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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
 
Secretariaat: 
Gaelstraat 17 
2291 SG  WATERINGEN 
e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
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t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 

 

Jaargang: 62              nr.9                           oktober 2015 

 
Beste mensen, 

 
De herfst is buiten met de vallende 
blaadjes echt begonnen en zondag a.s. 
gaan we al weer over op de wintertijd. 
 
Ook dit najaar heeft de commissie Uit 
Goed voor U weer diverse uitjes 
georganiseerd. 
Wij hebben als bestuur echter gemerkt, dat 

sommige mensen (veel) te gemakkelijk afzeggen. 
Als wij b.v. een gids inhuren die, laten we zeggen € 50,00 kost, 
dan spreiden wij deze kosten over het aantal deelnemers, laten 
we zeggen 25 personen.. Als u op het laatste moment afzegt en 
niet betaalt en 3 leden doen dat, zitten wij met een tekort  van      
€ 6,00. Dit moet dan over de andere deelnemers verdeeld 
worden of de KBO Wateringen betaalt dit, wat in onze ogen ook 
niet juist is. 
Daarom is er een Reglement opgesteld. Dit ziet u elders in dit 
Mededelingenblad. 

http://www.kbowateringen.nl/
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We hopen dat U hier begrip voor heeft  en in onze ogen wordt 
het alleen maar aantrekkelijker om mee te gaan, want achteraf 
hoeft er nooit geld bij gevraagd te worden. 
 
Ook op computergebied kunt u uw kennis verrijken bij de KBO. 
Theo Mulder heeft onlangs een cursus Excel gegeven en dat zal 
zeker nog een vervolg krijgen. 
 
Namens het Bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

Overleden:  

 

Dhr. Wim van Leeuwen, Kerklaan 59, 2291CE.     op 6 oktober 

  

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

verlies.  

 

Nieuwe lid:   

  

Mevr. C.J.M. (Corrie) van der Hoeven, Bakkershof 21, 2291DC . 

  

 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: 
donderdag 12 november  bridge bij de lage bar en boven  
     géén biljarten 
dinsdag 15 december  kerst klaverjasdrive met prijzen 
woensdag  16 december  lichtjestour (zie inlegvel) 
donderdag 17 december  kerst bridgedrive met prijzen  
dinsdag 22 december  adventsviering (zie inlegvel) 
dinsdag  26 januari  klaverjasmarathon (zie inlegvel) 
  8-9-10 april   kaartweekend  
  
 
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.   
 
 
Klaverjassen: 
   

Prijsklaverjassen  6 oktober 2015 

  

1.       Tiny  Odems                             5466   punten 

2.       Wim. v. Dorp                             5456   punten 

3.       Trees Löbker                            5311   punten 

  

Poedelprijs 

  

Jeanne v.d. Zwaan                    3643  punten 
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Biljarten bij de KBO ontzettend leuk  
 
Wij zijn op dinsdag en donderdag vanaf 13.00 
uur onder leiding van HEIN STRAATHOF in 
een ontspannen sfeer bezig een balletje te 
stoten. De een doet het beter dan de ander, 
maar het plezier is het zelfde. Als je beter 
speelt moet je ook meer caramboles maken 
dus duurt de partij ook langer. We doen ons uiterste best om ons 
gemiddelde te halen zo ontstaat er een competitie. Na een goed 
uurtje gespeeld te hebben zijn er charmante dames die de koffie 
aanprijzen, waar we gretig gebruik van maken,en we vaak te 
lang kletsen. Op dinsdag is de opkomst vaak beter dan op 
donderdag. Ieder speelt meestal 2 partijen ook daar ben je vrij in. 
Dus heb je eens een middag over kom gerust langs er is altijd 
wel een keu over om een partijtje te spelen. De biljart groeten 
van 
Joep/Henk/Ben/Harm/Ab/Han/Piet/Cees/Wim/Piet/Hans/Cees/ 
Wim/Kees/Jan/Chris/Dick/Harry/HEIN/Simon 

 
Bridge 

 
Eindstand 1e competitieronde 2015/2016 

A-LIJN 
1e Dick en Lineke Kraaijenbrink   56.78 % 
2e Martien en Elly Olsthoorn    55.58 % 
3e Jan en Ton de Kok     54.02 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e Wim Duijvestijn en Hans Vollering  56.92 % 
2e Lenie den Bieman en Etty de Kok  54.68 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e Hanneke Verbeek en Gerda van Leeuwen  59.05 % 
2e Len Zwinkels en Emmy Gram-Terlaak   56.15 % 
 
De 2e competitieronde spelen we in 4 lijnen. (A-B-C-D) 
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Leren bridgen voor KBO leden 
 
Het bestuur van de KBO Wateringen wil, bij voldoende deelname 
(minimaal 16 personen) een bridgecursus aanbieden voor de 
KBO leden. 
De cursus bestaat uit 12 lessen van 2 uur,  en zal worden 
gehouden op donderdagmiddag. Uiteraard zijn aan deze cursus 
enige kosten verbonden. .  
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 
Indien er voldoende belangstelling is volgt er meer informatie in 
mededelingenblad nr. 10.  
 
 

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

 

 
 
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  
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Nieuw in Gmail: adressen blokkeren 
 
Verdachte mails worden standaard verplaatst naar de map 
'Spam' in Gmail. Met een nieuwe optie kunt u ook 
aangeven of u mail van een bepaald adres niet wilt 
ontvangen. 
De nieuwe Gmail-optie is eenvoudig te vinden: 
 Klik in een e-mail rechtsboven op het pijltje omlaag. 
 Klik op [afzender] blokkeren.  
 Klik op de blauwe knop Blokkeren.  

Berichten van de afzender komen voortaan standaard in de 
map 'Spam' terecht zodat u er geen last van hebt. 

 

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 
12 november 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. 

 
 

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 

http://rijbewijskeuringsarts.nl/afspraak.html
http://www.kbowateringen.nl/
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Website: 
 
Zoals beloofd houden we jullie op de hoogte van de vorderingen 
met de website 

De werkzaamheden daaraan hebben wegens 
de vakantie tijd even stilgelegen, maar we 
gaan er vanaf nu weer echt tegenaan. De 
testfase is voorbij en we gaan nu nog even 
wat aanpassingen doen en hopen op of 
omstreeks 1 november de vernieuwde site in 
de lucht te hebben.  

Wat verandert er allemaal? 
Eigenlijk niet zo veel. Het lettertype wat gebruikt gaat worden is 
wat groter dus leesbaarder, de indeling is wat veranderd en 
hopelijk is daardoor een en ander nu wat makkelijker te vinden. 
Ook de fotoalbums zijn aangepast en beter toegankelijk. 
De grootste verandering zal zijn dat men vanaf het moment dat 
de nieuwe website online gaat men bij bezoek aan de nieuwe 
website dus voor bepaalde berichten en ook bij fotoboeken en 
reacties moet inloggen en een wachtwoord moet gaan 
gebruiken. Moeilijk? Welnee, maar wel even wennen 
 Waarom doen we dat nu weer want het is toch veel makkelijker 
als we niet hoeven in te loggen.  
Dat is zo, maar als wij niet hoeven in te loggen dan hoeft een 
vreemde dat ook niet te doen en kan dus ook overal bij en die 
verdwaalde vreemdeling is niet eens zo erg, maar wat veel 
vervelender is dat zoek machines (Bots) constant internet 
afzoeken naar namen, e-mailadressen, foto's en sommige 
woorden (combinaties) die in berichten staan. Waarom doen die 
Bots dat? Om geld te verdienen deze Bots geven de gevonden 
gegevens door aan commerciële partijen die voor deze gegevens 
dik geld neerleggen zodat zij dat weer kunnen gebruiken voor 
allerlei reclames en gerichte mailings. 
  
U zou het toch ook niet leuk vinden uw foto of een foto waarop u 
in een groepje staat op internet terugvindt en in een reclame of 
zo gebruikt gaat worden? 
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Daarom wil KBO Wateringen u ook enigszins beschermen en 
dan kan het niet anders dan gevoelige informatie achter een slot 
(inlogprocedure met wachtwoord) te zetten. Wilt u inloggen op de 
website dan staat duidelijk aangegeven dat u dat moet doen met 
uw e-mailadres en als wachtwoord uw geboortedatum. 
In een later stadium (niet te lang) zult u ook uw  bestuur kunnen 
bereiken met nieuwe e-mailadressen zoals bijvoorbeeld  
voorzitter@kbowateringen.nl of de naam@kbowateringen.nl, dat 
zal ook gaan gelden voor klaverjassen, bridgen etc. etc. Hierover 
krijgt u nog bericht. 
Ook kunnen we via de website automatisch berichten sturen  
naar leden met een e-mailadres, dat is snel en makkelijk, maar 
dat zal nog even tijd nodig hebben.  
Zoals u leest zitten we niet stil en proberen we de digitale 
mogelijkheden steeds verder te gaan benutten. 
 
Theo Mulder 
 

 
 

Rijstijl 55-plussers  
 
Veel automobilisten die zo’n 
dertig jaar geleden hun rijbewijs 
hebben gehaald, zijn ervaren 
bestuurders die routinematig aan 
het verkeer deelnemen. Toch 
schuilt daarin een sluipend 

gevaar. Wie op basis van routine en ervaring handelt, komt in 
sommige situaties iets te kort. Het verkeer wordt almaar 
intensiever, kruispunten ingewikkelder en verkeerssituaties 
onoverzichtelijker. De juiste kennis van de nieuwe verkeersregels 
en deze ook op de juiste manier toepassen kan ongelukken 
voorkomen. 
 
 
Doe de test op www.vvn.nl/opfriscursus 

../AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/2014%20BROEM/www.vvn.nl/opfriscursus
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Exel workshop 

Woensdag 7 oktober was het zover, Diverse 
leden die weinig tot geen kennis hebben van 
het Microsoft Excel programma, hebben de 
moed gehad om een seminar te volgens over 
dit programma. 

Na een kleine inventarisatie wat het “niveau”was van de 
toehoorders is er gestart met het uitleggen hoe je een database 
(eenvoudige) voor een kleine administratie kan opzetten. 
Gezamenlijk is er een database(je) gebouwd en daarna werd 
verteld hoe je de eenvoudige berekeningen kan inbrengen. Het is 
allemaal op begrijpelijke wijze en vooral niet te snel uitgelegd en 
zoals de reacties waren was iedereen tevreden met de 
aangeboden kennis die niet al te moeilijk was te begrijpen. 

Natuurlijk kan je niet verwachten dat alles van Excel in zomaar 
een middag kan worden verteld, maar voorlopig kan men thuis 
beginnen met dit programma en in ieder geval een adreslijst wat 
rekenwerk en handige tips gaan gebruiken. Mocht er behoefte 
zijn aan een vervolgles, is het verstandig om je stem te laten 
horen of om eventueel nu al een plekje te reserveren. 

Alleen bij voldoende deelname gaan we een vervolgmiddag 
organiseren. 

Mocht u wat meer willen weten over computerachtige zaken 
zoals Word, Excel, Internet, e-mailen, fotoboeken maken, een 
filmpje( van foto's ) maken of anderszins, laat het dan weten dan 
kunnen wij bij voldoende deelname zoiets organiseren, dat is 
geen enkel probleem. Neem gerust contact daarover op per 
email aan thmulder@caiw.nl of bij een bestuurslid op de 
bijeenkomsten zoals kaartmiddagen en andere activiteiten. 
Horen we niets dan weten we ook niet waar behoefte aan is. Niet 
uitstellen gewoon doen. 
Theo Mulder 
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Deelnamereglement ‘Uit Goed Voor U’ van de KBO afdeling 
Wateringen 

 
De commissie ‘Uit Goed Voor U’ van de KBO afdeling 
Wateringen organiseert culturele en recreatieve evenementen. 
Deelname aan deze activiteiten staat open voor alle leden van 
voornoemde vereniging. De commissie kan toestaan dat leden 
zich tegen een meerprijs door één niet-lid (als hun introducé) 
laten vergezellen. 
 
De commissie gaat bij het organiseren van een activiteit 
financiële verplichtingen aan met de te bezoeken en/of de 
ondersteunende instantie(s). De deelnameprijs per persoon 
wordt daarna bepaald op basis van het aantal deelnemers.  
 
Wanneer iemand zich opgeeft om deel te nemen, verplicht deze 
zich om de deelnameprijs te betalen ook wanneer diegene (later) 
onverhoopt moet afzeggen. In dat geval vindt geen of slechts 
een gedeeltelijke teruggave van de deelnameprijs plaats. De 
hoogte van de teruggave is (de redelijkheid in acht nemend) ter 
beoordeling van de commissie.  
 
De financiële verplichting van de deelnemer is onafhankelijk van 
de manier waarop de inschrijving is gedaan en onafhankelijk van 
het feit of er al of niet een vooruitbetaling is gedaan. 
 
De deelnemers wordt dringend aangeraden om, voor die 
gevallen waarin het financiële risico (te) groot wordt geacht, 
persoonlijk een goede reis- en annuleringsverzekering af te 
sluiten. Onze vereniging kan hierin helaas niet voorzien. 
 
Een deelnemer blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor risico's 
en schade die uit deelname aan een evenement kunnen 
voortvloeien. De deelnemers wordt dringend aangeraden om, 
voor die gevallen waarin het financiële risico (te) groot wordt 
geacht, persoonlijk een goede aansprakelijkheidsverzekering af 
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te sluiten. Onze vereniging kan hierin helaas niet voorzien. 
 
Bij ziekte van een deelnemer of bij andere problemen tijdens het 
evenement zal de leiding haar uiterste best doen om te helpen bij 
het vinden van een oplossing. Alle eventuele kosten en 
gevolgschade daaruit voortvloeiende zijn wel voor rekening van 
de deelnemer. 
 
Tijdens een evenement zijn de deelnemers verplicht om de 
aanwijzingen van de organisatie op te volgen. 
 

Alle activiteiten, ook die, georganiseerd door de commissie ‘Uit 
Goed Voor U’, worden uitgevoerd onder auspiciën van het 
bestuur van KBO afdeling Wateringen.  
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Wiebes toch nog een beetje coulant voor ouderen,  nog twee 
jaar lang een belastingaanslag op papier mogelijk. 

In plaats van één jaar kunnen mensen nog twee jaar lang de 
belastingaanslag op papier krijgen, maar daarna is het toch echt 
afgelopen.  

Leuker kunnen ze het niet maken, wel 
makkelijker, ook voor zichzelf. Bij de 
Belastingdienst komt nu ongeveer 95 
procent van de aangiftes elektronisch 
binnen. Kijk je naar de bijwerkingen op die 
aangifte, dan gaat het om ca. 90 procent. 
Die 5%  procent die nog op papieren 
formulieren gebeurt, kost de dienst veel extra tijd en geld. 

Dat is de reden voor staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën 
om de elektronische aangifte op termijn ook voor particulieren 
verplicht te stellen. Ondernemers en bedrijven  kunnen op dit 
moment alleen nog maar online aangifte doen. 

Langere tijd om te wennen 

Het wetsvoorstel voor de ‘Wet elektronisch berichtenverkeer 
Belastingdienst’ werd op 6 oktober behandeld in de Eerste 
Kamer. De senatoren waren het eens dat tijden veranderen, 
maar de staatssecretaris lijkt wel erg snel te gaan. De Eerste 
kamer dwong een concessie af bij Wiebes. In plaats van een jaar 
krijgen particulieren dus nog twee jaar na invoering van de wet 
nog een blauwe enveloppe met daarin de belastingaanslag in de 
bus, zo schrijft de staatssecretaris deze week in een brief aan de 
Senaat. 

Dat is met name fijn voor ouderen. Onder de 45 jaar is het 
internet gebruik inmiddels 100 procent, maar in de leeftijdsgroep 
tussen de 65 en 75 was dit in 2014 nog maar 60 procent, aldus 
het ministerie. 
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De wet wordt waarschijnlijk per 1 november a.s. van kracht. Voor 
2015 en 2016 krijgen mensen hun belastingaanslag zowel op 
papier en digitaal. De jaren daarna wordt geleidelijk al het 
verkeer tussen de belastingbetaler en fiscus digitaal. Als het 
goed is en de plannen lukken allemaal, valt er rond het jaar 2022 
nooit meer een blauwe envelop in de bus en gaat alles digitaal. 

 Voor wie nog kan is ons advies: stap zo snel mogelijk over op 
digitaal aangifte doen. 

 T.M. 

Bron:  Ministerie van Financien   

 

Buurtrestaurant “BIJ MEKAAR JOOP” 
 

Op 4 oktober 2015 heeft buurtrestaurant 
”Bij mekaar Joop” haar deuren wagenwijd 
geopend. Meer dan 20 mensen hebben 
genoten van een heerlijk 3 gangenmenu, 
en van de gezelligheid van elkaar. 
Iedereen die het leuk vindt om samen te 

eten is welkom bij ”Bij mekaar Joop”. Voorlopig is het restaurant 
iedere eerste zondag van de maand geopend.  
De eerstvolgende keer is dat zondag 1 november. Inloop vanaf 
17.30 uur, het eten begint om 18.00 uur. De kosten voor het eten 
bedragen € 6,50 drankjes niet inbegrepen. Bij veel belangstelling 
gaat  ”Bij mekaar Joop”  vaker open. Het adres is Kruidenlaan  
53. 
Wilt u ook een keer mee-eten? Dat kan door je op te geven via 
de website www.bijmekaar.nl of telefonisch bij Vera Smits 06-
44072464. Er is plaats voor maximaal 25 personen. 
 
 Vera Smit 
 

http://www.bijmekaar.nl/
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Halloween 
 
Op 31 oktober verkleden 
kinderen zich en bellen als het 
donker wordt aan bij huizen  in 
de buurt die versierd zijn 
met pompoenen en lichtjes en 
roepen trick or treat, waarbij de 
keuze wordt gegeven tussen een 
plagerijtje uithalen of iets lekkers 
(meestal snoep) krijgen. De 
bewoners geven de kinderen 
dan snoepjes.  
 

 
Oorsprong 

Bij de oude Kelten speelden doden en geesten een 
belangrijke rol. Al in de 5e Eeuw voor Christus vierden de 
Kelten (GrootBrittanië) Samain of Samhain, het Keltische 
nieuwjaarfeest aan de vooravond van 31 oktober. De 
overgang van de zomer naar de winter werd dan gevierd. 

De Kelten geloofden dat op Samain (All 
Hallows Eve) alle doden van het voorbije 
jaar samen kwamen om een lichaam van 
mens of dier te kiezen waarin ze de 
komende 12 maanden zouden blijven 
wonen, totdat ze in vrede mochten gaan 
rusten in het hiernamaals. 

Keltische gezinnen maakten daarom hun huizen zo 
onaantrekkelijk en koud mogelijk voor de dwalende geesten. Ze 
doofden hun haard en verzamelden zich buiten rondom een 
groot vuur, ontstoken door de Druide priester, om de zonnegod 
te eren en de geesten af te schrikken 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/31_oktober
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pompoen
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Droedel van Harry. 

 

Oplossing droedel nr. 7 

Tussen 

 

door 

 

tje 

 

Als winnaar van Droedel nr., 7 is uit de goede antwoorden 

Anneke Thoen getrokken. 

Van harte gefeliciteerd de fles wijn wordt bij u bezorgd. 

 

Droedel nr. 8 

 

 
 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor 25 november 
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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Week van de Veiligheid en belangrijke tips  

 

De donkere dagen komen er weer aan. 

Inbrekers maken hier graag gebruik van. 

Daarom organiseert het Centrum van 

Criminaliteitsbestrijding en Veiligheid (CCV) 

de Week van de Veiligheid. Deze is op 11 

oktober afgesloten.  

Wat de KBO betreft is het elke week de Week van de 

Veiligheid: onze voorlichters gaan 52 weken per jaar op pad 

en wij proberen u steeds te voorzien van tips en informatie 

over wat u zélf kunt doen om uw veiligheid te vergroten. 

Hieronder een aantal tips van politie en CCV.  

 

Samen kunnen we er voor zorgen dat we het de inbrekers niet te 

makkelijk maken. Om een inbraak te voorkomen is het belangrijk 

om de volgende maatregelen te nemen:  

 

1. Doe deuren en ramen op slot. Laat de sleutel er niet in zitten. 

Zorg voor goed hang- en sluitwerk.  

2. Laat uw verlichting aan, ook als u er niet bent. Verlichting 

geeft een bewoonde indruk. Gebruik een tijdschakelaar en 

vergeet de buitenlamp niet.  

3. Doe nooit open voor onbekenden. Gebruik raam, deurspion, 

intercom of kierstandhouder. Bij verdachte situaties belt u 112.  

4. Volg de digitale training vanuit uw luie stoel  

 

Ad 1 - Goed afsluiten? Sleutel omdraaien!  

U kent het wel: even snel naar de winkel voor een paar 

boodschappen. Boven staat er nog een raam open, maar u 

neemt niet de tijd om deze even af te sluiten, want ‘u bent toch 

maar even weg’. Juist hiervan maken inbrekers gebruik. Een 

inbraak duurt gemiddeld maar 3 minuten. Hoe snel doet u de 

boodschappen? Wanneer u de deur niet op slot draait kan een 

inbreker met een stukje plastic (bankpasje!), uw deur binnen vijf 
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seconden open hebben.  

Naast de deur dicht trekken én op slot doen raden wij u ook goed 

hang- en sluitwerk aan. U kunt dat vinden en laten installeren bij 

erkende PKVW-bedrijven. Een erkende PKVW-bedrijf bij u in de 

buurt vindt u op 

www.politiekeurmerk.nl/bewoners/pkvw_bedrijf.  

 

Ad 2 - Niet thuis? Licht aan  

Inbrekers hebben een hekel aan licht. Als de woning een 

bewoonde indruk maakt, schrikt dat af.  

Als u ’s avonds weg bent, laat daarom altijd een lamp aan. Bij 

lange afwezigheid, zoals bij een vakantie, wordt het gebruik van 

een tijdschakelaar op een lamp aangeraden.  

 

Ad 3 - Kijk goed voor u open doet  

Criminelen bellen soms gewoon aan. Ze gebruiken dan een 

smoesje (babbeltruc) om binnen te komen. Of een handlanger 

gaat stiekem via de achterdeur naar binnen. Doe daarom nooit 

zomaar de deur open. Kijk eerst door een raam of deurspion. Of 

gebruik de intercom of kierstandhouder.  

 

Ad 4 - Digitale training vanuit uw luie stoel  

Om te testen hoe het met uw huis en veiligheid is gesteld kunt u 

een digitale training  volgen gewoon vanuit uw luie stoel.( te 

vinden op 

www.woonveiliger.nl/elearning). 

Handig, snel, gemakkelijk, 

informatief en leerzaam.  

Wij zeggen: doen!  

 
 

 

 

 

http://www.politiekeurmerk.nl/bewoners/pkvw_bedrijf
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Nieuws voor leden die nog wat meer willen met de computer 
of Ipad  
 
Windows 10, Les duur: 4 dagdelen,  
Workshop kosten: € 50,  
Locaties: Naaldwijk en ‘s- Gravenzande  
Snel kennismaken met het nieuwe Windows 10? Windows 10 is 
het nieuwe besturingsprogramma van Windows. Leer snel alle 
nieuwe optie van Windows 10 kennen. Ontdek dat het 
vertrouwde menu Start weer terug is, maar er zijn nog veel meer 
nieuwe dingen te ontdekken.  
 
Kerstkaarten maken op de computer  
In november gaat SeniorWeb Westland weer een workshop 
kerstkaarten maken organiseren. Heeft u interesse? Laat het 
weten!  
 
Beginnen met Ipad en vervolg op de Ipad  
SeniorWeb Westland leert u in vier lessen wat u allemaal met uw 
IPad kunt doen.  
Mailen, surfen op internet, boeken lezen muziek downloaden en 
luisteren enz.  
De cursus kost € 50.00 incl. cursusboek, cursusmap en koffie of 
thee in de pauze. De cursus wordt gegeven (bij voldoende 
aanvraag) in een van de bibliotheken in ons Westland, Naaldwijk, 
De Lier, Wateringen, Monster of ‘s-Gravenzande.  
 
Etiketten maken  
Heeft u heel veel kaarten te versturen met de komende 
feestdagen? Leer in 2 ochtenden een adressenbestand maken 
en om te zetten op uw etiketten.  
Voor alle cursussen neem contact op met: Francine 
Scholtes-Brinkman tel. 0174 – 623996 
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Miljoenen slachtoffers Windows-oplichters 
 
Microsoft denkt dat 3,3 miljoen Amerikanen dit jaar in 
telefonische oplichterij rond Windows trappen. Vorig jaar 
kwamen er honderdduizenden klachten over binnen bij 
Microsoft. De oplichters gaan intussen vrolijk verder.  
Telefonische oplichterij komt in Nederland ook voor. 
SeniorWeb krijgt er geregeld vragen over van leden. De 
oplichters gaan sluw te werk: de oplichter belt u op en zegt dat 
hij bijvoorbeeld van Microsoft is. Er zouden problemen zijn 
met uw computer en u moet wat handelingen op het apparaat 
uitvoeren. Maar daardoor krijgt u juist kwaadaardige 
programma’s op de pc. Het kost geld die software weer te 
verwijderen. 
Meteen ophangen 
Deze telefoontjes komen natuurlijk niet echt bij Microsoft 
vandaan. De persoon aan de lijn spreekt vaak Engels en is 
slecht verstaanbaar. De laatste tijd beginnen de oplichters 
over Windows 10. Ze proberen mensen bang te maken en zijn 
uit op uw geld. Dit jaar verdienen de oplichters er tot 1,3 
miljard euro mee, denkt Microsoft. Als iemand u opbelt en 
zegt van Microsoft te zijn, hang dan zonder aarzelen op. Het 
is namelijk altijd een oplichter. 
 

Betaalpassen diverse banken populair in nepmails 

  
De jacht op uw betaalpas is geopend. 
Internetcriminelen zijn eropuit uw 
persoonlijke gegevens, en zelfs 
bankpas te ontfutselen. 
Momenteel gaan er nepmails rond uit 

naam van ABN Amro, Rabobank, Triodos Bank en Van 
Lanschot. In alle gevallen is de betaalpas het onderwerp in de 
nepberichten. Ga nooit in op deze mails en neem in geval van 
twijfel contact op met uw bank. Op de site van de 
Fraudehelpdesk vindt u voorbeelden van deze nepberichten. 
 

https://www.fraudehelpdesk.nl/nieuws/valse-mails-vervangen-bankpassen-houden-aan/
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Meer fraude met internetbankieren 
 
Criminelen hebben in het eerste half 
jaar van 2015 bijna 3 miljoen euro 
buitgemaakt via fraude met online 
bankieren. Dat is meer dan in dezelfde 
periode vorig jaar. Toch is het weinig 
vergeleken met een paar jaar terug. 
De Nederlandse banken waarschuwen 

nog eens voor fraude met internetbankieren. Valse mailtjes 
over bankieren zien er steeds professioneler uit. Ook staan er 
minder taalfouten in. De berichtjes zijn bedoeld om achter uw 
inloggegevens te komen. Vaak wordt er een actuele 
aanleiding gebruikt. Deze vorm van oplichting heet ook wel 
'phishing', naar het Engelse woord voor vissen. 
Waarschuwing  
Via telefoongesprekken waarin criminelen zich voordoen als 
bijvoorbeeld bankmedewerker wordt geprobeerd om u als de 
klant in paniek te brengen zodat u de codes geeft. Ze zeggen 
bijvoorbeeld: ‘Ik heb nu uw inloggegevens nodig om te 
voorkomen dat uw geld door een crimineel naar een andere 
rekening wordt gesluisd.’ Banken, maar bijvoorbeeld ook de 
politie, vragen nooit om inlogcodes. Wie dit soort telefoontjes 
krijgt, moet meteen ophangen en nergens op ingaan. 
Inloggen  
Ook mailtjes met links naar internetbankieren zijn niet te 
vertrouwen. Wie erop klikt, komt uit op een nagebouwde 
website die lijkt op die van de bank. De criminelen willen dat u 
inlogt zodat ze uw inloggegevens kunnen zien. Die gegevens 
kunnen ze dan gebruiken voor betalingen. 
 
 

Doe maar gewoon, dan word je vanzelf 
bijzonder! 
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Senior gebruikt contant geld voor kleine uitgaven 

Senioren pinnen massaal aan de kassa. Toch zegt acht van 

de tien er moeite mee te hebben wanneer contant geld als 

betaalmiddel verdwijnt. Dit blijkt uit onderzoek van de Unie 

KBO onder 700 Nederlandse senioren. De voornaamste 

reden: klein geld op zak geeft een vertrouwd gevoel. 

 

Bijna alle deelnemers aan 

het KBO-panelonderzoek 

(90%) hebben er geen 

probleem mee wanneer ze in 

een winkel alleen maar met 

een pinpas kunnen betalen. 

Toch grijpt men graag snel naar muntjes.  

Betalen op de markt, het geven van fooien of geld aan de 

(klein)kinderen: geen contanten op zak zal problemen gaan 

opleveren. “Ik heb altijd wat kleingeld op zak voor een 

toiletbezoek, want daar moet meestal wel voor betaald worden”, 

zegt een van de respondenten. Het bedrag aan contant geld dat 

in de portemonnee van de senior zit ligt gemiddeld op ongeveer 

50 euro.  

 

Pinnen mag dan wel bijna volledig ingeburgerd zijn, met de 

veiligheid rond betalingen is het volgens de ondervraagden 

slecht gesteld. Maar liefst 43% vindt dat de veiligheid van 

pinbetalingen verbeterd moet worden. Bijvoorbeeld door een 

betere afscherming bij betaal- en pinautomaten.  

Volgens de Unie KBO is er veel werk aan de winkel om de 

veiligheid van pinbetalingen te verbeteren. Manon Vanderkaa, 

directeur van de Unie KBO: “Het valt ons op hoe vaak iemand 

erg dicht op de betalende klant gaat staan. Zeker bij oudere 

mensen kan dit het gevoel geven dat hun pincode wordt 

afgekeken. En als dat ook daadwerkelijk gebeurt, kunnen de 

gevolgen hiervan zeer ernstig zijn.”  
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We roepen winkeliers dan ook op meer aandacht te besteden 

aan de afscherming van betaalpunten in hun winkels.  

De Unie KBO nam de proef op de som en stuurde ook nog eens 

drie ouderen tien dagen lang op pad zonder contant geld op zak. 

Het ging de deelnemers goed af zonder contanten; nagenoeg 

overal kan met de pinpas worden betaald. Hoewel: “na een 

rondleiding in Dordrecht wilde ik de gids een fooi geven maar 

gelukkig had mijn vrouw haar beurs bij zich”, zo vertelt een van 

de deelnemers.  

 

De panelleden en deelnemers vinden wel dat het 

betalingsverkeer voor senioren in de toekomst laagdrempelig en 

toegankelijk moet blijven. De Unie KBO helpt ouderen door het 

organiseren van workshops internetbankierenzodat zij 

zelfstandig hun bankzaken kunnen regelen.  

  

 Wilt u ook deelnemen aan onderzoeken van de Unie 

KBO? Meld u dan aan voor het KBO-panel 

viawww.kbo.nl/kbopanel   

 

 
App toont beschikbare kledingstukken in de buurt 

 
Vooraf nagaan of een kledingstuk in uw maat 
beschikbaar is, zodat u niet voor niets de stad 
ingaat. Dat doet de nieuwe app Findur. 
De Nederlandse app Findur laat zien welke 

kledingstukken beschikbaar zijn bij winkels in uw buurt. Veel 
consumenten oriënteren zich op internet maar willen hun 
kleding niet online kopen. Dus is het wel zo handig al vooraf te 
weten of die favoriete broek in de winkel voorhanden is in uw 
maat. Momenteel werkt de app nog niet voor heel Nederland, 
maar dat gaat zeker veranderen. Winkelketens die al 
meedoen zijn Chasin, Score, Dolcis, Pro, Invito, Scapino en 
Manfield. 

http://www.uniekbo.nl/bank/
http://www.kbo.nl/kbopanel
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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 het 

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. 219623 

 

Geeft Allerheiligen zonneschijn, 

 

Dan zal  het spoedig 
winter zijn  
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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  
Willy vd Meer  A-B lijn  06-37323713 
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  
 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

