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Beste mensen,  
 

In deze Sinterklaasweek verrassen we 
onze vrijwilligers altijd met een 
speculaaspop en een klein presentje. 
Het is een manier om onze vrijwilligers 
te laten weten hoezeer wij hen 
waarderen omdat zonder hen de KBO 
niet kan bestaan. 

 
De ledenraden van de KBO en PCOB hebben besloten samen 
de toekomst in te gaan als dé grote seniorenorganisatie van 
Nederland: KBO-PCOB. Samen hebben zij zo’n 300.000 leden. 
Als eerste zullen de 2 landelijke bureaus worden samengevoegd 
tot één bureau. 
De pensioenen van de ouderen blijven in het algemeen achter.  
Ook bij het lobbyen over dit onderwerp staan de twee bonden 
samen sterker dan alleen. 
 
Momenteel is er veel commotie over het feit, dat de 
Belastingdienst  de komende 7 jaar in fases de blauwe envelop 

http://www.kbowateringen.nl/
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wil laten verdwijnen en uiteindelijk alle communicatie tussen 
burger en Belastingdienst online via MijnOverheid zal verlopen. 
De Belastingdienst verstuurt nog wel een aankondiging per brief, 
om te melden dat de volledige communicatie via de online 
berichten box van de overheid gaat lopen. 
Hiertegen komt de Unie KBO in het geweer, ook bij het TV 
programma Radar van 30 november was dit een item. 
Wilt of kunt u uw aangifte echt niet digitaal doen, dan kunt u 
bellen met de Belastingdienst op 0800-235 8 352. 
 
Ook in het nieuwe jaar staan wij voor u klaar: 2 gezellige 
soosmiddagen,  een grandioos kaartweekend, een gezellige 
vakantieweek, uitstapjes, computercursussen, bridgecursus. 
Kortom, de Wateringse KBO leeft. 
 
Kerstmis, het feest van het licht, viert de KBO met een dienst van 
Pastoor Straathof in de Velo-hal, een gezellig samenzijn en tot 
slot een lopend buffet. 
 
Graag ontmoeten wij als bestuur onze leden op maandag 4 
januari 2016 vanaf 14.00 uur voor de gezellige 
nieuwjaarsbijeenkomst in de kantine van Velo. 
 
Het bestuur wenst u fijne kerstdagen en een gelukkig, gezond 
2016. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

Hiep hiep hoera Ons oudste KBO lid 

de heer W.Bom wordt 8 januari 100 jaar. 

 

Van harte Gefeliciteerd!!! 
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Overleden:  

Mevr. A.W.M. Verhage-v/d Vaart, Lenteblok 59     op 20 nov.  

Mevr. D. (Tiny) Duijndam-van Adrichem,  

Komkommerstraat 15,      op 22 nov.  

De heer J.S. Janknegt, Poortweide 21, 2291EH   op 23 nov. 

 

 

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

verlies.  

 

Nieuwe leden:   

  

Mevr. H.J. (Hennie) van Putten- v.d. Berg, Thomas Jeffersonlaan 

527, 2285AT Rijswijk. 

Mevr. A.J.P. van der Zwaan, Van Egmondlaan 73, 2291RS 

Wateringen.  

Mevr. D. (Dicky) de Ruiter, Alb. van Schoonhovenlaan 28, 

2291ZC  

Mevr. TH.M. Vijverberg-Janssen, Herenstraat 85, 2291BD, De 

Ark, kamer 211, Wateringen. 

  

  

Wij wensen u een fijne tijd bij de KBO. 
 
 

Mailadres!!! 

Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 

een mailtje naar ettydekok@gmailcom 

 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
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Activiteiten: 
 
dinsdag 15 december  kerst klaverjasdrive met prijzen 
woensdag  16 december  lichtjestour  16.00 u vertr.Velo 
donderdag 17 december  kerst bridgedrive met prijzen  
dinsdag 22 december  adventsviering 13.30 uur Velo 
donderdag    24 december  géén bridge en activiteiten 
donderdag  31 december  géén bridge en activiteiten 
maandag   4 januari  Nieuwjaarsreceptie  14-16 uur 
dinsdag  26 januari  klaverjasmarathon 10.00 uur  
woensdag 27 januari  Zet ‘m op (zie inlegvel) 
maandag  8 februari  seniorencarnaval Velo  
 
8-9-10 april     kaartweekend 
20 t/m 27 augustus    vakantie week 
    
 
Soos dinsdagmiddag start 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 en Biljarten.   
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Klaverjassen: 
   

Prijsklaverjassen  3 November  

  

1. Elly v.Dijk                 5507  punten 

2. Jeanne Krijger          5455  punten 

3. Plony Bouman                        5271  punten 

Poedelprijs         Jan v.d. Voort    3756  punten 

  
Prijsklaverjassen 1 december 
  
1.Mien v. Meurs                     5512  punten 
2.Grard v. Steekelenburg                 5475  punten 
3.Wil Stevens                                  5398  punten 

Poedelprijs       Jos v.d. Voorde    3747  punten  

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Delft 

DELFT - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige 

automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten 

worden gekeurd, kunnen terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 

10 december en 14 januari en vervolgens eens per maand in 

het Wijkcentrum Delft Noord, Brasserskade 77. Voor informatie 

en een afspraak belt u naar het landelijke afsprakenbureau: 036-

7200911. Zelf een datum reserveren kan via de 

website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. 

Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 35,00, medisch € 55,00, C/D/E 

(ook voor code 95) en Taxipas € 55,00. 

Leden van ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties 

krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde prijzen. 

Let op. Het is niet mogelijk rechtstreeks bij een locatie een 

afspraak te maken   

http://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html
https://dub128.mail.live.com/ol/
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BRIDGE 
EINDSTAND 2E COMPETITIERONDE 2015/2016 

A-LIJN 
1e  Dick en Lineke Kraaijenbrink       55.05 % 
2e  Jan en Ton de Kok         53,14 % 
3e  Geer en Willy de Haas        52.34 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Kees Grolleman en Harry Barendse      54.99 % 
2e  Tiny van Bergen en Truus Krijger       53.47 % 
3e  Piet v.d. Hoeven en Jan v.d. Knaap      53.19 % 
4e  Aad en Lenie v.d. Goes        52.86 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Bep Straathof en Corrie Wigchert       57.11 % 
2e  Riet en Theo Damen        54.43 % 
3e  Henny Wagtenveld en Tonny van Venrooy 54.10 % 
4e  Ludy en Piet Vis         52.86 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Harm en Leonie Caspers             53.85 % 
2e  Ineke Steur en Adrie Ammerlaan       53.23 % 
3e  Piet Vijverberg en Nico Meijer       52.84 % 
4e  Nel Hendricks en Theo de Reuver      52.23 % 
5e  Riet v.d. Meer en Ans Landsweers              50.90 % 
 

 
Leren bridgen voor KBO leden 

 
Als u het leuk vindt om te leren bridgen dan kunt u contact 
opnemen met Jan de Kok, tel. 0174-785167, mobiel 06-
24137579 of via de email: ettyjandekok@gmail.com 

 
 

Partner gezocht          BRIDGE 
 
Riet Zwinkels  C-D lijn  0174-292962 
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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  
 
 

 
Website: www.kbowateringen.nl  

 
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 

Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, 
Creatief,Nieuwsblad en Uit goed voor U. 

Ook de nieuwsbrief van de SARW kunt u lezen op onze site 
Zoals beloofd houden we jullie op de hoogte van de vorderingen 
met de website 
Moeilijk? Welnee, maar wel even wennen 

 
Belastingdienst waarschuwt voor valse e-mail 

 
Er is weer een e-mail in omloop die van de fiscus lijkt te 
komen. Het bericht komt echter van een crimineel, die uw 
computer wil besmetten met een virus. 
Het bericht lijkt de Belastingdienst als afzender te hebben. 
Maar daar komt de mail natuurlijk helemaal niet vandaan. 
Onbekenden zitten erachter. De mail gaat over een factuur en 
onder het bericht staat de (valse) naam Riena de Boer. Er zit 
een bijlage bij, die heet Factuur.jar. 
Gooi het weg 
Krijgt u dit bericht? Klik de bijlage dan niet aan en gooi de mail 
weg. De Belastingdienst stuurt overigens, net als banken en 
andere overheidsorganisaties, nooit mailtjes met bijlages en 
links. Al het digitale contact met de overheid verloopt via uw 
zogenaamde Berichtenbox. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Droedel van Harry. 

 

Oplossing droedel nr. 8 

 

   Scheve N in G   (e)n  = Scheveningen 

 

Als winnaar van Droedel nr. 8 is uit de goede antwoorden Marian 

Verheyen, Hofzicht 3 getrokken. 

Van harte gefeliciteerd de fles wijn wordt bij u bezorgd. 

 

Droedel nr. 9 

 
 

 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor 4 januari 2016 
op de van de Kerckhovestraat 3 of mail naar 
thea1944@caiway.net Onder de goede inzenders verloten we 
weer een fles wijn. 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Postzegels 

Leuk, al die kerstpost. Bewaart u ook de postzegels voor het 

Missie en Ontwikkelingswerk van broeder Ludwig Krummel? 

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

 

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 Kw’heul Tel. 296473  
Dhr. K. Vis   Waterlandsnl 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. 21962 
Of op de soosmiddagen bij een van de bestuursleden. 
 
Consumentenbond waarschuwt voor nepprijsvragen 
 
Prijsvragen uit naam van grote bedrijven als Ikea, Albert 
Heijn of de NS zijn misleidende geldtrekkerij. Aldus de 
Consumentenbond. 
Consumenten worden verleid met de belofte dat er prachtige 
prijzen te winnen zijn. In werkelijkheid sluit u, zonder er erg in te 
hebben, een abonnement af of wordt u aan het lijntje gehouden 
bij een duur 0909-nummer. 
SeniorWeb schreef er vorige week ook al over in het 
nieuwsbericht 'Pas op voor nep-winacties via e-mail'. Maar niet 
alleen via e-mail, ook via Facebook en WhatsApp kunt u te maken 
krijgen met valse winacties.  
De Consumentenbond onderzoekt of het mogelijk is deze vorm 
van misleiding te stoppen. Maar voorlopig bent u op uzelf 
aangewezen: laat u daarom niet verleiden uw persoonlijke 
gegevens en telefoonnummer in te vullen, en bel niet zomaar met 
de 0909-nummers die worden doorgegeven. 

https://www.seniorweb.nl/nieuws/pas-op-voor-nep-winacties-via-e-mail
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Premies en voordelen zorgverzekeringen bekend 

   

De premies voor 2016 zijn bekend! 

Overstappen kan dus weer. Maar is dat 

verstandig? 

De KBO en Zilveren Kruis werken al tien jaar samen aan goede, 

betaalbare zorg.  

En met succes. Dit jaar heeft de KBO voor haar leden meer 

voordeel dan ooit bedongen.  

 

Tien plussen van ons collectief 

 Wij zetten tien voordelen van onze zorgverzekering voor u op een 

rij:  

1. 100% acceptatie voor de basis- en aanvullende 
verzekeringen 

2. 7,5% korting op de basisverzekering 
3. 10% korting op alle aanvullende verzekeringen 
4. gratis pakket met o.a. 5 extra fysiotherapie- en 

oefentherapiebehandelingen 
5. tot € 1250,- vergoeding bij hulp aan huis na een 

ziekenhuisverblijf 
6. extra ondersteuning op het gebied van mantelzorg 
7. éénmalige bijdrage van € 20,- in het KBO-lidmaatschap 
8. persoonlijke aandacht, zoals een eigen servicelijn voor 

KBO-leden en gratis zorgadvies 
9. 20% extra korting Vitaal Pakket: health check, 

hoor/mondzorg en personenalarmering 
10. vergoeding van medische keuring bij rijbewijsverlenging 

tot € 35,-   

 U vindt de informatie over de collectieve zorgverzekering 

van de KBO en Zilveren Kruis op www.zk.nl/kbo. 

 Wilt u alles rustig doorlezen, dan kunt u een 

informatiepakket aanvragen via www.kbo.nl,  

of belt u met de Unie KBO: 073 – 6 123 475. 

http://www.zk.nl/kbo
http://www.kbo.nl/
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Seniorenorganisaties KBO en PCOB gaan samen  
   
De twee seniorenorganisaties KBO en PCOB willen samen 
de toekomst in als dé grote seniorenorganisatie van 
Nederland: KBO-PCOB. Dat hebben de ledenraden van 
beide verenigingen vandaag besloten. "We bundelen onze 
krachten, in het belang van de Nederlandse ouderen", zo 
stellen de beide voorzitters. De verenigingen hebben 
opgeteld zo’n 300.000 leden. De eerste stap is het 
samenvoegen van de twee landelijke bureaus tot één 
gezamenlijk bureau waarin de collectieve 
belangenbehartiging wordt opgepakt. De twee 
verenigingen blijven vooralsnog in hun huidige vorm 
bestaan. 
Het samengaan van de beide landelijke bureaus is een 
logische voortgang van de al jarenlange succesvolle 
gezamenlijke belangenbehartiging en projecten. Hannah 
Bovenkerk, bestuursvoorzitter PCOB: "Onze verenigingen 
vullen elkaar in veel opzichten aan. We vinden elkaar in de 
kernwaarden die we beide uitdragen, zoals het omzien naar 
elkaar en het opkomen voor ouderen." 
Wil van der Kruijs, bestuursvoorzitter Unie KBO: "Het 
samengaan van de bureaus is een belangrijke stap op weg 
naar één krachtige organisatie. Samen staan we nog sterker in 
de belangenbehartiging voor senioren, en dat is hard nodig in 
deze tijd."  
Vijf speerpunten 
De eerste stap voor de gezamenlijke seniorenvereniging KBO-
PCOB is het samengaan van de landelijke bureaus die nu nog 
in Zwolle en ’s-Hertogenbosch gevestigd zijn. Het nieuwe 
bureau gaat straks onder één naam de belangen van ouderen 
behartigen. De samenwerking geeft meer slagkracht en zorgt 
ook voor meer zichtbaarheid in het maatschappelijke en 
politieke debat. De nieuwe KBO-PCOB heeft vijf speerpunten 
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voor het beleid van de komende jaren opgesteld: langer thuis 
wonen, koopkracht, digitalisering, veiligheid en zingeving.  
Eigenheid blijft 
Stip aan de horizon is beide verenigingen samen laten gaan in 
één vereniging. Bij dit proces staat zorgvuldigheid voorop. 
Hannah Bovenkerk: "De kracht van onze verenigingen zit bij 
onze afdelingen, dicht bij onze leden. We werken samen 
vanuit wat ons bindt en met erkenning van verschillen in 
cultuur en structuur. Steeds meer organisaties richten zich op 
ouderen, maar juist onze verenigingsstructuur maakt ons 
uniek." Wil van der Kruijs beaamt dit: "De lokale afdelingen zijn 
daarin belangrijk. De landelijke belangen- en 
serviceorganisatie richten we nu gezamenlijk in, om te komen 
tot één effectieve en geïntegreerde werkorganisatie, in het 
belang van al onze leden." 
  
Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? 
Bekijk de meest gestelde vragen op de website van de KBO. 

 

 
 
 
 

Zijn er in december veel 
mollen,  

 
Dan laat de winter 
met zich sollen. 
 

http://kbo.us7.list-manage.com/track/click?u=5e42074cdc7e073164ee4e1a2&id=8499869911&e=9f37ac2392
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Accu laptop minder vaak zelf te vervangen 
 
Zelf de accu van de laptop verwisselen als die slecht wordt? 
Bij meer dan de helft van de nieuwe laptops kan dat niet.  
De Consumentenbond onderzocht populaire laptops van 2015. Na 
een tijd gebruiken lopen accu’s steeds sneller leeg. Het is dan 
handig om een andere accu te kopen en die in de laptop te doen. 
Helaas kan dat steeds minder vaak. 
Dure reparatie 
In 2012 kon 77 procent van de accu’s nog gemakkelijk worden 
verwisseld. Momenteel is dat 42 procent. De accu’s van laptops 
zitten in veel gevallen vast of u kunt er simpelweg niet bij. Vaak is 
er speciaal gereedschap nodig. De meeste mensen hebben dat 
niet in huis. Alleen de fabrikant of een reparateur kan de accu dan 
verwisselen. Dat kost vaak honderden euro’s. Losse accu’s 
kosten tussen de 40 en 80 euro. 
Fabrikanten geven verschillende redenen op waarom de accu’s 
niet te verwisselen zijn. Zo worden laptops steeds kleiner en 
lichter. Er is dan geen plaats meer voor een verwisselbare accu. 
Het hele artikel van de Consumentenbond is gratis te lezen op de 
site Digitaalgids.nl. 

 
 
 
 
Jumbo 
Supermarkt Jumbo waarschuwt op de website ook voor 
nepberichten. In die mails staat dat mensen waardebonnen 
kunnen winnen. Ook in dat bericht staat een link naar een 
nagemaakte website. Gooi ook dit soort berichten direct weg. 
 
 
 
 
 
 

http://www.consumentenbond.nl/gidsen-content/afbeeldingen/digitaalgids/7392597/accu-vervangen-pdf
http://www.jumbo.com/content/waarschuwing-phishing
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Nederlander wil medisch dossier zelf beheren 
 
Gegevens over uw gezondheid in een online dossier, dat is 
de toekomst. Maar veel mensen willen die informatie dan wel 
zelf beheren. 
Dat is de uitkomst van een onderzoek van KIEN. Het bureau 
zocht uit wat mensen vinden van een medisch dossier op internet. 
Bijna de helft van de mensen wil het liefst zelf de gegevens in 
zo'n digitaal dossier beheren. Dat betekent de informatie inzien en 
bepalen wie het allemaal mag bekijken. Vooral senioren willen dit 

graag.  
Toegang  
Bijna zes van de tien mensen denken echter dat 
zorgorganisaties toch wel toegang hebben tot 
persoonlijke gegevens. Ook als men er geen 
toestemming voor heeft gegeven. Maar dat is niet 
de bedoeling natuurlijk. Bij medische gegevens 
moet altijd duidelijk zijn wie ze wel en niet mag 

bekijken. 
Verwacht wordt dat er uiteindelijk een soort Facebook-systeem 
ontstaat. Hierbij kunnen mensen zelf dokters toevoegen aan hun 
medisch dossier en zo bepalen wie wat mag zien. 

 
 
 
Ingezonden door een KBO lid. 
 
 
Geen mens kan duizend  
dagen achtereen 
en ongestoord geluk genieten 
zoals de bloemen ook geen 
honderd dagen blijven bloeien. 
 
Tseng-Kuâng 
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Verkoop Windows 8-computers stopt in 2016 
 
De verkoop van computers met Windows 7, 8 en 8.1 stopt 
volgend jaar. Vanaf 31 oktober 2016 mogen winkels alleen 
nieuwe pc’s en laptops met Windows 10 verkopen. 
Dat is de nieuwe regel van Microsoft, de maker van Windows. Het 
bedrijf bepaalt welke Windows-versies computers en laptops 
mogen hebben als ze verkocht worden in de winkel. Als er een 
nieuwe Windows-versie uitkomt, verdwijnt de vorige versie 
meestal snel uit de schappen. 
Te koop  
Windows 7 is al een tijdje uit beeld verdwenen in de winkels. 
Alleen de Professional-uitvoering is op sommige plaatsen nog te 
koop. Windows 8 wordt vanaf 30 juni 2016 niet meer verkocht aan 
computerwinkels. Opvolger 8.1 wordt vanaf 31 oktober niet meer 
geleverd aan winkels. De bestaande voorraad met oudere 
Windows-versies mag dan trouwens nog wel verkocht worden tot 
alles op is in de winkels. Maar op nieuwe modellen mag dan dus 
alleen nog Windows 10 staan. 
 
 
 

 

Microsoft blundert met eerste grote update Windows 10 
 
De grote November-update van Windows 10 wijzigt bij 
sommige gebruikers bepaalde privacy-instellingen. Dat is 
voor Microsoft reden om de update weer in te trekken. 
Privacy, de softwaregigant blijft er maar over struikelen. Op 12 
november bracht Microsoft de eerste grote update voor Windows 
10 uit.  Maar nu blijkt het bedrijf snel deze November-update te 
hebben ingetrokken. Waarom? Bij sommige gebruikers worden de 
privacy-instellingen teruggezet naar de standaardwaarde. Denk 
aan de instellingen voor het reclame-id, waardoor u gemakkelijk 
te volgen bent voor adverteerders. 
Wat te doen?  
Microsoft heeft ongeveer een week na 12 november de update 
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ingetrokken. Daardoor heeft nog niet iedereen de zogeheten 
November-update op de computer staan. Of u hem al binnen hebt 
is heel eenvoudig te controleren: klik met de rechtermuisknop op 
Starten. Is het menu dat tevoorschijn komt grijs gekleurd dan is 
de update bij u geïnstalleerd. Is het menu wit, dan kunt u rustig 
ademhalen: op uw pc is niets veranderd. Voor degenen die de 
update al binnen hebben is het raadzaam de privacy-instellingen 
na te lopen.  
Het is nog niet bekend wanneer de verbeterde grote update wordt 
uitgebracht.  
 

 
 
 
 
 
ING-klanten met Android-telefoon betalen contactloos 
 
Klanten van ING met een Android-smartphone kunnen nog dit 
jaar contactloos afrekenen met hun telefoon. 
Contactloos betalen is een vrij nieuwe manier van afrekenen in 
winkels. Wie een geschikt pasje heeft, kan zonder de pincode 
kleine aankopen betalen. Dat gebeurt door de kaart tegen het 
betaalapparaat te houden. Het kan voor bedragen tot 25 euro. 
Wie na een paar keer boven de 50 euro komt, moet alsnog de 
pincode invoeren. 
Betalen met telefoon 
Al 5000 mensen testen het systeem voor telefoons met Android. 
Ze houden hun telefoon tegen de betaalautomaat. Het geld wordt 
dan afgeschreven zonder dat de klanten een pincode hoeven in te 
voeren. De test is succesvol. Daarom wordt het systeem nu 
landelijk ingevoerd. Binnenkort is het door alle klanten met een 
geschikt toestel te gebruiken. Het eerste halfjaar is de functie 
gratis. Daarna kost het 50 cent per maand. 

Contactloos betalen met iPhones kan overigens nog niet bij ING.  
 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/a/android
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Deurspion 
 
We hebben het er al eens eerder over gehad: ongewenste mensen 
aan de deur die u iets willen opdringen of die naar binnen willen 
zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Dat geeft een onveilig gevoel. 
Met de deurspion heeft u iemand die met u mee kan luisteren en met 
wie u kunt overleggen. 
De deurspion is een kastje naast de deur. Met één druk op de knop 
maakt u een spreek- en luisterverbinding met de meldcentrale. Hij is 
op elk moment te activeren en omdat hij naast de deur hangt, kan de 
meldcentrale meteen meeluisteren en u mogelijk adviseren. Dit kan 
vooraf maar ook tijdens het gesprek aan de deur. 
Vooraf: wanneer u de persoon die heeft aangebeld en die u voor de 
deur ziet staan absoluut niet vertrouwt, kunt u overleggen of iemand 
moet worden gewaarschuwd, bijvoorbeeld buren of politie. Vraag 
altijd een identiteitsbewijs. Als diegene die aan de deur staat 
kwaadwillend is en hoort dat u overlegt, is de kans groot dat die 
persoon uit zichzelf snel verdwijnt.   
Maar natuurlijk kunt u de meldcentrale ook heimelijk alarmeren en 
laten meeluisteren, zodat de bezoeker het niet merkt. De 
meldcentrale kan dan meeluisteren en eventueel politie of andere 
mensen inschakelen. 
 
Het blijkt dat in Engeland, waar dit 
systeem al jaren gebruikt wordt, oplichting 
aan de deur met 40% is gedaald. En dit 
komt doordat bij mensen waar deze 
deurspion geïnstalleerd was, oplichting 
nagenoeg niet meer is voorgekomen.  
  
En nog een goede tip: breng bij uw voordeur een kierstandhouder 
aan. De deur gaat slechts ca. 10 centimeter open. U kunt dan met de 
persoon die voor de deur staat praten en vertrouwt u het niet dan 
geeft u aan dat u deur weer sluit. Een kierstandhouder vergroot uw 
veiligheid. Voor ca. € 13,-- te koop bij doe het zelfzaken e.d. 
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Water drinken 
 
In de zomer letten we er extra op dat we voldoende water 
drinken. Want we weten dat het gevaar voor uitdrogen, zeker bij 
ouderen, dan groot is. En dat we dus niet moeten wachten tot 
we echt dorst krijgen. 

 
Maar in de herfst en winter zijn we minder alert. Doordat de zon 
niet meer zoveel warmte geeft, zijn we er niet meer op verdacht 
dat we ook dan onze vochtvoorraad op peil moeten houden. 
Toch is dat belangrijk. Want ook als de verwarming hoog staat, 
verliezen we veel vocht. Zeker als er ook nog weinig ventilatie 
is. Ook door ziektes, gebruik van medicijnen en  dergelijke kan 
de kans op uitdroging toenemen. Verwardheid, maar ook een 
grotere kans op infecties doordat we minder plassen, kunnen 
het gevolg zijn. 
Het is dus zaak om ook dan regelmatig water te drinken. Maar 
ook thee, koffie of andere dranken (behalve alcohol) kunnen 
meegeteld worden als vochtinname. 
 Nog een aantal tips:  
Installeer een alarm op de telefoon die afgaat als u moet 
drinken;  
Zet ’s ochtends een gevulde fles op het aanrecht zodat u ziet, 
hoeveel u nog moet drinken;  
Zet een groot glas op het aanrecht met een lang, breed rietje. 
Dan is een glas snel leeg gedronken;  
Zorg ervoor steeds een flesje water mee te nemen en dat bij te 
vullen als het leeg is. Zo’n klein flesje kan gemakkelijk mee in 
de tas;  
Drink uit glazen, niet uit kopjes. Dat drinkt gemakkelijker.  
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Pillendoos 
Er zijn weinig ouderen die niet dagelijks een of meer pillen 
innemen. Of het nu pillen zijn ter bestrijding van lichamelijke 
klachten of als pil verpakte voedingssupplementen, er wordt veel 
geslikt. 
Maar menigeen vindt het moeilijk om er steeds op tijd aan te 
denken dat er weer geslikt moet worden. De pillen ’s morgens bij 
het opstaan en rond het ontbijt, dat gaat meestal nog wel. Maar de 
andere tijdstippen zijn soms lastiger te onthouden. Zeker als u 
bijvoorbeeld een dagje weg bent of in de vakantie.   
Heeft u uw telefoonwekker ingesteld om een signaal te geven als 
het weer zover is? 

Of heeft u een app geïnstalleerd die u op tijd 
waarschuwt, bijvoorbeeld RxmindMe? Deze geeft u niet 
alleen tijdig een waarschuwing, maar houdt ook de 
pillenvoorraad bij. Of MedAlert, een Nederlandse app die 
is ontwikkeld door GGZ Friesland, met dezelfde functies 
als RxmindMe. Beide apps zijn gratis. 
  
Dan zijn er nog diverse pillendozen in verschillende 

kleuren en maten voor het gebruik van een dag of een week. De 
meest eenvoudige boxen: 
  
*Zeven in vakjes verdeelde doosjes in een box met duidelijke 
dagvermelding. Dit is handig om een week vooruit de pillen in te 
doen. De vakjes kunnen klein zijn of groter naargelang het formaat 
van de pillen. Neemt u maar één of twee pillen per dag, dan is er 
ook een pillendoos met extra grote vakken en letters voor nog geen 
drie euro. 
  
*Pillendoos met alarm en slot: 
Dit is een pillendoos die met een luid alarm en knipperend rood licht 
aangeeft wanneer u uw pillen in moet nemen. De box kan gevuld 
worden door apotheker, zorgverlener of door uzelf. Op het 
aangegeven tijdstip krijgt u een signaal en u moet dan de pillen uit 
de doos halen. Niet eerder dus, want alleen zo krijgt u de juiste 
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medicatie op de juiste tijd. Dit is heel handig voor als u soms 
vergeet of u de juiste pillen in heeft genomen. De prijs ligt rond de 
165 euro. 
  
*Pillendoos met alarm: 
Een kleine pillendoos met 2 vakken, die u een signaal geeft als u de 
pillen in moet nemen. Deze is voorzien van een koord, zodat u de 
doos ook om uw nek kunt dragen. Het is handig dat u bij het signaal 
direct de medicatie in kunt nemen, omdat u ze bij de hand hebt. De 
prijs is 20 euro bij Senioren Society. Als u lid bent krijgt u 5% 
korting.  
Wilt u meer informatie? Klik op Senioren Society.nl  

 
 
Multi opener: 
 

 
U kent dat vast wel. Een pot met 
groenten of fruit die met geen 
mogelijkheid open te krijgen is. Een 
blikje waarbij het lastig is om de vingers 
onder het lipje te krijgen, een flesje 
water die niet opengaat. 
  

Een oplossing is de multi-opener. Een van stevig plastic gemaakt 
apparaatje met vele functies. Zoals: een stevige grip om potten open 
te maken, een flesopener, een haakje om een blik met lipje mee 
open te krijgen. Ook is er nog een haakje waarmee u zo’n blikje met 
een oogje gemakkelijk openmaakt.   
  
Er zijn verschillende van deze hulpmiddelen te koop. Het kost over 
het algemeen niet meer dan 10 euro. 
  

 

 

http://seniorensociety.us8.list-manage.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=6ddb8b2783&e=6b65afea58
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Overbruggingsuitkering AOW (VUT-ters, let op!)  

U weet het vast: de AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 versneld 

omhoog. Naar 66 jaar in 2018 (was 2019) en naar 67 jaar in 2021 

(was 2023). Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de 

levensverwachting.  

  

Door de versnelde verhoging van de 

AOW-leeftijd kunt u tijdelijk minder 

inkomen hebben dan u had voorzien. 

Als u vanaf 2016 niet genoeg inkomen 

hebt doordat de AOW-leeftijd sneller 

omhoog is gegaan, dan kunt u mogelijk gebruik maken van de 

tijdelijke overbruggingsuitkering AOW. Deze regeling is verlengd tot 

1 januari 2023.  

   

VUT  

U komt in aanmerking voor de overbruggingsuitkering als u 

bijvoorbeeld een VUT-pensioen of vergelijkbare uitkering hebt, die op 

een eerder tijdstip stopt dan de AOW-leeftijd. Voorwaarde voor de 

regeling is dat u deze uitkering tussen 1 januari 2013 en 1 januari 

2015 hebt ontvangen.  

 

Voorwaarden  

U komt alleen voor de overbruggingsuitkering in aanmerking als u 

een lager inkomen hebt dan 200% van het bruto wettelijk 

minimumloon (voor paren 300%). Ook het vermogen en het inkomen 

van uw eventuele partner tellen mee.  

 

Hoogte uitkering  

De overbruggingsuitkering is een uitkering op het minimumniveau.   

 Meer informatie is te vinden op de website van de SVB. 

 

 

http://www.svb.nl/int/nl/obr/overbruggingsregeling/wat_is_de_obr/
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Honderden reacties Meldpunt Dag blauwe envelop 

Bij ons Meldpunt ‘Dag blauwe envelop’ zijn in korte tijd al ruim 

700 meldingen binnengekomen.  

Aanleiding is de mededeling van de Belastingdienst dat de 

blauwe envelop verdwijnt en dat geleidelijk alle post digitaal 

verstuurd wordt.  

Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO: “De meldingen 

geven duidelijk aan dat er ongerustheid is ontstaan. Veel ouderen 

bellen of schrijven ons met de vraag hoe dat nu moet als zij geen 

internet hebben en de papieren post van de Belastingdienst stopt.”  

Ouderen kunnen eenvoudig een korte melding doorgeven. Het 

meldpunt verzamelt verontruste meldingen, maar ook berichten van 

ouderen die een oplossing hebben. Alle meldingen worden 

gebundeld en besproken met de Belastingdienst. Die heeft al 

toegezegd te zorgen voor een vangnet voor ouderen die buiten de 

boot vallen.  

Oproep aan KBO-afdelingen  

Om mensen die niet over internet beschikken toch een melding te 

kunnen laten doen, vragen wij aan onze KBO-afdelingen om pagina 

2 van het meldformulier over te nemen in hun afdelingsblad.  

De link naar het formulier vindt u onderaan dit bericht.  

De Belastingservice Ouderenbonden is een initiatief van Unie KBO, 

ANBO en PCOB.  

Hoe kunt u een melding doen?  

 Via internet: www.dagblauweenvelop.nl 

 Meldformulier: Help iemand die niet over internet beschikt 

met het meldformulier.  

Stuur dit formulier op naar: Meldpunt Dag blauwe envelop  

Postbus 325 5201 AH ’s-Hertogenbosch. 

 Schriftelijk: Naar het bovengenoemde adres. 

 Telefonisch: Elke werkdag tussen 9.30 tot 12.30 uur via de 

Belastingservice Ouderenbonden,  

op nummer 0900 – 040 1437 (€ 0,10 ct per minuut). 
 

http://www.dagblauweenvelop.nl/
http://www.belastingservice.org/media/documenten/20151110Tekstwebsitemeldpuntdagblauweenvelop.pdf
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Senioren krijgen de minste virussen op hun computer 

 
Senioren maken zich minder zorgen over hun veiligheid op 
internet dan jongere mensen. Ze hebben ook minder last 
van veiligheidsproblemen. 
Dat maakt het CBS bekend. Het bureau ondervroeg mensen 
over internetveiligheid. Maar 4 procent van de 75-plussers had 
afgelopen jaar een virus op de pc. Bij mensen tot 75 jaar is dat 
9 procent. Dus meer dan twee keer zo veel. Dat 75-plussers 
minder vaak online zijn dan bijvoorbeeld tieners, verklaart 
volgens het CBS het verschil tussen de groepen. Wie minder 
vaak de pc gebruikt, loopt ook minder risico op problemen. 
 
Persoonlijke gegevens 
De helft van de Nederlanders maakt zich zorgen over de 
veiligheid op internet. Deze mensen vermijden soms bepaalde 
acties. Zoals het online zetten van persoonlijke gegevens. Of 
het plaatsen van foto’s van zichzelf op een website zoals 
Facebook. Een kleine groep besluit soms iets maar in een 
echte winkel te halen in plaats van op internet. Ze zijn bang 
dat ze een virus krijgen in een webwinkel. 
 

Waarschuwing voor nepmail Bol.com 
Een e-mail over een bestelde cd bij Bol.com 
kunt u beter negeren. Het bericht over de cd 
van Enya is nep. Oplichters zijn uit op uw geld. 
De Fraudehelpdesk waarschuwt voor een mail 
waarover fraudemeldingen binnenkomen. Het 

bericht lijkt te komen van Bol.com. In de mail staat 
dat u een cd hebt besteld van Enya. De betaling wordt volgens 
het bericht automatisch afgeschreven van uw rekening. Via een 
link in de mail voorkomt u dat. Wie de link aanklikt, komt echter uit 
op een nagemaakte website. Daar is men uit op uw geld. Krijgt u 
deze mail? Gooi hem dan meteen weg en klik geen links aan. De 
mail komt niet van Bol.com maar van onbekende oplichters. 
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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 
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: 
ettyjandekok@gmail.com 
 

 

INVALLERS 
 

Guus Nederpelt  A-B lijn  0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn  0174-293972 
Jan Lindenburg  A-B lijn  070-3210010  
Lien Lemckert  A-B lijn  0174-293588 
Trudy vd Meer  A-B lijn  0174-296064/  
       06-45658515  
Riet Zwinkels  C-D lijn  0174-292962  
Leo de Kok   C-D lijn           070-3974039/ 
       06-38365683 
Ed van Mil   C-D lijn  0174-294335/ 
       06-12883821 
Willy v.d. Meer  A-B lijn  06-37323713 
Coby van Paassen  A-C lijn  0174-293458  
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

