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Beste mensen,  
 
De blaadjes willen deze herfst niet snel van de bomen vallen, 
maar vandaag is de klok toch een uur teruggezet. ’s Morgens 
meer licht, maar ’s avonds eerder donker. 

 
Het is momenteel een beetje stil over de 
veranderingen in de zorg met ingang van 
het nieuwe jaar. Stilte voor de storm? 
Op plaatselijk niveau houden de bonden 
een en ander nauwlettend in de gaten via 
de Seniorenadviesraad Westland. Onze 
ouderenadviseur Petra Rouss bezoekt 
deze vergaderingen samen met de 

secretaris, Dick Kraaijenbrink. 
Landelijk doet dit de Unie KBO voor ons, vaak samen met de 
andere bonden. Het is niet alleen de nieuwe zorgwet die 
nauwlettend in de gaten wordt gehouden. De gezamenlijke 
ouderenbonden willen dat de Eerste Kamer de nieuwe 
pensioenregels van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken 
en Werkgelegenheid corrigeert. Indexatie van de pensioenen zou 

http://www.kbowateringen.nl/
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door deze nieuwe regels heel lastig worden, hetgeen zou 
betekenen dat de ouderen elk jaar iets minder te besteden 
hebben. De ouderenbonden dringen daarom aan op een 
wetscorrectie. 
 
Het hotel van de vakantieweek dit jaar in Odoorn is zo goed 
bevallen, dat de commissie ‘Uit goed voor U’ ook het 
kaartweekend van volgend jaar in dit hotel heeft geregeld. De 
datum is het laatste weekend van maart. Ook bij de kerstviering 
is er door de commissie voor een onderhoudend programma 
gezorgd. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 

Nieuwe lid: 

 Mevr. E.A. Kleijberg, Athenesingel 126, 2548TJ Den Haag. 

 Wij wensen u een fijne tijd bij de KBO. 
 
65 jaar getrouwd:  
Dhr. en Mevr. A van Meurs, Noordweg 65            
op 22 november 
Bruidspaar, van harte gefeliciteerd!! 
 
 

KAARTWEEKEND 2015 KBO WATERINGEN. 

 Van vrijdag 27 maart t/m zondag 29 maart gaan we met de KBO 

naar Odoorn in Drenthe. 

Wij gaan naar Hotel "De Oringer Marke" voor ons jaarlijkse 

kaartweekend. 

Het is een prachtige omgeving om te fietsen en te wandelen, 

maar ook leuk om naar de 

 gezellige plaats Emmen te gaan met het mooie dierenpark. 

U kunt zich hiervoor inschrijven met de bijgevoegde circulaire. 
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Activiteiten: 
 
Do    13 november         Bridgen in de kleine kantine “de lage bar” 
Do    13 november         Géén biljarten (i.v.m. bezetting Velo) 
Vr    28 november          Dagtocht Kasteel de Haar in Haarzuilen 
Di    16 december          Kerstklaverjassen 
Do   18 december          Kerst bridgedrive  
Di    23 december        Adventsviering 12.00 uur St Josephkerk     
                                       En lunch in Velo (zie circulaire)             
Di    27 januari  2015      Klaverjasmarathon 
27-28-29 maart 2015     Kaartweekend Odoorn 
 
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. 
 
 
 
 
 

Geeft Allerheiligen zonneschijn 

Spoedig zal het winter zijn  
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Klaverjassen: 

De uitslag van het prijsklaverjassen op 6 oktober  

1ste prijs     Ton Zuyderwijk met               5529 punten 

2de prijs      Sophie van Ruijven   met      5422  “ 

3de prijs      Chris v.d. Hengel  met          5300  “  

 

De aanmoedigingsprijs ging naar Trudy v.d. Hengel met 

3392  punten. 

 Aankondiging Klaverjasmarathon. 

Vanuit de afdeling Klaverjas kwam de vraag of er een 
Klaverjasmarathon kan worden georganiseerd. 
Om hieraan te voldoen hebben wij het voornemen om, bij 
voldoende deelname, een marathon te organiseren op dinsdag 
27 januari 2015, aanvang 10:30 uur met tussen de middag een 
lunch. Er worden 2 ronden vóór de lunch en 3 ronden na de 
lunch gespeeld. Er wordt niet met een vaste maat gespeeld en er 
moet verplicht worden gegaan. De uitslag van de marathon telt 
niet mee voor de reguliere competitie. De winnaars ontvangen 
een trofee en er zullen enkele prijzen te winnen zijn. 
Deelname staat open voor alle leden van KBO Wateringen dus 
ook voor diegenen die geen competitie spelen. Er wordt naar 
gestreefd het inschrijfgeld zo laag mogelijk te houden. 
In december zal bij het mededelingenblad een inschrijfformulier 
worden gevoegd. 
 
De Klaverjascommissie. 
 
 
Biljart: 
  
13 november is de grote kantine van Velo bezet waardoor er niet 
gebiljart kan worden. 
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BRIDGE: uitslag na de 1e competitieronde. 

  

Gepromoveerd: 

 van de B naar de A-lijn:  Lenie en Aad van der Goes 

                                        Jan van Kester en Chris Moers 

                                        Riet en Theo Damen 

                                        Vonie van Rijn en Fie Vink 

                                          

van de C naar de B-lijn:  Piet en Corrie van Os 

                                        Willy en Geer de Haas 

                                        Corrie v/d Knaap en Froukje Linning 

  

Gedegradeerd: 

van de A naar de B-lijn:  Jeannet van de Arend en Ria van Kester 

                                        Lenie de Bieman en Etty de Kok 

                                        Miep Helderman en Petra Zuydgeest 

  

van de B naar de C-lijn:  Ludie en Piet Vis 

                                        Babs Klooster en Mies Voermans 

                                        Kees v. Ruijven en Mieke v. Wingerden 

 

WEDSTRIJDCOMMISSIE BRIDGE (WECO) 

  

Wie wil er zitting nemen in de wedstrijdcommissie (WECO)?  

Het gaat om iemand die de wedstrijdleider bijstaat 

en eventueel kan vervangen bij ziekte of vakantie. 

Ook om wedstrijdreglementen te bespreken/eventueel te 

wijzigen. 

  

Als je hierin geïnteresseerd bent, dan graag even contact 

opnemen met de wedstrijdleider Jan de Kok of het bestuur. 
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Vallen en valpreventie 
 
Weet u hoe groot het percentage van mensen boven de 70 jaar 
is dat in huis of rondom het eigen huis is gevallen en op de 
EHBO terecht komt? Dat is 80%! 
Hoe ouder we worden hoe krommer we gaan lopen. 

 
We kunnen rechtop lopen door onze enkels en onze ogen. 
Daarom moeten we goed letten op onze voeten en onze ogen. 
Zorg dus altijd dat u een goede bril heeft en dat er goed licht 
aanwezig is in uw huis. Want met het ouder worden gaan de 
zintuigen achteruit. We gaan slechter bewegen want onze 
reflexen worden trager, en de botten worden brozer dus breken 
we makkelijker iets. Weet u wat de levensverwachting is van 
ouderen die hun heup breken? 30% overlijdt binnen 24 uur; 30% 
is blijvend gehandicapt en 30% wordt weer gezond en leeft 
verder zoals het was. Maar uiteindelijk overlijdt 50%  binnen 6 
maanden. 
De grootste oorzaken van het feit dat ouderen vaak vallen liggen 
in evenwichtsstoornissen, verzwakking van ons spierstelsel en:  
we zien in onze eigen woonomgeving niet meer wat er fout is! 
Denk bijvoorbeeld aan uw keukenkastjes. Wat ligt er allemaal op 
de onderste plank (waarvoor je moet bukken of op je knieën                             
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moet) of de bovenste plank (waarvoor je hoog moet reiken of nog 
erger op een krukje moet gaan staan). Je spierstelsel krijgt je niet 
overeind en je evenwichtsorgaan laat te wensen over. Grote 
kans op vallen!  
We hebben voor het evenwicht nog een derde steunpunt nodig. 
Je hebt zelf  twee handen en twee voeten. Gebruikt u er altijd 
drie: bijvoorbeeld iemand een arm geven, een wandelstok, een 
rollator. Een trap moet dus twee leuningen hebben om je vast te 
houden want je staat iedere keer op één been. Een trap oplopen 
met wasgoed in één hand is dus gevaarlijk. Houdt u ook vast als 
u van de wc komt. Ga niet onder de douche staan, staande je 
haar met 2 handen wassen en dan ook nog je ogen sluiten tegen 
de zeep… Ga niet in het donker ’s nachts naar de wc omdat 
anders je partner wakker wordt.  
Wat moet je met deze feiten? Soms is het heel eenvoudig: berg 
de spullen die je vaak gebruikt zo op dat je niet hoeft te bukken 
of hoog hoeft te reiken. Zorg voor goede steunen, haal drempels 
weg, zorg voor goed licht enz enz.  
We hebben voor u een checklist “Halt u valt”. Met deze checklist 
kunt u zelf uw eigen huis doorlopen en bekijken welke 
verbeteringen (soms heel simpel) aangebracht kunnen worden 
om te voorkomen dat u in of rond uw eigen huis valt. De checklist 
gaat al uw ruimtes door, zoals woonkamer, slaapkamer, keuken, 
sanitair, maar ook trap, berging en entree. Natuurlijk kunt u altijd 
deskundigen inschakelen maar deze checklist is bedoeld om u 
zelf met andere ogen naar uw huis te laten kijken! U kunt deze 
checklist opvragen bij uw ouderenadviseur, Petra Rouss. 
Telefoon: 0174 – 298075 of via e-mail: p.rouss@kpnplanet.nl. 
Een intekenlijst voor de gratis checklist ligt dinsdagsmiddags in 
de Velo kantine. 

 

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
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Herfsttocht. 

Op 15 oktober gingen we 

met de K.B.O. op stap. 

Met de bus naar Maarssen. 

Daar stapten we aan boord van 

de boot. 

Er heerste een gezellige sfeer, 

En zeer belangrijk, de weergoden waren met ons. Er was veel te 

zien, vooral vanaf het bovendek. 

Het eten aan boord was heerlijk, keuze 

genoeg. 

Na het varen reden we met de bus via een 

mooi natuurgebied terug naar Wateringen. 

We stapten uit met een fijn gevoel van 

“Het was een heerlijke dag vandaag”.  

 

Ria Zwirs. 
 
 
SeniorWebWestland het adres voor computercursussen 
voor ouderen. 
Bent u al heel lang van plan om een cursus te gaan volgen , dan 
is het nu tijd om de stap te gaan nemen.  In een rustig tempo en 
door mensen van uw eigen leeftijd wordt u wegwijs gemaakt op 
de computer of de Ipad. 
U kunt kiezen uit de volgende cursussen.  

 Beginners  

 Verder met Word 

 Internet en e-mail  

 Creatief met Word   
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 Excel. 

 Digitaal fotobewerken  

 Fotoboek maken 

 Beginnen met Ipad 

 Beginnen met Windows 8 (8.1)  

De cursussen worden gegeven in de bibliotheken van de Lier, 
Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen bij voldoende 
deelname.  
De cursussen bestaan uit vier, zes  of acht lessen van twee uur 
en kosten incl. lesboek en info map , koffie /thee in de pauze 
respectievelijk  € 50,  € 75. € 100. 
U werkt aan een eigen computer. 
Interesse?  
Kijk voor meer informatie op www.seniorwebwestland.nl 
Bel naar Francine Scholtes 0174 – 623996 of mail naar 
Francines@tele2.nl 
Voor de fotocursus- fotoboeken maken belt u naar Arie Lalleman 
0174 – 515126 alman@kabelfoon.nl  
Of kom naar één van de volgende opendagen en laat u 
voorlichten 
Zaterdag 1 november van 10.30 – 12.00 uur in de bibliotheek 
in Wateringen 
Vrijdagmiddag 7 november van 14.00 – 17.00 uur in de 
bibliotheek in de Lier 
Zaterdag 15 november van 10.30 – 12.00 in de bibliotheek in 
Naaldwijk 
 

 

 

 

 

 

http://www.seniorwebwestland.nl/
mailto:Francines@tele2.nl
mailto:alman@kabelfoon.nl
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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 

DigiD is verbeterd 

Met uw DigiD kunt u inloggen op allerlei 

overheidsdiensten om zaken te regelen of aan 

te vragen. De DigiD bestaat tien jaar en is 

onlangs aangepast en nog veiliger geworden.   

Met DigiD ondertekent u onder meer uw digitale 

belastingaangifte. Maar u kunt er ook andere 

overheidszaken mee regelen. DigiD is dit jaar alleen al door 11,5 

miljoen mensen gebruikt. Omdat de DigiD cruciaal is bij contact 

met de overheid, moet die veilig te gebruiken zijn. Er zijn recent 

dan ook wat zaken aangepast. 

https://www.digid.nl/
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Wachtwoord 

Zo is het makkelijker geworden om een vergeten wachtwoord te 

herstellen. En als er wat wordt gewijzigd in uw DigiD-account, 

dan krijgt u daar een mailtje over. Mocht u zelf niks gewijzigd 

hebben, dan heeft een ander dat gedaan en kunt u de helpdesk 

van DigiD inschakelen om het op te lossen. 

Opvolger 

DigiD is in 2004 gelanceerd. In de nabije toekomst wordt DigiD 

een onderdeel van het zogenoemde eID Stelsel, dat momenteel 

ontwikkeld wordt. 
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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. Dat kan bij  ettydekok@gmail.com 

Reis plannen 
Dankzij 9292.nl komt u overal waar u heen wilt. Via de site 

plant u namelijk eenvoudig een reis met het openbaar 

vervoer. 

De site 9292.nl geeft actuele reisinformatie voor heel Nederland. 

Niet alleen kunt u er een route plannen, maar u kunt ook kijken 

wat de reis kost en of er storingen zijn in het openbaar vervoer. 

Heel handig dus! U kunt verschillende start- en eindpunten 

opgeven. Plan bijvoorbeeld een route van adres naar adres, of 

van van treinstation naar treinstation. Of van een adres naar een 

treinstation, en andersom. Het is zelfs mogelijk bekende locaties, 

zoals het Rijksmuseum te Amsterdam, op te geven als vertrek- of 

eindpunt. 
Route plannen 

Aan de hand van een voorbeeld laten we zien hoe de site werkt. 

Wij willen van station Arnhem naar het Rijksmuseum in 

Amsterdam, op woensdag 29 oktober. Rond 11 uur willen we in 

het museum zijn.   

 Klik op Van en vul de vertreklocatie in. U hoeft niet het 

complete adres in te vullen. Een straatnaam, postcode of naam 

van een publieke attractie is voldoende. U krijgt vanzelf 

suggesties. Wij vertrekken van station Arnhem en typen 

daarom 'Arnhem'. 

 Bovenaan verschijnt het station van Arnhem. Klik hierop en de 

locatie wordt gebruikt als vertrekpunt. 

 Klik op 'Naar' om de aankomstlocatie in te vullen. Ook hier 

krijgt u suggesties op basis van wat u typt. Wij typen 

'Rijksmuseum' en klikken op de suggestie Rijksmuseum 

Amsterdam. 

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:ettydekok@gmail.com
http://www.9292.nl/
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 Klik op 'Datum' en selecteer in de kalender de dag waarop u 

wilt reizen. Dit is alleen nodig als u op een andere dag dan de 

huidige wilt reizen. 

 Klik op 'Tijd' en vul een tijdstip in. De dubbele punt hoeft u niet 

te typen. Typ '915' en hier wordt automatisch kwart over negen 

van gemaakt als u weer buiten het vak klikt.  

 U ziet dat onderaan standaard 'Vertrek' geselecteerd staat. Dat 

wil zeggen dat het tijdstip dat u hebt opgegeven als vertrektijd 

wordt gezien. Wij willen rond elf uur aankomen, dus 

veranderen de tijd in elf uur door te klikken op tijd en daar 

'1100' in te vullen. Vervolgens klikken we op Aankomst. 

 Klik op Meer reisopties en maak de reiswensen nog 

specifieker. Erg handig is de optie 'Ja, bereken vijf minuten 

extra overstaptijd'. Vink de optie aan als u slecht ter been bent. 

 Klik 

 

 

 

Wel een treinkaartje, toch chippen? 

De Tweede Kamer debatteerde op 16 oktober over de OV-

Chipkaart. De Unie KBO vindt dat de OV-chipkaart in veel 

gevallen geen goed vervoerbewijs is. In een brief aan de 

Tweede Kamer stelde de Unie KBO vragen aan 

staatssecretaris Mansveld. Over keuzedagen, maar ook over 

het in- en uitchecken van verchipte treinkaartjes. Waarom is 

dat nodig? 

 

Sinds 2013 biedt NS aan incidentele reizigers en toeristen 

zonder OV-chipkaart de eenmalige chipkaart. Dit is een papieren 

kaartje met een chip die het voormalige papieren kaartje 

vervangt.  

De eenmalige chipkaart kan alleen aangeschaft op de reisdag 

zelf. 
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Net als bij de ‘echte’ OV-chipkaart, moet je met het papieren 

chipkaartje in- en uitchecken. En net als bij de abonnementen is 

de kaart niet geldig als de reiziger vergeet in te checken. Hij of zij 

riskeert zelfs een boete! 

 

De Unie KBO is van mening dat de eenmalige chipkaart (met 

datum) een afgekocht reisrecht is. Dit is ingebracht in het debat 

door onder meer Kamerlid Van Tongeren.  

We zijn benieuwd naar de aanpassingen door de Nederlandse 

Spoorwegen. 

 

 

Herken een veilige website 

Internetbankieren, e-mailen, facebooken… overal waar u 

inlogt wilt u dat uw vertrouwelijke gegevens niet 

onderschept kunnen worden. Let op of u inlogt op een 

veilige website.   

 

Wie vertrouwelijke gegevens verstuurt via internet, wil dit doen 

via een beveiligde website. De gegevens die u hierop uitwisselt 

zijn versleuteld en daarmee onleesbaar tijdens het 

versturen. Hackers hebben er daardoor niets aan. Hoe herkent u 

zo'n veilige site? 

Let op de volgende twee kenmerken:   

 De URL begint met 'https://'. De s staat voor 'secure', het 

Engelse woord voor veilig.  

 In de adresbalk ziet u een slotje. 

In de verschillende internetbrowsers zien deze kenmerken er net 

even anders uit. 

Internet Explorer 

U ziet het slotje  aan het eind van de adresbalk. U kunt erop 

klikken. U krijgt dan de melding 'Deze verbinding met de server is 

versleuteld'. Soms kleurt de adresbalk ook groen, bij de 

http://www.seniorweb.nl/tooltip/27637/hacker
http://www.seniorweb.nl/tooltip/28032/URL
http://www.seniorweb.nl/tooltip/27389/adresbalk
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beveiligde websites van banken bijvoorbeeld. Maar de groene 

kleur verschijnt niet bij elke beveiligde site. 

 

Chrome 

Het deel 'https:' in de URL is groen en ervoor staat een groen 

slotje . U kunt op het slotje klikken voor meer 

informatie over de ingestelde rechten van de website en wijze 

van beveiliging. Dit is vrij technisch, maar u ziet bijvoorbeeld 

of pop-ups automatisch getoond mogen worden. Standaard 

staan pop-ups geblokkeerd. 

Chrome staat standaard op de Samsung Galaxy Tab 4 tablet. 

Ook hier is het groene slotje en 'https:' te zien. 

 

Firefox 

Wanneer u in Firefox op het slotje vooraan in de adresbalk 

klikt, krijgt u de melding 'De verbinding met deze website is 

beveiligd'. Soms is het slotje groen en ziet u van wie de website 

is: . 

 

Safari 

Safari staat standaard op de iPad en iPhone. In de adresbalk 

staat een korte versie van de URL of van wie de webpagina 

is. Daarvoor ziet u een slotje . Tikt u op de adresbalk, dan 

verschijnt het complete adres met aan het begin 'https://'. 

In Safari op de Mac kunt u ook klikken op het slotje en 

vervolgens op Toon certificaat. U ziet hier een vinkje met 

daarbij de melding 'Dit certificaat is geldig'. 

 

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.seniorweb.nl/tooltip/27856/popup
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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 
Jan Lindenburg                  A-B lijn          070-3210010 
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

