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Beste mensen, 
De maand september is bijna voorbij en 
ook vandaag is het prachtig nazomerweer. 
 
De soosmiddagen draaien weer volop.  
Met name voor wat betreft de bridge 
verheugt het ons, dat na alle 
moeilijkheden deze zomer, ook weer veel 
leden deze soosmiddag bezoeken, onder 
de deskundige leiding van Jan de Kok. 
Het bestuur is druk bezig om ook volgend 
jaar weer een kaartweekend te regelen, zodra we hierover meer 
weten, hoort u dat. 
 
Woensdag 1 oktober heeft de commissie Uit Goed voor U een 
rondleiding georganiseerd op het vliegveld Rotterdam (al weer 
achter de rug als u dit leest) en in november Varen op de Vecht,  
nu al helemaal volgeboekt! 
 
Momenteel is het de Week tegen Eenzaamheid.  

http://www.kbowateringen.nl/
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Dit jaar staat deze week in het teken van signaleren van 
eenzaamheid. De ene mens 
loopt wel meer risico op 
eenzaamheid dan de andere, 
maar iedereen kan ermee 
worden geconfronteerd. Het 
motto is ‘Kom er bij’. Samen 
wat doen: crea, klaverjassen, 
bridgen, zomaar een spelletje, 
bij de KBO kan dat. 
 
Half oktober organiseert de KBO Zuid-Holland een lezing voor 
alle besturen over de overgang van de zorg van o.a. langdurig 
zieken en ouderen van het Rijk naar de gemeenten. Als ik de 
berichten in de media hoor, heb ik hierbij nog steeds grote 
twijfels. 
 
In oktober gaan Ineke Meijer en ik naar het feest van 60 jaar 
KBO Kwintsheul. Dan moet ik toch even terugdenken aan het 
geweldige feest van onze KBO vorig jaar oktober! 
  
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 

Nieuwe lid: 

 Mevr. A.A.A. van Zwet-Bakker, Vliethof 56, 2291RZ Wateringen. 

 Wij wensen haar een fijne tijd bij de KBO. 

 

Overleden: 
Mevr. G.T.(Truus) van Heijningen-van Adrichem, Bakkershof 29,                     
op 25 september 

Mevr. C.M. (Toos) Zwinkels-Bentvelsen, Woudveen 3,               

op 29 september  

 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van 
dit verlies. 
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Activiteiten: 
 
Wo  15 oktober     Herfsttocht met Stamppot varen op de             
                                    Vecht 
 
Vr    28 november       Dagtocht Kasteel de Haar in Haarzuilen 
 
Soos dinsdagmiddag          v.a. 13.00 uur 

        Klaverjassen, 
        Biljarten, 
                 Rummi-cuppen, 
                 Jokeren en het kaartspel Skipbo. 
     
       Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 

Soos donderdagmiddag     v.a. 13.00 uur  
                                              Bridgen, Biljarten. 
 
 
Biljart najaar 2014. 
 
Zoals gebruikelijk is na de seizoensopening ook het biljarten 
weer begonnen. 
De nieuwe moyennes zijn uitgerekend en 
iedereen doet zijn best om te scoren. 
Goed nieuws is dat we 3 nieuwe leden 
hebben, te weten Harrie van der Scheer 
(30), 
Hans Rijgersberg (18) en Wim Duijvestijn 
(26).  
De cijfers tussen haakjes zijn niet hun 
leeftijd, maar het voorlopige moyenne. 
Senioren die belangstelling hebben om te 
biljarten zijn nog steeds welkom op dinsdag 
en donderdagmiddag. 
Ervaring en een eigen keu zijn niet nodig 
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Klaverjassen: 

Elke eerste dinsdag van de maand is er prijsklaverjassen  

Oproep voor wol 
 

Hartelijk dank aan alle mensen die gehoor 

hebben gegeven aan onze oproep voor wol. 

Er is veel binnengekomen, alles wordt weer 

gebruikt. 

 

Wij kunnen weer vooruit. 

 

U kunt wol in blijven leveren bij Mevr. Sophie       

van Ruyven, Guldeland 23, Tel 0174-292759 

 

OPROEP NESTORBEZORGERS 
 

Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn om in de 
toekomst de Nestor +  KBOblad bij onze leden 
te bezorgen. Wij hebben op dit moment  nog 
voldoende (15) Nestorbezorgers maar niemand 
meer op de reservelijst. Wij zouden het fijn 
vinden om weer wat vrijwilligers op de 
reservelijst te hebben zodat we iemand hebben 
om in te zetten tijdens vakantie of ziekte  van 
een van onze Nestorbezorgers. 

 

 

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

 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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”Uitje” Vliegveld Rotterdam 

 
Woensdag 1 oktober jl. is  de KBO voor een excursie naar het 
vliegveld bij Rotterdam gegaan. De bus van Pasteur vertrok om 
11.45 uur met 30 personen van Velo. 
Op Rotterdam The Hague Airport kregen we een rondleiding van 
gids Anita.  
Zij vertelde op humoristische wijze 
de geschiedenis van het complex. 
Zo heette het vliegveld eerst 
“Waalhaven” daarna kreeg het de 
naam  “Zestienhoven “  bij velen  
ook wel bekend maar om aan de 
internationale  behoefte en groei te 
voldoen heet het nu Rotterdam The 
Hague Airport. 
Daarna gingen we door de douane met voor de meesten de wel 
bekende procedure  van: broekriem af, schoenen uit,  jassen, 
tassen, telefoons e.d. in bakjes en vooral geen flesjes mee. 
Sommigen werden al dan niet prettig gefouilleerd, waarna we in 
een bus het platform opgingen.  
We maakten met verschillende onderdelen kennis. Zo waren er 
de hangars met zakelijke vliegtuigjes, reclame vliegtuigjes, 
vliegclub, waar je vliegles kunt nemen. Ook de trauma helikopter 
stond paraat. Zelfs zijn we met een aardig vaartje, maar met 
toestemming van “boven” (de  verkeerstoren) over de 
landingsbaan gereden, waar de kleuren van de lichten werden 
uitgelegd. 
Tot slot kregen we ook nog een uitleg hoe de brandweer op het 
vliegveld bij problemen werkt. Vooral de demonstratie met de 
bluswagen gaf een kleurig effect vanwege de regenboog, die 
mooi te zien was. 
Na een heerlijk kopje koffie met wat lekkers, vertrokken we weer 
met de bus naar Velo. Het was een uitstekend geslaagde 
excursie van de commissie “Uit goed  voor U” .    
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Internetcriminelen steeds actiever 

Vandaag de dag moet u wel zeer alert en wakker achter uw 

pc zitten. Voor je het weet klikt u op een link die voor heel 

andere doeleinden is bedoeld dan, bijvoorbeeld, uw DigiD te 

wijzigen. Hieronder treft u een prachtig voorbeeld waar je zo 

maar in kunt trappen. 

De brief is keurig geschreven en draagt zelfs een officieel logo. 

Dus geen reden tot achterdocht…. Helaas! Trapt u hier alstublieft 

niet in. De overheid of banken zullen nooit in een email vragen 

om belangrijke gegevens door te sturen of op linkjes te klikken 

om zaken te bevestigen.  

 

Als u goed leest, dan ziet u dat deze brief niet klopt. Er staan 

taalfoutjes in en u ziet dat het woord ‘financiële‘ vreemd is 

geschreven. Deze onvolkomenheden – waar u snel overheen 

kunt lezen – geven ook wel aan dat het niet in orde is. Dus: blijf 

alert en zit wakker achter uw pc! 

 

Voorbeeld van zo’n brief  

 

  

 

Geachte heer / mevrouw, 

Verplicht gegevens update. 

Het komt steeds vaker voor dat u bij een lening online uw woonsitutie en 

bankafschriften dient op te sturen. Met de jaren wordt digid dagelijks een vorm 

van legitimatie op het internet.  

Na velen verzoeken van burgers hebben wij besloten een update uit te voeren, 

op 10 september 2014 zult u geen toegang hebben tot MijnDigiD. 

Wat zal er veranderen in MijnDigiD. 
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U krijgt uw financiële gegevens in te zien op de nieuwe pagina 

‘Kredietgegevens’. Elk bedrijf die gemachtigd is een lening te verstrekken zal 

vanaf volgend jaar verplicht zijn inloggen op MijnDigid mogelijk te maken. 

Hierdoor kunt u tijdens het aanvragen van uw krediet op diens website inloggen 

en uw kredietgegevens vertonen en veel sneller over uw benodigde lening 

beschikken. 

U kunt uw Kredietgegevens verwerken door hier te klikken. 

Uw gegevens zullen worden opgestuurd naar de belastingdienst voor controle, 

en na goedkeuring van hen zal deze worden vermeld op de kredietscherm. 

Graag vernemen wij van u uw huidige situatie, voor 10 september 2014. 

 

 
 
Verschillende nepmails ING in omloop 
De bank met de leeuw is populair onder internetcriminelen. Deze 
week duiken er diverse nepmails op waarin ING wordt misbruikt 

en men klanten geld tracht af te troggelen. 
 

 

Blijf alert op de babbeltruc! 

Juist ouderen zijn vaak te 

beleefd of vriendelijk en 

trappen daarom eerder in de 

babbeltruc. Onbekende 

mensen bellen aan, keurig 

gekleed en met een 

geloofwaardig verhaal. De 

neiging is groot om hen 

http://td35.tripolis.com/public/r/wI_6YHIlez4Qyi2S7TSIEg/9alaCts1AEmWK07IW329dw/RfunSOVEaHabxZEZtgLQIg
http://td35.tripolis.com/public/r/wI_6YHIlez4Qyi2S7TSIEg/9alaCts1AEmWK07IW329dw/RfunSOVEaHabxZEZtgLQIg
http://td35.tripolis.com/public/r/wI_6YHIlez4Qyi2S7TSIEg/9alaCts1AEmWK07IW329dw/RfunSOVEaHabxZEZtgLQIg
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binnen te laten, de pinpas te ‘laten controleren’ of uw 

telefoon af te staan voor een ‘noodtelefoontje’. En dan is het 

snel gebeurd… 

 Voor u het beseft zijn er spullen meegenomen, is er geld 

afgeschreven of is die zielige mevrouw er met uw telefoon 

vandoor. De babbeltruc kent vele vormen. Hij werkt vooral zo 

goed omdat u wordt overrompeld. Hier een paar tips en 

voorbeelden.  

 

• Oplichters komen in alle vormen en maten. Ook mannen in 

pak of moeders met schattige kinderen zijn niet altijd te 

vertrouwen. Laat nooit onbekenden binnen, zeker niet als u geen 

afspraak heeft. Kijk altijd goed wie er voor de deur staat.Laat de 

deur dicht en kijk als het kan door de deurspion of het raam. 

 

• Oplichters zijn erg goed in zielige praatjes. Autopech, 

portemonnee gestolen, ze willen uw telefoon gebruiken om 112 

te bellen… Laat ook iemand met een zielig verhaal buiten 

wachten. Geef uw telefoon niet af, maar bel zelf 112 als u denkt 

dat dit nodig is.  

 

• Twijfelt u aan het verhaal, vraag dan om legitimatie. Ook als 

degene zegt dat hij van een officiële instantie komt, zoals de 

gemeente of een bedrijf of instelling. Bekijk pasjes en papieren 

heel nauwkeurig. Vertrouwt u het nog niet? Bel dan de instelling 

of het bedrijf op vóór u de persoon binnenlaat.  

 

• Laat u niet overrompelen. Als het donker is of als iemand 

onverwacht voor de deur staat – een medewerker van het 

elektriciteitsbedrijf bijvoorbeeld - vraag dan gerust of die persoon 

later terug kan komen.  

 

• Geef nooit uw pincode af. Bankmedewerkers komen nooit 

aan de deur en bellen of mailen u ook niet om uw pincode te 

vragen. Bankmedewerkers hebben uw pincode ook niet nodig 
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om uw bankpas te blokkeren.  

 

• Oplichters zijn er goed in om u af te leiden. Soms sluipen ze 

binnen via de achterdeur terwijl ze u voor bezighouden. Doe de 

achterdeur standaard op slot. 

  

MEER INFORMATIE 

Wees voorzichtig en laat u niet verrassen. Op onze website vindt 

u een aantal tips die u helpen om de ongenode gasten buiten de 

deur te houden. http://www.uniekbo.nl/veilig-thuis/de-

babbeltruc.html Blijf alert! 

 

 

Website: www.kbowateringen.nl 

Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 

Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, 

Nieuwsblad en Uit goed voor U. 

 

 
Mailadres: Heeft u e-mail? Geef dan ook uw adres door aan de 
KBO ettydekok@gmail.com 

 

 

 
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 
 
 

 

 

http://www.uniekbo.nl/veilig-thuis/de-babbeltruc.html
http://www.uniekbo.nl/veilig-thuis/de-babbeltruc.html
http://www.kbowateringen.nl/
mailto:ettydekok@gmail.com
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Postzegels, 

 

Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate 

van Missie- en Ontwikkelingswerk. Wilt u meedoen? Knip de 

postzegels royaal uit of lever enveloppen en ansichtkaarten bij 

ons af. Voor dit doel zijn ook brillen,hoorapparaten,rozenkransen, 

kruisjes en zangbundeltjes welkom. 

Kunt u ze niet brengen? Een telefoontje en we halen het bij U op. 

Namens broeder Krummel uit Steyl,dank aan iedereen die 

spaart. 

 
INLEVERADRESSEN voor postzegels,brillen enz. zijn: 
Mevr. C Willemsen         Randveen 22            Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt        Lenteblok 9            Tel. 296794 
Mevr. M. van Meurs       Noordweg 65            Tel. 297132 
Mevr. J. v. Adrichem      Azaleapark 2            Tel. 293291 
Mevr. W Vis         Leeuwerik 89 Kwintsheul     Tel. 296473  
Dhr. K. Vis                  Waterlandsingel 178    D H   Tel. 070-  
                                                                                         3932090 
Mevr. A. van Mierlo       Harry Hoekstraat 112           Tel. 294848 
Mevr. M. Vijverberg       Elisadreef 119                      Tel. 628188 
Mevr. T. Vijverberg        Herenstraat 85 app.211        Tel. 219623   

 

Blinkt oktober in zonnegoud, 
de winter volgt 
dan snel en koud 
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55-plussers schaven rijstijl bij 
 
Oudere automobilisten uit het Westland krijgen dit najaar 
bijles in het verkeer. Met een Rijvaardigheidsdag op 
woensdag 5 november kunnen 55 plussers hun kennis en 
rijvaardigheid opfrissen. 

Automobilisten van vijftig jaar en ouder kunnen onder 
deskundige begeleiding hun verkeerskennis en rijvaardigheid 
opfrissen. Meedoen aan de rijvaardigheidstraining heeft geen 
consequenties voor het rijbewijs en is nuttig en leerzaam voor 
iedereen. De rijvaardigheidstraining wordt georganiseerd door 
het Stadsgewest Haaglanden én de desbetreffende gemeente in 
samenwerking met VVN. Een initiatief in samenwerking met 
BOVAG en ANWB.  

Wie voor zichzelf eens wil nagaan hoe hij of zij ervoor staat, kan 
op de Rijvaardigheidsdag onder begeleiding van een 
rijinstructeur een testrit maken. Ook wordt in een workshop de 
kennis over de nieuwe verkeersregels opgefrist. Medewerkers 
van VVN nemen bij de deelnemer een reactietest af. Een 
gediplomeerd opticien test de ogen en tot slot wordt er in 
samenwerking met BeterHoren een gehoortest aangeboden.  
 
Aanmelden 
De rijvaardigheidsritten worden gehouden op woensdag 5 
november 2014 in De Leuningjes, Julianastraat 49 te Poeldijk. 
Keuze tussen ochtend of middag: aanvang 10.00 uur of 14.00 
uur. 
Men neemt deel met eigen auto. Een Rijvaardigheidsdag duurt 
drie uur en de eigen bijdrage is € 15,-- p.p, inclusief koffie en 
thee. Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via e-mail : 
vvndenhaag@telfort.nl met vermelding van naam en 
adresgegevens of per post: Papegaailaan 7, 2566 XP te Den 
Haag. Telefoon 070 – 3254097. 
Zie ook de website: www.vvnhaaglanden.nl  
 

 

mailto:vvndenhaag@telfort.nl
http://www.vvnhaaglanden.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 
Th.M. Bekkers          lid         0174-294899           
E. de Kok-Gertenaar                 lid          0174-785167  
W.P.M.J. Meijer-de Leeuw        lid          0174-294435 
 

 
 
Bridge: 
 
Afmelden uiterlijk  donderdagmorgen 
van 9.00 tot 10.00 uur 
bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of 
mobiel nr.: 06-24137579,  
of per email: 
janettydekok@gmail.com 
 
 
 

 
 
Invallers: (Bij voorkeur lid van de KBO en minimaal 55 jaar). 
Heeft U een invaller nodig bel dan: 
 
 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Désirée Wijtenburg            B-C lijn          0174-297024 
Toos van der Helm  C-D lijn 0174-292195 
Cees van der Valk  C-D lijn 070-3965096  
Piet Vijverberg                       D lijn         06-53912826 
Leo de Kok       D lijn         06-38365683 
 

mailto:janettydekok@gmail.com

