  

Als u op eigen gelegenheid wilt gaan is het adres: Boskoopseweg 4, 
2771 XN Boskoop. 
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Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

Aanmeldingsformulier 

 

Modepresentatie Van der Klooster in Boskoop 12 oktober 2022 

Inleveren bij Joke Mulder of Coby van der Knaap inclusief contante 
betaling van €  20,00  p.p. vóór 21 september 2022  

 

Naam mevrouw 
………………………………………………………………………………… 

Adres 
……………………………………………………………………tel.no.……
………………………… 

Suikervrij gebak   Ja/Nee 

 

 

Bezoek Europees Parlement 
 

Op 9 december kunnen we een leerzaam 
bezoek brengen aan het Europees Parlement te 
Brussel. 

Deze excursie is bedoeld voor werkelijk 
geïnteresseerden die meer willen weten over het 
EP en zien hoe een en ander in het werk gaat in ons politieke stelsel 
op Europees niveau. 

Het Europees Parlement is 
een belangrijk forum voor 
politieke discussie en 
besluitvorming op EU-niveau. 
De leden van het Europees 
Parlement worden 
rechtstreeks gekozen door 
kiezers in alle lidstaten om de 
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belangen van de burgers in het wetgevingsproces van de Europese 
Unie te vertegenwoordigen en erop toe te zien dat andere EU-
instellingen democratisch te werk gaan. 

Deze best wel indrukwekkende dag zal zeer boeiend zijn voor echt 
geïnteresseerden in politiek en met name de Europese politiek (en 
problematiek). 

 

We vertrekken vroeg met de bus naar Brussel en na de koffie zullen 
we een bezoek brengen aan het EP bezoekerscentrum. Na een korte 
rondleiding brengen we tevens een bezoek aan de publieke tribune 
van de plenaire vergaderzaal. 

Daarna zal de Europarlementariër Jeroen Lenaers (Nederlands 
sprekend) meer vertellen over de werkwijze van het parlement en 
vragen beantwoorden van de deelnemers 

Na deze sessie zullen we de lunch 
gebruiken in het centrum van Brussel. We 
denken daarna nog een rondrit (met Gids) 
te gaan doen door Brussel, waarna we aan 
de rit naar huis gaan beginnen. 

Mocht u geïnteresseerd zijn om deze 
unieke politieke dag bij te wonen reserveer 
dan alvast een plaats  bij UGVU: 

Joke Mulder, Prins Hendrikstraat 85, tel. 0174-298727 of  

06-28392729. 

Coby van der Knaap, Kerklaan 28c, tel. 06-36563076. 

 

Wilt u vóór 15 september reageren  

Let wel:  er kunnen slechts 50 personen mee met deze  excursie  naar 
Brussel. 

DE exacte tijden en locaties  en kosten  zullen pas in een later 
stadium bekend worden gemaakt. 

Wacht niet te lang met reserveren want hier geldt: wie eerst komt 
eerst maalt 
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Verslag KBO vakantieweek 

 

 

De KBO vakantieweek in juli jl. was weer geslaagd en eenieder heeft 
genoten van deze week. 
Zeker een aanbeveling om volgend jaar weer een KBO vakantie te 
organiseren  
Hieronder de originele dag verslagen gemaakt door 6 deelnemers aan 
deze vakantie. Waarvoor veel dank.  
Veel lees plezier 
 
Zaterdag 9 juli. 

Om 14.00 uur vertrokken wij vanaf Velo, na het inladen van koffers en 
rollators. Vele familieleden zwaaiden ons uit. Rond 15.30 uur een 
koffiestop bij restaurant La Place te Apeldoorn. Na 20 minuten, de 
rollators weer in de bus, zette de chauffeur de reis verder voort, onder 
veel gekakel van de reizigers, richting onze bestemming. 
Om 17.00 uur arriveerden wij bij ons “Hotel Het Landhuis” te 
Oldenzaal. Daar werden de sleutels uitgereikt en werden de koffers 
door het personeel naar de juiste kamers gebracht. We dronken eerst 
een drankje en om 18.00 uur kregen we een heerlijk driegangen diner. 
Om 20.30 uur koffie en daarna hadden Jan en Coby een quiz voor 
ons. Coby deelde kaarten uit. De boeren, heren enz. werden bij elkaar 
aan tafel gezet, zodat iedereen lekker door elkaar zat. Per tafel 
moesten we een naam verzinnen. B.v. de Lenies, de achten enz. Zo 
had iedere tafel een naam. Er werden 30 vragen gesteld b.v. wat 
betekenen de letters VELO, welke monumenten staan er in 
Wateringen enz. De eerste prijs viel op tafel “achten”. Zij wonnen een 
reuze zak spekkies, waarmee ze rondgingen. 
Daarna namen we nog een drankje en gingen we voldaan en moe 
naar bed zzzzzzzzz       Toos de Maat 
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Zondag 10 juli  

Eerste dag, voor ons doen, vroeg 
opgestaan. Dat werd wel beloond 
met een zeer luxe, gevarieerd 
ontbijtbuffet. Voor degene die de 
zondag met een kerkbezoek wilde 
beginnen stond het busje voor het 
hotel al klaar om ons naar de 
Plechelmus Basiliek te brengen. 
Het was toevallig patroonsfeest en 
dat werd groots gevierd. Met 

opvallend veel kerkgangers hebben we genoten van een plechtige 
viering, hemelse muziek, en indrukwekkende uitleg van het Bijbelse 
verhaal van de barmhartige Samaritaan 

Na thuiskomst koffie en een uitgebreide lunch. ’s Middags stond de 
bus weer voor, om een mooie rit door Twente te maken. 

Daarbij bezochten we de zorgboerderij van de Erve Meindert in 
Tiligte.De bewoners waren erg enthousiast en verzorgden de koffie 
met eigen gebakken koekjes. In de winkel was er veel te koop wat zij 
gemaakt hadden. 

Met een fijn gevoel gingen wij huiswaarts. 

Na een heerlijk diner werden wij verrast door een line dance 
uitvoering door Coby van der Knaap, onze KBO-begeleiding en haar 
man Jan. Klasse hoor! Alles bij elkaar een mooi slot van deze zondag. 

 Jos van Marrewijk  
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Maandag 11 juli  

En zo was het alweer maandag. Na ’n heerlijk ontbijt met allemaal 
lekkere dingen, werden we in de zaal verwacht voor de ochtend 

gymnastiek, gegeven door ’n vrolijke 
dame Rita Wesseling, wat erg gezellig 
was en zeker voor degene die een 
“pittenzakje” hadden! Hoeveel keer ze 
het woord “pittenzakje” gezegd heeft, 
weet ik niet meer, maar ze deed het 
erg leuk en ook met gezellige muziek 
waar vrolijk werd meegezongen.  

Daarna uitrusten met ’n lekker bakkie 
koffie,  

tsjonge, wat smaakte dat toen lekker….. 

 

En al gauw was het 12.00 uur dus lunchtijd, met allerlei lekkere hapjes 
en natuurlijk brood, broodjes, krentenbrood, suikerbrood en 
vleeswaren en kaas en ook ’n warm hapje. 

Om 13.30 was de bus er weer en bracht ons naar het centrum van 
Oldenzaal.  

Daar kon men de basiliek 
bewonderen of kleine markt 
en prachtig winkelcentrum 
met veel mooie kleding 
zaken. Moe én mak gingen 
m’n kamergenoot en 
schoonzusje Rita Lipman en 
ik op ’n terras zitten, waar ze 
verrukkelijke verse jus 
d’orange hadden, dus vermaakten we ons prima, alleen al met 
‘mensen kijken”!!! 
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De chauffeur verwachtte ons om 16.30 bij de bus en daar zaten we op 
’n muurtje op hem te wachten, en bracht hij ons weer terug naar ons 

hotel, waar om 
18.00 uur ’n 
heerlijk diner 
geserveerd werd. 
Courgettesoep 
als voorgerecht, 
lekker visje of 
vlees met allerlei 
soorten groenten, 
gekookte én 
gebakken 
aardappelen, 

rauwkost en als toetje ’n heerlijk boerenjongens ijsje met cake. 

Om 20.00 uur was er ’n voorstelling van de “Jan Mulder show” met 
sketchjes en liedjes. Al met al ’n reuze gezellige dag! 

 

Jeanet van der Helm-Lipman 

 

Dinsdag 12 juli 

Vlak achter het hotel daar lag de baan 
om jeu de boules sportief te kunnen spelen 

en niemand kon de rand langs zand iets schelen 
de ballen mochten niet door 't landhuis gaan 

 
Een aantal dames deed aan gymnastiek 

zij rekten en strekten hun ledematen 
in het Kalheupinkpark op de muziek 

waarna ook zij snel aan de koffie zaten 
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Voorbij de lunch naar 't Teutoburgerwoud 
het Duitse plaatsje heette Ibbenbüren 

maar eerst naar het Kasteel bij Bentheim gluren 
met plaatselijke zandsteen daar gebouwd 

 
In Schüttdorf hebben huizen overal 

een rede voor hele kleine ramen 
belasting wordt betaald voor lichtinval 
zodat zij nergens grote ramen namen 

 
Een wegversperring hield ons echter tegen 
weer naar Rheine toe textielfabriek voorbij 
naar Holtkamp's Deele via and're wegen 

en langs een olieraffinaderij 
 

Aan Bingo werd de avond wel besteed 
één tafel viel geregeld in de prijzen 

met aantrekkingskracht net als een magneet 
geluk ten deel gevallen na het reizen 

 
Ria Nederpel 

 
 

Woensdag 13 juli 

Na een goede nachtrust hadden we om 9 uur ontbijt en heeft Jos het 
initiatief genomen om met wat dames ca 5 kilometer te gaan 
wandelen, maar het werden 8000 stappen. 

Het overige gezelschap zat 
lekker even in de zon of met 
de krant, tablet of hun mobiel 
bij te werken. 

Daarna op naar de lunch die 
iedere dag weer heerlijk was.. 

Ondertussen stonden de 
huifkarren met 4 paarden 
klaar om in te laden. 
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Na wat klimmen en klauteren zat iedereen uiteindelijk op zijn plekje. 

De stemming zat er al gauw in en het lied van het “rijtuigje” was al 
snel te horen. 

Na een heerlijke rit door de natuur kwam Elly met het snoepje van de 
week aangefietst. 

Na een half uurtje rijden stopten we voor het dorpscafé Lutters voor 
een heerlijke versnapering, hapje, drankje of lekker ijsje. 

Daarna even afrekenen met de koetsier en ging iedereen weer op zijn 
plekje en werd de route voortgezet. 

Door een glooiende natuur en veel plezier werden we weer afgezet bij 
het hotel Landhuis. 

Met z’n allen bleven we nog even buiten zitten 

Om 6 uur weer smullen van het diner en na de koffie zaten we klaar 
voor het Krekkeldanskoor. 

Prachtige kleding, klompen en mutsen waaiden in het rond. 

Na een paar Polka’s en klompendansen kwam de buurtventer met zijn 
handel voor een knaak. 

Na de pauze en een drankje werden we verrast met een 
boerenbruiloft 

De bruid was in het zwart en op haar hoofddeksel zaten wat kleurtjes 
door elkaar. 

Na de Naber met zijn fles drank kwam het hele gezelschap in mooie 
klederdrachten, zelfs een echtpaar in nachtgewaad met po, blaker en 
slaapmuts 

Op een gezellige dag terugkijkend werd de dag afgesloten 

 

 Anneke de Lijster/ Gerda Bron 

 

Donderdag 14 juli  

Heel vroeg moesten we ons bed uit om op tijd te zijn bij het 
ontbijtbuffet. 

Om 9 uur zouden we met de bus vertrekken richting Veluwe. 
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We hadden er “allemaal” weer zin in en konden tegelijkertijd weer 
lekker kletsen. 

In Garderen gingen we koffie 
drinken. 

Er was daar van alles te zien zoals 
houtsnijwerken, zandsculpturen en 
nog veel meer. We hadden tijd te 
kort om alles te bekijken. Daarna de 
bus in richting Cruiseboot en daar 

werd een heerlijk 3 gangendiner geserveerd. 

De helft moest achteruit varen, ook op 
de terugweg. 

Na de vaartocht de bus weer in, richting 
hotel, ondertussen nog een stop bij 
Holterberg, waar wij konden genieten 
van koffie of thee, het natuurmuseum, 
diorama en/of het Canadees kerkhof. 

Thuisgekomen weer een heerlijke lunch en vervolgens de modeshow 
gegeven in ons hotel bekijken. We konden de geshowde kleding ook 
kopen en dat werd volop gedaan. 

Het was een drukke maar een heel gezellige dag! 

 

Toos van Kester. 

 

Vrijdag 15 juli 

Wát gaat de week toch hard, het is alweer vrijdag.  

Vandaag hebben we ’n vrije dag, dus zelf bedenken wat je kan gaan 
doen.  

Je kon gaan fietsen of van het bubbelbad of sauna in het hotel gaan 
genieten.  

 

Ook kon je naar het centrum en werd je weggebracht met het busje 
van ons hotel Het Landhuis, Daar kon je wat rondwandelen in de stad 
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of winkelcentrum of genieten op ’n terras en werd je ook weer 
opgehaald! Wát ’n service zeg, geweldig!  

Maar ook was er gelegenheid om jeu de boules te spelen bij het hotel. 

Rita en ik hebben een rustdag gehouden, lekker buiten zitten lezen, 
want het is schitterend weer en s ’middags ff ’n tukkie gedaan, dat 
was nodig, want het was wel een druk programma voor ons, dus dat 
was ook heerlijk! 

Het was zeker wel een heel gevarieerd programma, voor elk wat wils.  

Misschien voor kaarters té weinig tijd, zó hoorde ik om me heen… 

Maar het was niet voor niets ’n vrije dag en hebben we genoten van 
alle mensen die mee waren op deze reis, van het mooie zonnige 
weer, het heerlijke eten, vriendelijk personeel én goede leiding! Wat 
zijn we toch bofkonten!! 

En op deze laatste avond werd er 
nog ’n muziekavond gegeven 
door  

Accordeon -Orkest verenging uit 
Hengelo genaamd “Belzona” 

En dat was het einde van weer ’n 
geweldige vakantie met DANK 

aan bestuursleden van KBO 
Wateringen, Cobie & Jan v/d 
Knaap, Joke & Theo Mulder 
(nogmaals DANK voor het 
prachtige programma boekje Theo) 
en Elly en Martin Olsthoorn. Jullie 
zijn TOPPERS!!! 

 

 Jeanet v/d Helm-Lipman 
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Zaterdag  16 juli  

En na een vroeg ontbijt alles weer in de bus laden en onderweg nog 
een koffiestop en dan naar Wateringen.  

We kwamen een half 
uur te vroeg aan, maar 
het ontvangstcomité 
stond alweer klaar en 
we kunnen terug kijken 
op een geslaagde 
vakantieweek, zondags 
een beetje regen, maar 
daarna prachtig weer. 

 

 
 

Wilt u een foto-impressie zien van deze vakantie in Oldenzaal? 

Kijk dan op onze website   

https://kbowateringen.nl/uit/verslag-kbo-
vakantieweek-2022  

 

 

 

 
 

 
LET OP!!!!!! 
Indien u met het kaartweekend van 16, 17 en 18 september naar 
Venray mee wilt gaan, dan gaarne zo snel mogelijk opgeven, want er 
zijn nog maar enkele plaatsen vrij. Info bij Joke Mulder tel:0174-
298727 

https://kbowateringen.nl/uit/verslag-kbo-vakantieweek-2022
https://kbowateringen.nl/uit/verslag-kbo-vakantieweek-2022
tel:0174-298727
tel:0174-298727
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Bridge 
 

Start bridgecompetitie KBO 2022/2023 
Beste bridgers, 
Donderdag 8 september gaat de competitie van het bridgen weer 
beginnen. 
Graag op tijd aangeven als je met een invaller speelt. 
Als je het nieuwe seizoen met een nieuwe partner wil gaan spelen, 
dan graag z.s.m., vóór 1 september doorgeven aan Jan de Kok 
tel. 0174-785167, mobiel 06-38404547 of via de mail 
ettyjandekok@gmail.com 
Ook als je geen partner hebt, maar toch graag wil spelen, neem dan 
contact op met Jan de Kok. 
Afmelden: zo gauw als je weet dat je niet kan bridgen, geef dit dan 
direct door en wacht niet tot het laatste moment. 
Groeten en veel bridgeplezier, 
Jan de Kok 
 
 
 

COMPETITIESCHEMA BRIDGE 2022/2023 
 

1e                  8-9        15- 9     22-9      29-9       6-10     13-10         
2e                20-10      27-10     3-11    10-11    17-11     24-11         
3e                  1-12        8-12   15-12    22-12*   29-12       5-1 
4e                12-1        19-1     26-1        2-2        9-2        16-2 
5e                23-2          2-3      9-3       16-3       23-3       30-3         
6e                  6-4**     13-4     20-4        4-5       11-5       25-5***        
 
 
 
22 december* Kerstdrive  
 6 april** Paasdrive 
27 april  Koningsdag / géén bridge 
18 mei Hemelvaartdag / géén bridge  
25 mei*** Slotdrive 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
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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 

 

Mailadres: 

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

 

 

Biljart 

Noodkreet 
Het is niet zo dat ik nu zit te schreeuwen, 
maar er moet wel iets gebeuren, want bij de 
biljart club is vraag naar nieuwe leden. 
Iedereen weet dat we ouder worden, zo ook 
de biljarters, maar er komen er zo weinig nieuwe (jongeren) mannen, 
(vrouwen mag ook) bij. Vrienden en kennissen zijn ook welkom . Als ik 

zo eens kijk bij de K.B.O. soos dan zie ik veel vrouwen waarvan er 

toch en groot aantal een man heeft en als er dan onder deze vrouwen 
eens gelobby ’t wordt om hun man over te halen om te gaan biljarten, 
zijn we blij als er een paar, een nieuwe hobby starten met biljarten. 
Dat kan 2 keer per week, maar je kan komen als je zelf wil, want niets 
moet. Je hoeft geen groot biljarter te zijn, wij leren je wel om een  
betere en slimmere biljarter te worden, dus kom je bij een gezellig 
clubje oude kerels die je snel opnemen. Probeer het eens. 
Ik heet je welkom : Cees. 
 

 

mailto:kees.grolleman@gmail.com
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 70 uit nieuwsbrief nr. 6 - 
2022  boven W in Ds = Bovenwinds 

Goede inzenders zijn: Nan Keijzer, Anneke 
Thoen, Hannie Simons en Coby van 
Paassen.  

 
Onder de goede inzenders is een prijsje 

verloot en die is gewonnen door Nan Keijzer van harte gefeliciteerd. 
 
Droedel  71 
 

 

 

Uw oplossing kunt u tot 15 september 2022 inleveren bij Thea 
Bekkers, Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar 
thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net


~ 22 ~ 

 

 

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 per 
persoon per jaar nog even op een rijtje: 

• Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen 

• Diverse activiteiten (2x per week) zoals klaverjassen, bridgen, 
biljarten, creativiteit. Verder dagtochten, vakantieweek, 
kaartweekend, klaverjasmarathon en bijeenkomsten dichtbij 
huis 

• Aandacht voor eenzaamheid onder senioren 

• Collectiviteitskorting zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea 

• Korting rijbewijskeuring 

• Hulp bij het invullen van belastingaangifte 

• Hulp van een vrijwillige ouderenadviseur 

• Belangenbehartiging op lokaal en nationaal niveau 
 
DUS: KOM NU IN BEWEGING! GA OP PAD EN HAAL NIEUWE 
LEDEN BINNEN.     
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Website: kbowateringen.nl. Als u informatie heeft wat geschikt is voor 
de website mail het dan naar: webmaster@kbowateringen.nl. 

 

 

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. 

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. 

https://kbowateringen.nl/
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Ik geef de pen door aan 

Even voorstellen: mijn naam is Marga Bosch-de Keijzer. Ik ben 76 
jaar. Geboren in den Haag en 52 jaar getrouwd met Frans Bosch. We 
wonen sinds 1971 in Rijswijk. We hebben een dochter en een zoon. 
Een kleinzoon en vier kleindochters waarvan de jongste een  echte 
verrassing is. Een cadeautje, een knalrode krullenbol die drie jaar 
geleden  werd geboren. 

Ik heb jaren gewerkt bij het artsen lab in Rijswijk . We reden het hele 
Westland door om bloed af te nemen voor het ziekenhuis in Delft .Dat 
was dertig jaar geleden een hele toer. Tussen  de kassen zoeken 
naar een woonhuis. Aan twee kanten een 
sloot. Ik heb er heel wat zweetdruppeltjes 
liggen. Als je b.v.in De Ark moest prikken, 
vroeg de patiënt altijd, van wie ben jij er 
een? Ik was van niemand maar werd altijd 
gekoppeld aan een Westlandse familie 
omdat ik toch echt op iemand leek. 

Zo’n vijf en twintig jaar geleden ben ik met mijn vriendin Riet van Vliet, 
haar man en broer gaan bridgen in de Leuningjes in Poeldijk. Daar 
werd ’s middags gespeeld, en er werd niet gerookt. We hebben daar 
met heel veel plezier jaren gebridged. Rondje Poeldijk was een van 
de hoogte punten van het jaar. Helaas werd er asbest geconstateerd 
en moest het gebouw gesloten worden. We verhuisden naar De 
Vrienden, maar daar was de ruimte veel kleiner. Je kon er amper 
tussen de tafeltjes door lopen. Toen zijn we even gestopt met bridgen. 

We reden altijd langs  Velo  en Riet had gehoord dat het daar leuk 
bridgen was. Zo zijn we bij Velo terecht gekomen waar we met heel 
veel plezier iedere donderdagmiddag komen kaarten .Het heeft even 
geduurd maar we voelen ons helemaal thuis. We hopen dat nog jaren 
in goede gezondheid vol te houden. 

  
Marga v/d Bosch 
 
Ik geef de pen door aan Marjo Konings 
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Klaverjassen 
 
Competitieschema Klaverjas 2022-2023 

 

Eerste 
ronde 

13/9 20/9 27/9 4/10 11/10 18/10 

Tweede  25/10 1/11 8/11 15/11 22/11 29/11 

Derde 6/12 13/12 3/1 10/1 17/1 24/1 

Vierde 31/1 7/2 14/2 21/2 28/2 7/3 

Vijfde 14/3 21/3 28/3 4/4 11/4 18/4 

Zesde 25/4 2/5 9/5 16/5 23/5 30/5 

 

De Laatste speeldatum van een ronde is meteen het 
prijsklaverjassen 

 
 
Pas op voor nepmail inklaringskosten PostNL 
Ga niet in op een e-mail die afkomstig lijkt van 
PostNL. Via de mail proberen criminelen u geld 
afhandig te maken. 
In de e-mail staat dat PostNL vandaag een pakket 
heeft ontvangen. Om het pakket bezorgd te krijgen moet de 
ontvanger eerst inklaringskosten betalen. Daarna krijgt hij een 
Track en Trace-code en bezorgt PostNL het pakket binnen 48 uur. 
Niet betalen 
Onderaan de e-mail staat een oranje balk met een link naar een 
betaalomgeving. Het gaat om een valse e-mail. Wie betaalt via de 
link maakt geen geld over naar PostNL, maar naar criminelen. 
Mail controleren 
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. 
Uit seniorweb Nieuwsbrief 32 

 

https://www.seniorweb.nl/phishing
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SeniorWeb-lidmaatschap 

De digitale wereld maakt het leven leuker en makkelijker. 
SeniorWeb helpt u uw weg te vinden in de snel veranderende 
digitale wereld met tips en stap-voor-stapuitleg. 
 
Word nu lid 
Word nu lid en betaal tot eind 2022 slechts € 17,50. Bovendien 
ontvangt u het boek Overal internet cadeau. Meld u aan via het 
online formulier of neem contact met ons op via 030 - 276 99 65. 
Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u direct gebruikmaken van de 
ledendiensten van SeniorWeb. 
 
 

 
Ingezonden  
 

 

Welke letter in het diagram 

hoort op de plaats van het 

vraagteken te staan? 

ken de letters een getal toe 

dat is gerelateerd aan hun 

plaats  in het alfabet: E=5 

l=12 p=16 s=19 en Z=26 
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Kopij Nieuwsbrief  

Kopij voor Nieuwsbrief nr 8-2022 – voor 15 september 2022 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3. 

  

 

 

 

 

 

 

Wij wensen U nog een 

fijne zomer  

 

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 
Henk van der Hee  B-C-D lijn  0174-295294 
Petra Zuidgeest   A-B-C lijn  06-23421132  
  
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  C.J.W. Grolleman  06-45428127 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:kees.grolleman@

