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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.8                      2022 

 

Van de bestuurstafel 

 

Het vervelende van de stukjes die ik in ons mededelingenblad schrijf, 
is dat ik ze naar verhouding ver van tevoren moet schrijven. 

Nu komt het kaartweekend eraan, we proberen de ervaringen van ons 
weekend nog in dit blad te publiceren. 

 

Verder komt Prinsjesdag eraan. Waar komt de regering mee? Zij zal 
ook dit jaar nog iets moeten doen voor de mensen die door alle 
prijsstijgingen in de problemen komen, hier pas volgend jaar mee te 
beginnen is te laat. 

 

Deze week (op 11 september) is er in de Tweede Kamer een debat 
over het nieuwe pensioenstelsel geweest.  Waarschijnlijk loopt de 
invoering hiervan vertraging op. Voor de meesten van ons is dat 
gunstig. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Per 1 januari kunnen we wel een forse verhoging van de AOW 
tegemoet zien.  

 

De KBO drijft, zoals u ongetwijfeld weet, op vrijwilligers. Elders in dit 
blad ziet u een ‘functieomschrijving’ voor de ouderenadviseur. Het 
duurt nog even voordat Petra Rouss ons verlaat, maar we kunnen niet 
vroeg genoeg beginnen. 

Voor het Bestuur zoeken we ook een opvolger van Theo Vis. Theo is 
85 jaar en vindt het langzamerhand welletjes geweest. Verder heeft 
onze penningmeester, Hans Vollering, aangegeven in het voor jaar 
van 2024 te willen stoppen. Het lijkt allemaal nog ver weg, maar zoals 
we allemaal ervaren, de tijd vliegt. 

Denkt u als u bovenstaande heeft gelezen, dit is wat voor mij, meldt u 
bij mij aan! Dan gaan we eens praten. 

 

De herfst zit al een beetje in de lucht, Corona is er nog steeds, we 
hadden een spetterende openingsmiddag, de soosmiddagen zijn 
gezellig (met zowel voor de dinsdag als de donderdag goede leiding, 
ook vrijwilligers) en zo beginnen we aan de nadagen van de zomer. 

 

Namens het bestuur, 

Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

Nieuwe leden: 
 
Mevr. L.P.A. Kasmarek 
Mevr. P.M.S.M.M. Behr 
Dhr. F.G. Berendse 
Mevr. M.P.H. Berendse- van der Zande 
Mevr. W.F. van Gent- op de Heijde 
Mevr. M.S.L. Walstra 
 
Alle nieuwe leden 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:  

 

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 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 

Mailadres: 

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

 

 

 

 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
mailto:kees.grolleman@gmail.com
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Opening KBO Seizoen 

Op 6 september vond de 
drukbezochte opening 
van  het nieuwe seizoen 
2022/2023 KBO 
Wateringen plaats in de 
Velo hal..  

De middag werd 
geopend door de heren; 
diaken Walther 
Brurggeling en Nico 
Meijer verzorgden 

samen de lezing en de bidstonden. Het motto was “Het echte geluk”.   
Na een kop koffie met iets lekkers traden de Waterlanders o.l.v. Tessa 
Maalcke op met een gezellig meezingprogramma.   

Onder het genot van een natje 
en droogje lieten zij ons het 
nieuwe seizoen in deinen. Het 
was een leuke start 

Henny Wagterveld 
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UIT GOED VOOR U.  

 

Bezoek Europees Parlement op 9 december 2022. 

Let op! 
De bus is inmiddels volgeboekt. 
Voor degenen die dan meegaan volgt alle informatie in de nieuwsbrief 
van oktober. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RABO CLUB SUPPORT 

We kijken met spanning uit naar de donatie 
die de Rabo bank ons gaat geven vanwege 
de Rabo Club Support actie. 

Dank aan al degenen die de KBO 
Wateringen een warm hart toedragen 
middels het uitbrengen van de stem. 

Hans Vollering, penningmeester. 
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Uit Goed voor U 

 

kaartweekend bridgeverslag 

Ik wil even terugblikken op het bridgegebeuren van dit weekend. Wat 
waren het weer moeilijke spellen. Om tot een goed contract te komen, 
moest je af en toe heel goed nadenken. En of we het wel gingen 
halen, want de tegenpartij is altijd bereid om je down te spelen. Maar 
1 spel is het de tegenpartij niet gelukt. Mijn partner, Ati Arbouw, en ik 
zijn langzaam opbouwend op 7 harten uitgekomen en als enige 
gehaald. En daar zijn we hééééél erg trots op!!! 
Groetjes van Ati Arbouw en Annie van Dijk, 
 

KAARTWEEKEND KBOWATERINGEN 
16 t/m 18 september 2022. 

Ons jaarlijks kaartweekend was weer een gezellige boel, het hotel en 
de kamers waren prachtig en ook waar het ontbijt en diner werd 
geserveerd was super. Het uitje met de bus naar Kleef in Duitsland 
was ook prima geregeld en vele kwamen met gevulde tassen weer bij 
het hotel. 
Voor het bridgen en klaverjassen waren 2 aparte zalen geregeld en 
ook dat was heel fijn. Na afloop van het kaarten werd er nog gezellig 
een drankje gedronken en veel gelachen, dan kwamen de verhalen 
los wat iedereen die dag had meegemaakt. Er waren ook een paar 
dames die zaterdag een elektrische brommer hadden gehuurd en 
daarmee een toertocht hadden gemaakt, af en toe een bui maar dat 
mocht de pret niet drukken, wat zij onderweg hebben meegemaakt, 
hilarisch. Zaterdagavond 24.00 uur was Adrie Ammerlaan jarig, haar 
bridgevriendinnen hadden voor haar slingers en cadeautjes 
meegenomen en ook van het hotel kreeg zij een stuk taart met een 
kaarsfontijn en werd zij toegezongen, er was ook voor de nodige 
muziek gezorgd, het werd een gezellig feestje en zelfs door het hotel 
werd aan iedereen die nog aanwezig waren een drankje aangeboden, 
super. 
De wisselbeker van de bridge is dit jaar gewonnen door Hennie van 
Putten en Dick Kraaijenbrink, gefeliciteerd. 
Tot volgend jaar. Etty 
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Parencompetitiestand 
Rang Paar                                           Gemidd.16-sep 17-sep 18-sep 

 
1 Dick Kraaijenbrink & Hennie van P  65,80     60,00   72,08   66,57 
2 Jan de Kok & Etty de Kok                 57,64    65,00   52,08   54,73 
3 Jan Lindenburg & Aaf Lindenburg    55,56    62,08   54,67   51,23 
4 Thea Bekkers & Tiny v.d. Bergen     55,20    54,67    50,83  59,23 
5 Jan v. Kester & Ria v. Kester            54,43    54,17   57,00   52,07 
6 Coby vd Knaap & Jan vd Knaap       53,01    45,67   59,33   54,29  
7 Wil Duijndam & Piet Duijndam          50,93    53,33    54,00 44,08  
8 Lien Lemckert & Lisette Waasdorp   50,60    51,67   40,67  60,07  
9 Aty Arbouw & Annie v. Dijk               50,32   38,33    60,67  49,57 
10 Annet Krijger-Van Gaalen & Inval   48,57   51,00    41,33  54,58  
11 leny d. Bieman & Nelly Zuidgeest   47,46   45,33    51,67  46,18 
12 Annelies vd Hee & Henk vd Hee    46,58    44,00    45,42  50,10 
13 Ineke de Steur & Adrie Ammerl      42,65   51,00     37,00   39,29  
14 Cock Barendse & Tinneke D.         37,89   44,67     43,33   22,63  
15 Fanny Ydo Corbeel & Cintha Arkenbout 33,31 2 

 

De winter is een ets, 

de lente een aquarel, 

de zomer een 

olieverfschilderij en 

herfst is een mozaïek 

van al deze. 

 

Stanley Horowitz 

 

https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-de-winter-spreuken-aforismen-en-oneliners-over-winterse-omstandigheden/
https://spiritueleteksten.nl/citaten/citaten-over-zomer/
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We vertrokken vanaf het Velo-parkeerterrein en we hadden geluk 
want het was tussen de buiendoor droog. Iedereen was ruim op tijd en 
zodoende konden we wat eerder vertrekken. 

De organisatie dacht dat we voor de klaverjassers een compleet stel 
hadden maar jammer genoeg bereikte ons het bericht dat Ludie Vis 
een ongeluk had gehad en niet meekon en ook Piet Eijgermans moest 
zich met veel verdriet afmelden, want hij was echt plotseling heel erg 
ziek geworden en zodoende moesten we Tonnie (zijn vrouw) ook 
missen want die bleef uiteraard bij hem. 

Natuurlijk wenst de klaverjasgroep en iedereen die hen nog meer kent 
ze veel beterschap en dat ze snel weer kunnen klaverjassen. 
Ondanks dat het vrijdag was hadden we op de reis naar Venray niet 
zoveel last van opstoppingen en het was gezellig in de bus. 

Bij aankomst in het hotel Asteria werd iedereen in kamers ingedeeld 
en hadden we ongeveer anderhalf uur vrij voordat Annelies onze 
voorzitter de opening verrichtte van dit kaartweekend en dat met 
allemaal een glas champagne in de Hand. 

Daarna naar de eetzaal waar heerlijke gerechten werden geserveerd 
zoals een zalmcarpacchio daarna een heel smakelijke 
parelhoenderfilet met heerlijke groenten en gebakken aardappelen 

Het toetje was ook perfect lees geen parfait, maar een stukje heerlijk 
taart met een bolletje ijs en wat verse aardbeien. 

Daarna was het spoeden naar de klaverjasruimte (Londonzaal) en de 
bridgers naar de bridgeruimte (Amsterdam Zaal). Nadat de stille 
waren getrokken werd snel begonnen met de 1e ronde en werd 
afgesproken dat we na deze ronde de klaarstaande koffie (in 
thermoskannen) zouden gaan nuttigen tien minuten na de derde 
ronde was de uitslag bekend, maar waren vele klaverjassers al 
vertrokken naar hun bedje 

Ook wat later in de bar waren nog vijf klaverjassers die de ober heel 
even wat werk bezorgden. 
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 De Bridge deelnemers 

Zaterdag 17 september 

De volgende morgen lekker ontbeten en zoals gewoonlijk zag het 
ontbijt er weer goed uit en waren alle buikjes weer helemaal rond. 

Ca. 11.00 uur vertrok de bus naar Kleve Het was licht bewolkt, maar 
de zon scheen gelukkig wel zo nu en dan. 

Na een busritje van een dik half uurtje kwamen we aan in Kleve en 
verlieten we de bus om dat stadje te verkennen. Jammer genoeg 
kregen we af en toe een buitje op ons hoofd, en zeker 2 keer een 
behoorlijke bui.  

Eenieder is in Kleve zijns weegs gegaan en hebben het best naar hun 
zin gehad. Want jammer genoeg liet de zon een beetje te vaak 
verstek gaan. Als ik het goed begreep hebben ook mensen nog wat 
kaarsjes opgestoken in de Stiftkirche.  
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 Bij de konditorei onder de luifel 

Andere hebben lekker Kaffee mit kuchen genomen en over het 
algemeen waren de prijzen van de versnaperingen heel redelijk en 
kan Nederland wat dat betreft nog wat leren van deze prettige 
prijsopbouw. 

Wat wel apart was dat in Duitsland in het OV nog een mondkapje 
gedragen moest worden. 

Uiteindelijk waren we allemaal op tijd weer op de opstapplaats en 
hoefde de bus niet te wachten (slechts 2 minuten). En keerden we 
weer “huiswaarts” (naar ons hotel). 

  

Na een verrukkelijke maaltijd met o.a. Roodbaars en een lekker 
(zwaar) toetje werd er exact om 19.30 begonnen met het kaarten. 

Iedereen was weer enthousiast er waren zelfs eigen meegebrachte 
kaarten (wat trouwens illegaal is) in omloop en er werd ook een 
persoonlijke gelukspen door iemand uitgeleend. 

Ook dit keer weer drie stillen, maar die konden wel verhalen uit “de 
Gouden jaren” lezen en zo werd de stille beurt snel kortgesloten. 

Na het kaarten en het voorlezen van de standen gingen een paar 
klaverjassers naar de bar en de anderen zochten direct hun mandje 
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op. Na een drankje bleven er nog 3 klaverjassers over en werden ze 
uitgenodigd om bij de bridgers nog een drankje te nuttigen en daar 
werd geheel onverwachts om 24.00 uur het Lang zal ze leven 
gezongen voor Adrie Ammerlaan. En werd er ondertussen een 
vuurfonteintje en kadootjes voor haar binnengebracht 

Adri Ammerlaan was zichtbaar heel erg verrast en bedankte iedereen 
uitbundig voor deze verrassing en er werd zelfs een kleine polonaise 
in de zaal gelopen. Zelfs het Hotel bood alle aanwezigen een drankje 
aan. Jullie begrijpen dat het een compleet feestje is geworden en we 
gingen om 1 uur (zaalsluiting) best vrolijk naar bed. 

 

Zondag 18 september  

Vandaag was het vroeg ontbijten want we moesten om half tien weer 
aan de bak, een heerlijk ontbijt en we hebben in de ontbijtzaal de 
jarige nog even toegezongen. Dan nog even de koffers halen en in de 
Hal gezet en die door onze chauffeur Joepke allemaal persoonlijk 
naar de bus zijn gedragen. Daarna snel de laatste ronde kaarten en 
het was extra spannend omdat de eerste tien plaatsen bij het 
klaverjassen heel dicht bij elkaar lagen. 

Uiteindelijk waren de drie boompjes uitgespeeld en stond er een 
eenvoudige lunch klaar 

Na de lunch was de officiële prijsuitreiking waarbij voor de 
Klaverjasser de 1e drie prijswinnaars hieronder genoemd worden 

1e Prijs Leny Righarts-Onings 15381 Punten 

2e prijs Rietje Grootscholten  15081 Punten 

3e prijs Wim Berendse             15073 Punten 

Leny heeft 

door dit prachtige resultaat ook de wisselbeker veroverd 
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Verder werden er nog getrokken prijzen uitgeloot en kon zelfs het 
laagste aantal punten beloond worden met de poedelprijs en werd 
“gewonnen” door Ria van Santen met 11432 punten 

 

De Klaverjasgroep KBO Wateringen 

 

Na de nodige dankwoordjes vertrok iedereen welgemoed met eigen 
auto of ging met de touringcar op weg naar Wateringen mee. 

Er was veel regen onderweg, maar de bus is veilig aangekomen en 
was iedereen weer thuis. 

Uiteraard iedereen bedankt zoals o.m. Annelies v.d. Hee, de 
werkgroep UGVU (Coby van der Knaap, Joke Mulder, Theo Vis en 
Martin Olsthoorn, en de leiding van Bridge en Klaverjas Jan de Kok en 
Theo Mulder 

En natuurlijk alle (blijmoedige) bridgers en klaverjassers, want zonder 
hen ook geen kaartweekend. 

Hopelijk kunnen we het volgend jaar wederom gaan beleven. 

Theo M. 
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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 

 

 

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 www.bibliotheekwestland.nl 

Tevens biedt de bibliotheek de cursus Klik&Tik aan, voor iedereen die 
de basisvaardigheden van het gebruik van laptop, tablet of mobiele 
telefoon wil leren.  

http://www.bibliotheekwestland.nl/
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Biljart 

 

Biljart  van Heins clubje  

  

         

Wat een zomer beleven we nu, een 
om nooit te vergeten en die warmte 
en vooral die droogte, zo erg 
hebben we het nog nooit mee 
gemaakt. Dat zelfs het drinkwater 
op rantsoen dreigt te gaan. Erg is de 
droogte bij de boeren op het land, 
dat zal best op den duur gevolgen 
hebben voor onze portemonnee 
later als er tekorten komen door de 
droogte. Maar anderzijds genieten we wel van de mooie zomer, lekker 
met de fiets er op uit en gaan er veel naar het strand of lekker op een 
terrasje genieten van een verfrissing, maar er zijn ook mensen die niet 
veel doen en uit de zon hun tijd door brengen, soms noodgedwongen. 
En zo verlangen een heleboel mensen (boeren) naar en weekje 
heerlijk zachte regen, geen plens buien, maar rustige buien. Onder 
tussen blijven er op de dinsdagmiddag nog mensen komen kaarten en 
biljarten, bij ons valt de opkomst mee en zijn er toch steeds wel 10 
man voor een middagje biljart, Ook heeft zich weer een nieuw lid 
gemeld, eerst op een middagje kijken en een potje spelen, en dat was 
goed bevallen en zijn we blij dat Cock Flinterman besloten heeft vaker 
te komen en lid te worden, en wij wensen hem een fijne tijd bij de 
K.B.O. 

 

Cees. 
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 71 uit nieuwsbrief nr. 7 - 
2022  Z om (e)r  =  Zomer 

Goede inzenders zijn: Jo Holierhoek, Anneke 
Thoen, Thea Vijverberg, Nan Keijzer, Magda 
Vanhoutte, Coby van Paassen, Marga v.d. 
Bosch. 

 

Onder de goede inzenders is een prijsje verloot en die is gewonnen 
door  Marga v.d. Bosch, van harte gefeliciteerd. 
 
Droedel  72 
 

 
 

Uw oplossing kunt u tot 15 oktober 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 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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Ik geef de pen door aan 

 

Ik ben geboren en opgegroeid in Geleen. In het zuiden van 
Nederland. We woonden vlak bij de mijn Maurits. Als vierde kind van 
11 had ik een onbezorgde jeugd.  Mijn vader was werkzaam op de 
Maurits,  het nevenbedrijf SBB wat tegenwoordig DSM heet. Gelukkig 
heeft niemand van de broers ondergronds gewerkt. Na de middelbare 
school heb ik de opleiding gevolgd van apothekersassistente  en van  
mijn 18e tot mijn 23 e jaar was ik werkzaam in de 
plaatselijke apotheek. Intussen had ik Harrij leren 
kennen. Ook een Limburger uit Baarlo, midden 
Limburg. Hij werkte bij de tuinbouwvoorlichting in 
het Westland. Dus gingen we na ons huwelijk in 
1965 wonen in Wateringen. Eerst 4 jaar in een 
galerijwoning aan de Rozemarijn, wat ik vreselijk 
vond. We kochten al snel een huis aan de Nesse, waar we 28 jaar lief 
en leed hebben gedeeld. We werden verrijkt met 4 zonen. Peter is de 
oudste, daarna kwam Rob en tot onze grote verrassing een  tweeling, 
Edwin en Arno, Het was altijd een drukke boel in huize Konings. Ik 
had mijn handen vol aan de vier boys die altijd wel iets ludieks wisten 
te bedenken. Daar kan ik een boek over schrijven. Zoals ik al zei was 
Harrij gestationeerd op het Proefstation Naaldwijk. Naast zijn 
voorlichting in de snijbloementeelt gaf hij avondcursussen aan 
tuinders en zat hij in verschillende bloemenclubs als technisch 
adviseur. Dus de eerste jaren was mijn wereldje erg klein met alles 
wat komt kijken bij een huishouden. Toen de kinderen allemaal op de 
basisschool zaten ging ik halve dagen werken bij Dr Jansen in 
Poeldijk in de huisapotheek. In 1980 kwam in Wateringen een 
apotheek, daar heb ik 15 jaar met plezier gewerkt.  

In 1993 verhuisden we naar de vd Does de Willeboisstraat, waar ik nu 
nog woon. 

De vier jongens die allemaal in de buurt wonen hebben allemaal een 
fijn gezinnetje. We hebben 5 kleinkinderen en 4 bonuskleinkinderen, 
die er ook helemaal bij horen.  
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We zijn jaren lang met de caravan op vakantie geweest; veel landen 
in Europa hebben we bezocht. De fietsen gingen dan mee, waar het 
mogelijk was. 

Ik ben al jaren lid van het zangkoor Rejoice. Ook ga ik wekelijks met 
plezier naar de Splintergroep, waar objecten worden gemaakt van 
glas. Een creatieve hobby waar ik al mijn fantasie kwijt kan. 

Harrij is helaas  in januari jl overleden. Hij was vrijwilliger op 
Historische Druivenkwekerij Sonnehoeck te Kwintsheul: na zijn dood 

heb ik me aangemeld als vrijwilliger en ik zit 
nu bij de inmaakploeg. We maken allerlei 
soorten jam van het fruit uit eigen 
boomgaard; dat wordt verkocht op 
zaterdagen ten bate van de Kwekerij.  

Ik heb het bridgen weer opgepakt en vind 
het heel gezellig bij de KBO Wateringen. Ik 
hoop er nog lang van te mogen genieten.  

 

Ik geef de pen door aan  Coby Doorschot 

 
Marjo Konigs 
 
 
 
Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 

 

Slaap zorgt, net als lopen van een ommetje, voor een betere afweer. 
Het geeft je immuunsysteem een boost. Door overdag voldoende 
actief te zijn en te bewegen, kun je ’s avonds beter in slaap vallen. 
Slaap lekker vanavond 

 

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

 
 
 
 

 

 
 
Betaalverzoek sturen met Tikkie-app 
Uit senior Web Nieuwsbrief nr 36 

 
Een rekening delen gaat makkelijk met de app 
Tikkie. Verstuur achteraf 'een tikkie', een 
betaalverzoek, om geld terug te vragen 
Hoe werkt Tikkie? 
Tikkie is een gratis app waarmee gebruikers 
gemakkelijk geld terugvragen bij anderen. 

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. 
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Bijvoorbeeld na een etentje met een groep of een uitstapje waarbij 
iemand (alle) kosten vooruit heeft betaald. Via de app maakt die 
persoon een betaalverzoek, ook wel een tikkie genoemd, voor het 
juiste bedrag. Dit verzoek wordt vervolgens via WhatsApp of sms 
verstuurd naar de mensen die nog moeten betalen. Vooral jongeren 
zeggen na het afrekenen vaak tegen elkaar: 'Ik stuur je een tikkie'. In 
andere woorden: 'Ik stuur je een betaalverzoek'. 
De mensen die moeten betalen hebben de app zelf niet nodig. Zij 
tikken op de link en betalen met iDEAL via hun eigen bank. Tikkie is 
verbonden met het rekeningnummer van degene die het 
betaalverzoek verstuurt. Zo wordt geld gemakkelijk en snel 
overgemaakt. Hoewel de app van ABN AMRO is, kan iedereen hem 
gebruiken (dus ook klanten van andere banken). Overigens is Tikkie 
lang niet de enige manier om geld terug te vragen. Kijk in de app van 
uw bank of daarin een optie die bijvoorbeeld 'Betaalverzoek' heet te 
vinden is. 
Gegevens in de Tikkie-app zetten 
Download eerst de app Tikkie vanuit de App Store of Play Store. 
Doorloop na het openen de volgende stappen: 

▪ Tik op Akkoord en Doorgaan. 
▪ Voer uw telefoonnummer in. 
▪ Tik op Verifiëren. 
▪ Vul de code in die via sms naar uw telefoon is gestuurd. 
▪ Vul het rekeningnummer (IBAN) in waarnaar het geld van 

de betaalverzoekjes overgemaakt moet worden. 
▪ Tik op Volgende of Opslaan (iOS). 
▪ Typ uw voornaam. 
▪ Tik op Volgende. 
▪ Typ uw achternaam. 
▪ Tik op Volgende. 
▪ Er verschijnt een melding over cookies van de app. Bepaal 

of u Tikkie toestemming wilt geven om cookies te plaatsen. 
Tik op Akkoord of op Niet akkoord. 

▪ Eventuele meldingen op tabblad 'Overzicht' kunt u 
weghalen door rechtsboven in het meldingsvenster op het 
kruisje te tikken 

 

https://apps.apple.com/nl/app/tikkie/id1112935685
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abnamro.nl.tikkie&hl=nl
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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  Theo Mulder   0174-298727 
 
 

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

