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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
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                     2291 SG  WATERINGEN 
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Jaargang: 62              nr.2                            februari 2015 

Beste mensen,  

 
Alweer een maand voorbij sinds het vorige mededelingenblad. 
Het wordt al weer veel later donker en de ochtenden beginnen 
ook een beetje lichter te worden.  
Gelukkig is men als je kunt zeggen, al weer een maand 
voorbijgevlogen. 
Vooral onder de ‘oude’ ouderen, zijn er velen voor wie de tijd 
langzaam gaat.  
Wij als KBO proberen 
ons steentje bij te 
dragen en ik kom zojuist 
van de carnavalsmiddag 
van De Jolige Druif, voor 
velen een middagje echt 
uit. 
 
Onze eerste 
Klaverjasmarathon is 
een groot succes 
geworden. 
Er waren mooie prijsjes en nog mooiere bekers te winnen. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Op 4 maart is er een boeiende middag over ‘De charme van het 
ouder worden’. Ook Wonen Wateringen zal hierbij present zijn. 
We verwachten een grote opkomst! 
 
En dan tot slot nodig ik de leden uit voor de Algemene 
Ledenvergadering op 7 april. 
Nadere gegevens volgen nog. 
 
Alle goeds, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

overleden: 

 De heer A.A. (Aad) Vollering, Van Nassaustraat 3, op 23 januari  

 Mevr. Dora van Zeijl, Marijkestraat 1,          op 13 februari 

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

Nieuwe leden: 

Mevrouw W.C. Buytelaar-van Kampen, Van Egmondlaan 99,  

Mevrouw A.J. (Alie) Bal, Duijvesteijnstraat 15, 2291RV  

Mevrouw S. (Sanne) Hessel, De Witte Emile 14, 2291JV. 

  

  Wij wensen alle nieuwe leden een fijne tijd bij de KBO. 

 

 

50 jaar getrouwd  

  

Truus en Nico Krijger, De Frankenthaler 59,    

op  25 maart 

 

Bruidspaar van harte gefeliciteerd.!! 
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Activiteiten: 
Wo     4 maart      De charme van het ouder worden  
27-28-29 maart    Kaartweekend Odoorn 
Di       7 april         Algemene ledenvergadering 13.30 uur 
Wo   20 mei          Voorjaarsdagtocht 
27/6 t/m 4/7          Vakantieweek 
 
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 en Biljarten.   
 
   
In memoriam 
 
Op 13 februari hebben wij afscheid moeten nemen van Dora van 
Zeijl. 
Dora was sinds 2002 als vrijwilligster tot afgelopen december 
actief als gastvrouw op de soosmiddagen bij de KBO. 
In december 2014 werd zij opgenomen in het ziekenhuis waar 
bleek dat zij erg ziek was en niet meer op genezing mocht 
rekenen. Dora had ter ere van haar 80e verjaardag op 11 januari 
j.l. een groot feest gepland in “Zus van de Haas”. Helaas mocht 
dat niet meer zo zijn, maar heeft zij wel in haar eigen huis haar 
laatste verjaardag in besloten kring gevierd. 
 
Dora bedankt voor je inzet bij de KBO 
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Klaverjasmarathon d.d. 27 januari 2015 

Wat een geweldig initiatief van de KBO om een 
klaverjasmarathon te organiseren en wat een animo ( 20 tafels). 

Het leuke was om niet met een vaste maat te spelen,heel 
verrassend. Bij binnenkomst een heerlijk kopje koffie of thee en 
even bijpraten. Vervolgens op zoek naar je maat. Elke eerste 
onderdoor van een ronde werd beloond met een boek over het 
westland ( gesponsord door Borgdorf). Na het tweede kopje 
koffie/thee, de tweede ronde afwachtend met wie je die ging 
spelen. 

Daarna de lunch die goed verzorgd was, heerlijke soep van Wim 
de Ruyt met broodje kroket en  broodje ham/kaas, karnemelk of 
melk, wat een verwennerij. ’s-Middags werden er nog drie rondes 
gespeeld. Er waren veel prijzen te vergeven. Voor de 1e, 2e en 3e 
was er een mooie beker en prijs (gesponsord door de Molerette.  
Wat een heerlijke dag, dat kan toch maar bij 
de KBO en dit dankzij de geweldige inzet 
van Chris de Gier en Piet en Tonnie 
Eygermans waarvoor dank en zeker voor 
herhaling vatbaar. Ook dank aan de dames 
die ons koffie/thee en soep serveerden. 

Truus Krijger-Vermeulen. 

UITSLAG  

 
1.       Ria  Wennekers    8822  punten. 

  
2.       Ton  Zuijderwijk    8605  punten. 

  
3.       Bea  Hakkaart      8605   punten. 

  
Aanmoedigingsprijs : Trees  Bouwer 5971 punten. 
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Langs deze weg willen wij de KBO en de organisatie bedanken 
voor de heel gezellige dag. Het was zeer geslaagd en is voor 
herhaling vatbaar. 
 
Was getekend: Van de klaverjassers.  

  

Uitslag prijsklaverjassen 3 februari 2015 

 

1. Tiny Odems         5697  punten               

2. Fred Kortekaas    5586  punten 

3. Ben Krijger           5475  punten 

  

De aanmoedigingsprijs 

Nel v. Zeijl               3293 punten 

 

 

 
Wijziging bij de afdeling Uit Goed Voor U. 

 
Mevrouw Ita de Bruijn heeft aangegeven zich te willen 
terugtrekken uit de Commissie Uit Goed Voor U. Met vreugde 
kunnen wij u meedelen dat we mevrouw Joke Mulder en haar 
man, de heer Theo Mulder, bereid hebben gevonden om haar 
plaats per direct in te nemen.  
Wij zijn mevrouw Ita de Bruijn zeer dankbaar voor haar 
jarenlange bijdrage in de Commissie en wensen het echtpaar 
Mulder veel succes binnen de Commissie. 
Namens het bestuur, Dick Kraaijenbrink. 
 

Oproepje 

 

Wij hebben plaats voor u op ons gezellige bridgeclubje in de 

hofboerderij op maandagmiddag. 

Bel voor inlichtingen Truus Krijger 0174-293605 
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BRIDGE 
Competitiestand na 4 zittingen in periode 4 

 
A-LIJN 
 
1e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   62.13% 
2e Jan de Kok en Ton de Kok    53.98% 
3e Wilma en André Saanen    53.59% 
4e Joke en Leo Tousain                                         52,98 % 
     
B-LIJN 
 
1e Wilma Groenendijk en Gerard de Kievit            61.93% 
2e Piet v.d. Hoeven en Jan v.d. Knaap  56.29% 
3e Annie van Dijk en Miep v.d. Knaap  54.98% 
 
C-LIJN 
 
1e Riet en Theo Damen    57.70% 
2e Piet Vijverberg en Nico Meijer   57.47% 
3e Riet Zwinkels en Koos van Paassen  56.79% 

 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 
Wie heeft een plekje over in de auto? 

 
Nu het weer winter is wordt het voor 
sommigen van ons wat lastiger om naar de 
soosmiddagen te komen. Zijn er misschien 
mensen die op de dinsdagmiddag met de 
auto naar de Velokantine rijden en bereid 
zijn iemand mee te nemen? meldt u zich 
dan bij de ouderenadviseur tel 0174-298075 
of bij iemand van het bestuur! 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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                                       Webmaster. 
 
Met vreugde kunnen wij u meedelen dat we de heer Theo Mulder 
bereid hebben gevonden om, naast zijn functie als commissielid 
van Uit Goed Voor U, ook de functie van Webmaster voor onze 
vereniging op zich te nemen. Dit houdt in dat hij de leidende rol 
krijgt bij het publiceren van onze informatie op de website van 
KBO Wateringen. Op technisch vlak blijft Marc Groenewegen ons 
ondersteunen.  
Wij wensen Theo veel succes met het beheren van de website. 
Namens het bestuur, Dick Kraaijenbrink. 
 

Website: www.kbowateringen.nl  
 

Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 
Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, 

Creatief,Nieuwsblad en Uit goed voor U. 
Het jaarverslag 2014 van de SARW is ook op onze site 

beschikbaar. 

Droedel van Harry. 

In elk mededelingenblad gaan we een droedel van Harry 

plaatsen. 

No 1 

 

Welk woord staat hier? 

 

 

 

 

 

 

 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor 10 maart op 
de van de Kerckhovestraat 3 of mail naar thea1944@caiway.net 
Onder de goede inzenders verloten we een fles wijn. 

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:thea1944@caiway.net
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Dankbrief hulphond Nederland 

Namens Hulphond Nederland 

wil ik u hartelijk danken voor 

uw gift van € 223,45 naar 

aanleiding van de lezing die 

mevrouw B. Eekhout op 5 

januari j.l. bij u mocht 

verzorgen.  

Uw donatie wordt besteed 

aan het opleiden en inzetten 

van hulphonden voor zowel de medische als therapeutische 

zorg. 

Mede dankzij uw bijdrage maken onze hulphonden een enorm 

verschil in het leven van mensen met een handicap. 

Bezoekt u voor aanvullende informatie www.hulphond nl.   

Met vriendelijke groet, Hulphond Nederland. 

 

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.hulphond/
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De charme van het ouder worden 
(Herhaalde en aangevulde aankondiging) 

 
Wij nodigen u van harte uit voor een 
themabijeenkomst met deze naam waarin 
een lezing door mevrouw Betsy de Keizer 
centraal staat. 
 

4 maart 2015 om 14:00 tot ca. 16:30 
uur 

 
Kantine VELO, Noordweg 26 in Wateringen 

 
Het gaat deze middag over hoe, en hoe lang, senioren zelf de 
regie over hun leven kunnen houden. Senioren willen graag 
onafhankelijk van hun kinderen, buren en anderen blijven, 
kortom ze willen zelfredzaam zijn en blijven. 
 
Dankzij de technologie (domotica - elektronica als hulpmiddel in 
huis - en andere aanpassingen in en aan de woning) kunnen 
senioren tegenwoordig heel lang comfortabel en zelfstandig in 
hun eigen huis blijven wonen zonder hulp van anderen. 
 
Tijdens de presentatie behandelt mevrouw De Keizer onder 
andere: 

 De charme van het ouder worden in het algemeen. 

 Hoe belangrijk het is om zelf de regie over je leven te 
houden. 

 De techniek die het mogelijk maakt om lang, comfortabel 
en zelfstandig, in je eigen huis te blijven wonen. 

 Hoe je met behulp van techniek en hulpmiddelen heel lang 
je persoonlijke verzorging in eigen hand kunt houden 
waardoor je geen, of veel later, thuiszorg nodig hebt. 

 Het belang van een tijdige aanpassing van je woning. Dat 
je zoiets niet moet uitstellen omdat je anders te laat bent 
als het echt nodig is. 
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Zij vertelt steeds het een en ander bij de getoonde beelden en 
speelt hierbij zoveel mogelijk in op de specifieke samenstelling 
van haar publiek.  
Zij merkt aan het eind van haar lezing dat de mensen vaak 
opgelucht zijn omdat zij zien dat er veel mogelijk is om in de 
huidige woning te blijven wonen. 
 

Bijdrage Wonen Wateringen (vanaf ongeveer 15:30 uur) 

 
Wij zijn verheugd te kunnen melden dat ook Wonen Wateringen 
een bijdrage aan deze themamiddag levert. Directeur André van 
der Berg en één van zijn medewerksters Liesbeth van Spanje 
komen vertellen over het woningaanbod en wat de procedure is 
bij het vrijkomen van een woning in hun woningbestand. 
 
R a b o b a n k   C l u b k a s   C a m p a g n e   2015 
Wij roepen u op om ook nu weer aan deze campagne mee te 
doen aan deze financiële ondersteuningsactie van onze 
vereniging.  
Om hieraan mee te kunnen doen moet u lid zijn van de  
Rabobank Westland. 
 
 Al de leden van de bank in het rayon van onze KBO- 
afdeling krijgen van de bank persoonlijk een schriftelijke oproep 
om te stemmen.  
Van 2 tot en met 15 maart 2015 kunnen de  Rabobankleden via 
de website van de Rabobank Westland een stem uitbrengen op 
hun favoriete vereniging of stichting. Ieder lid heeft 5 stemmen te 
besteden. U mag maximaal 2 stemmen op dezelfde vereniging 
uitbrengen. 
 
Het bedrag dat de Rabobank Westland beschikbaar stelt wordt  
verdeeld onder het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Hoe 
meer stemmen u gezamenlijk op onze KBO uitbrengt, hoe hoger  
het bedrag dat wij ontvangen.  
 
Doet u allen mee en steunt u ook dit jaar weer onze KBO!   
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Belastingaangifte 2014  
Het is weer zover vóór 1 mei aanstaande moet uw 
belastingaangifte ingeleverd zijn bij de belastingdienst, vanaf 2 
maart kunnen wij afspraken gaan maken voor het invullen van 
uw aangifte inkomstenbelasting 2014, omdat vanaf die datum de 
benodigde software beschikbaar is. 
Wilt u gebruik maken van onze belastingservice bij het invullen 
van de aangifte, maak dan een afspraak met Cees van Rijn 
telefoon 0174-293694 of Henk Berendse telefoon 0174-
297235.  
Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, maar 
u heeft veel extra kosten voor gezondheid gehad in 2014, neem 
dan toch contact op want als u niets invult krijgt u ook nooit iets 
terug.  
Wat heeft u nodig voor de aangifte:  

 Jaaroverzichten van al uw inkomsten van u en eventeel uw 

partner  

 Jaaroverzichten AOW en 

eventuele pensioenen van u en 

eventueel uw partner  

 Burgerservice nummer van u en 

eventueel uw partner  

 Banksaldo 1 jan. 2014 van alle 

betaal-, spaar- en 

beleggingsrekeningen.  

 Bezit u een eigen woning, dan de 

WOZ waarde hiervan. Voor het 

jaar 2014 geldt de WOZ-waarde 

met waarde peildatum 1 januari 2013. Die staat op de WOZ-

beschikking die u begin 2014 van uw gemeente hebt 

gekregen.  

 Hypotheekrente betaald in 2014  

 Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2014  
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 Zelf betaalde kosten voor tandarts,medicijnen, hulpmiddelen 

etc. 

Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 
belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, 
krijgen begin 2015 een brief met een machtigingscode. U hebt 
deze machtigingscode nodig als iemand u helpt bij het invullen 
van uw aangifte inkomstenbelasting 2014. Met deze code kan 
diegene die u helpt uw gegevens opvragen in het 
aangifteprogramma. Bewaar deze brief goed en geef hem aan 
de invuller! Voorheen was het geen ramp als iemand de brief niet 
meer had, maar vanaf dit jaar kunnen invullers u anders niet 
helpen. Partners krijgen allebei een eigen code.  
Heeft u voor 1 maart geen code ontvangen, bel dan voor het 
aanvragen 088-1236555 of de belastingtelefoon 0800-
0543(gratis)  
 
 

Vrijwilligers gevraagd voor “Woon-/zorgcentrum  
De Ark”. 
Heeft u tijd over en wilt u iets voor anderen betekenen, dan zijn 
wij op zoek naar u. 
Wij zouden u hulp kunnen gebruiken voor het wandelen, lezen of 
spelletjes doen met een van onze bewoners. Ook zouden wij 
hulp kunnen gebruiken bij het koffie schenken, het delen van de 
maaltijden of begeleiden bij creatieve activiteiten. 
Bij het kleinschalig wonen zijn wij op zoek naar vrijwilligers die 
willen helpen bij de dagelijkse dingen, zoals bijvoorbeeld 
ontbijtjes klaarmaken en met de bewoners eten klaarmaken en 
koken.  
Heeft u interesse in vrijwilligerswerk of wilt u meer informatie dan 
kunt u contact opnemen met Maria Andringa, 
vrijwilligerscoördinator van woon-/zorgcentrum De Ark, 
telefoonnummer 0174-293647 of m.andringa@careyn.nl. 
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Westlands vakantieweekje in Hotel  IJsselvliedt in Wezep. 
In week 31; van 27 juli tot 1 augustus 2015, heeft de Rode Kruis 
afdeling Westland en Delft, plaatsen gereserveerd in Hotel 
IJsselvliedt. 
Wij vervoeren U op maandag 27 juli per touringcar naar het hotel 
in Wezep en komen U zaterdag 1 augustus ook weer ophalen. 
De opstapplaats is in Naaldwijk dus U moet wel zorgen dat er 
vervoer is naar Naaldwijk! Maar dat zult U toch niet tegenhouden 
als U graag een weekje op vakantie wilt? 
Hotel IJsselvliedt biedt plaats aan 35 gasten en wekelijks komen 
er ook 25 vrijwilligers om onze gasten te verwennen! De 
zorgvrijwilligers gaan samen met U uw zorg doorspreken zodat 
wij er een fijne vakantieweek van kunnen maken. Er zijn 20 
hotelkamers, waaronder 5 eenpersoonskamers met een eigen 
aangepaste badkamer met toilet en douche, iedere kamer heeft 
een TV. 
Er zijn veel hulpmiddelen aanwezig zoals badstoelen, til liften, 
rolstoelen rollators, papagaaien, hoog/laagbedden en nog veel 
meer! 
De directie en medewerkers van het hotel zal er samen met de 
verpleegkundigen en de vrijwilligers alles aan doen U een 
heerlijke vakantie te bezorgen! 
Hebt U interesse of wilt U nog meer weten over een weekje 
vakantie op IJsselvliedt kunt u contact opnemen met Gré 
Zandvliet tel. 0174-295497 
 PS. Wilt u een andere week op vakantie naar IJsselvliedt, De 
Valkenberg of de J.Henry Dunant kunt u ook bellen met Gré 
Zandvliet. 

 

Gratis sms’en binnen de EU bij T-Mobile 

T-Mobile komt met iets heel nieuws in 

telecomland. Nieuwe klanten kunnen zonder extra 

kosten bellen binnen de Europese Unie. Sms'en 

wordt zelfs helemaal gratis.  
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In de Europese Unie (EU) gebeld worden op de mobiele telefoon 

wordt ook helemaal gratis voor nieuwe klanten van T-Mobile. 

Verder kunnen ze maximaal twee uur per maand vanuit de eigen 

bundel (zonder extra kosten) bellen naar of bellen vanuit een 

ander land in de EU. T-Mobile is de eerste provider die bel- en 

sms-kosten in het buitenland voortaan binnen het abonnement 

laat vallen. 

Internetten in het buitenland  

In het buitenland internetten via 3G en 4G kost wel extra geld, 

ook bij T-Mobile. Die kosten kunnen erg oplopen. Het is daarom 

verstandig het mobiele internet uit te zetten in het buitenland. 

Lees hier meer over in onze tip 'Grens over? Dataroaming uit'.     

Het abonnement 

Het nieuwe abonnement van T-Mobile heet 'Stel Samen & Stel 

Bij' en is vanaf 19 januari af te sluiten. Voor bestaande klanten 

van T-Mobile geldt de nieuwe regeling alleen als zij hun 

abonnement verlengen. Of daar extra kosten aan zijn verbonden, 

is nog niet bekendgemaakt. 

Europese maatregelen 

Met het nieuwe abonnement loopt T-Mobile alvast vooruit op 

nieuwe Europese wetgeving. Het Europees Parlement heeft 

eerder al bepaald dat de extra kosten voor bellen, sms’en en 

internetten in andere EU-landen afgeschaft moeten worden. De 

Europese Commissie moet deze maatregel alleen nog 

goedkeuren.  
 

Nepmail Rabobank over skimmen 

 
 
 

Pas op voor een mail die uit naam van de 

Rabobank, melding maakt van een 'skim 

aanval'. Zogenaamd loopt u gevaar, tenzij u 

klikt op een link in het bericht.  

http://www.seniorweb.nl/tip/59665/tip-grens-over-dataroaming-uit
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De site van Opgelicht maakt melding van de nepmail. Daar vindt 

u ook een plaatje van het bericht zodat u kunt zien waar u op 

moet letten. Natuurlijk geldt ook hier weer dat een bank nooit in 

een e-mail om uw persoonlijke gegevens vraagt. Twijfelt u, neem 

dan gewoon contact op met de bank. 

Overigens kan het geen kwaad de e-mail per ongeluk te openen 

en te lezen. Alleen als u doorklikt op het bericht en daarna uw 

persoonlijke gegevens invult, bent u de pineut. Hoe u deze 

zogeheten phishingmails herkent leest u in de tip 'Ontmasker 

nepmails'. 

Valse Rabo-mail ontvangen? 

Hebt u een valse e-mail ontvangen met als afzender de 

Rabobank? Op de website van de Rabobank staat het e-

mailadres waar u de e-mail heen kunt sturen om de Rabobank te 

waarschuwen. Ook staat er wat u moet doen als u per ongeluk 

toch op de mail bent ingegaan. 
 
 

App Google Maps toont actuele weer op bestemming 

 

Google heeft zijn kaartenapp bijgewerkt voor 

zowel Apple als Android.  

Google heeft Maps voor mobiel een update gegeven. De 

vernieuwingen verschillen per besturingssysteem. Op de iPhone 

en iPad toont Maps het actuele weer op de opgegeven 

bestemming. Op Android-toestellen was dat al het geval. Verder 

is het nu mogelijk bij zowel start- als eindpunt een speld te 

plaatsen. Zodat de route niet automatisch wordt getoond vanaf 

de locatie waar u zich bevindt. 
 

http://www.opgelicht.nl/alerts/valse-e-mails/alert-detail/valse-e-mail-rabobank-skim-aanval/
http://www.seniorweb.nl/tip/56603/tip-ontmasker-nepmails
http://www.seniorweb.nl/tip/56603/tip-ontmasker-nepmails
https://www.rabobank.nl/particulieren/klantenservice/verlies_schade_diefstal_fraude_of_onveilige_situaties/fraude_of_onveilige_situaties/hoe_meld_ik_een_valse_e_mail_phishingmail
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Computers over het algemeen slecht beveiligd 

Maar liefst twee op de drie pc's zijn onvoldoende 

beveiligd. Dat concludeert de Consumentenbond na eigen 

onderzoek. 

Verouderde software en onveilige instellingen zijn de 

belangrijkste oorzaken van slecht beveiligde computers. De 

Consumentenbond analyseerde de Windows-computers van 

bijna vijfhonderd gebruikers. Vooraf gaven deze mensen aan een 

gemiddelde tot uitstekende kennis van veilig computerbeheer te 

hebben. Toch bleken veel computers niet goed beveiligd. Vaak 

bevatten de computers verouderde software zoals Java, Flash en 

Adobe Reader. En op een kwart van de onderzochte pc's was 

ongewenste of verdachte software aanwezig. 

Wat moet u doen? 

Het is verstandig de computer regelmatig te controleren op 

software-updates en voor de juiste beveiliging te zorgen.  
 

HOE PAKKEN DE HERVORMINGEN IN DE OUDERZORG 

UIT? 

  

 

 

 

 

 

De veranderingen in de ouderenzorgen houden veel mensen 

bezig. Januari 2015 zit er bijna op. De Unie KBO stelt het 

Nationaal Meldpunt Ouderenzorg nog open tot 1 april. Zo 

horen en lezen we wat de effecten zijn van de 

hervormingen.  

Sinds 1 januari 2015 is de ouderenzorg ingrijpend veranderd. Het 

gaat om 600.000 ouderen met een zorgvraag thuis en 200.000 

ouderen in een zorginstelling. De thuiswonenden groep is nu 
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afhankelijk geworden van hun eigen gemeente voor 

huishoudelijke hulp en begeleiding en afhankelijk van hun 

zorgverzekering voor thuiszorg, wijkverpleging, dagopvang en 

het persoonsgebonden budget.  

Via ‘keukentafelgesprekken’ kijkt de gemeente naar de inzet van 

mantelzorgers en vrijwilligers. 1800 wijkverpleegkundigen 

moeten alle zorg aan huis in goede banen leiden. De huidige 

zorg aan huis is tot 1 mei gegarandeerd. Daarna moet bekend 

zijn hoeveel uur zorg elke cliënt nog krijgt.  

We horen nu al dat er veel onduidelijk is voor ouderen. Via ons 

Nationaal Meldpunt Ouderenzorg weten we wel al dat de 

huishoudelijke hulp drastisch wordt beperkt. Over een maand 

denkt de Unie KBO meer zicht te hebben op alle veranderingen.  

 

• Meld het ook!  

Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is nog tot 1 april 2015 te 

bereiken. Dit kan via 

www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl en via het nummer 

0800- 22 55 624.  

De telefoonlijn is elke werkdag open tussen 10.00 uur en 12.00 

uur.  
 

Slechtste wachtwoord: 123456 

Nieuw wachtwoord nodig? Kies dan vooral niet '123456'. Dat 

is samen met 'password' het meest voorkomende slechte 

wachtwoord ter wereld. Voor criminelen is het een fluitje van 

een cent om die wachtwoorden te kraken.  

 

Deze informatie komt van het bedrijf SplashData. Dat bedrijf 

onderzocht 3,3 miljoen wachtwoorden die in 2014 werden 

buitgemaakt en op internet terechtkwamen. De meeste 

wachtwoorden die ze tegenkwamen zijn kinderlijk eenvoudig. 

Wat dacht u van '11111' of '123123'? 

http://www.nationaalmeldpuntouderenzorg.nl/
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Cijfers en letters 

Een ander populair en makkelijk te raden wachtwoord is 'qwerty', 

oftewel de eerste vijf lettertoetsen van uw toetsenbord. 

SplahData kwam erg veel getallen tegen in de wachtwoorden, 

gewoon oplopende reeksen als '12345678'. 

Veel mensen worden tureluurs van alle wachtwoorden die ze 

moeten aanmaken en vervolgens onthouden. Gelukkig zijn 

er hulpmiddelen! Bijvoorbeeld voor het opslaan en bewaren 

van wachtwoorden. 

Helaas ontkomen we er niet aan, accounts aanmaken op 

internet. Zonder uw inloggegevens komt u niet (bij bepaalde 

onderdelen) op veel websites. En dat is maar goed ook, want 

daarmee is dat wat u achter de inlog doet, beveiligd. In dit artikel 

bespreken we hoe u wachtwoorden beter onthoudt en hoe de 

techniek u kan helpen ze te bewaren. 
Slim aanmaken = makkelijk onthouden 

Uw wachtwoorden gemakkelijk onthouden, begint al bij het 

aanmaken ervan. U moet er even op broeden, maar er zijn 

trucjes waarmee u goed te onthouden wachtwoorden maakt die 

ook nog eens sterk zijn. Dat betekent: niet makkelijk te kraken 

door kwaadwillenden.  

Wachtwoorden zijn uw toegang tot uw accounts op internet, 

of het nu gaat om e-mail of betaaldiensten. Ze zijn dan ook 

een geliefd doelwit van criminelen. Het maken van een sterk 

wachtwoord is daarom belangrijk. Maar hoe doet u dat nu? 

 

Voor de hand liggende wachtwoorden zijn makkelijk te kraken. 

Een cijferreeks (123456), een woord (Geheim) of een combinatie 

van uw voornaam en geboortedatum (Rita1957) is door een 

computerprogramma dat hackers inzetten snel geraden. Geen 

overbodige luxe dus om ook uw wachtwoordgebruik onder de 

loep te nemen. 

Basiswachtwoord bedenken 

Een handige truc voor een veilig basiswachtwoord is om een zin 

te kiezen die u makkelijk kunt onthouden. Daarvan pakt u dan de 

eerste letter van elk woord. Denk bijvoorbeeld aan de zin ‘in de 

http://www.seniorweb.nl/tooltip/27637/hacker
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winter is het koud, in de zomer is het warm’. Het wachtwoord 

wordt dan: idwihkidzihw 

Vaak bent u verplicht ook cijfers, hoofdletters en leestekens in 

een wachtwoord te gebruiken. Begin het wachtwoord met uw 

favoriete cijfer, maak van de laatste letter een hoofdletter, en 

vervang een ‘i’ bijvoorbeeld door een uitroepteken. Het 

wachtwoord wordt dan: 4!dw!hk!dz!hW 

 

Overal een ander wachtwoord 

Gebruik niet overal hetzelfde wachtwoord. De veiligheid van de 

gegevens die u invoert bij verschillende internetdiensten (groot of 

klein) is niet 100 procent gegarandeerd. Wordt het wachtwoord 

dat u nauwkeurig hebt samengesteld bij een van de diensten 

gehackt, dan moet u overal uw wachtwoord veranderen voordat 

er misbruik van wordt gemaakt. 

Voeg dus voor elke dienst die u gebruikt nog iets unieks toe aan 

uw basiswachtwoord. Probeer daar een kort zinnetje voor te 

bedenken waar u ook weer de eerste letter van elk woord 

gebruikt. Bijvoorbeeld de zin ‘Gmail is handig’ bij Gmail of 

‘Facebook is gezellig’ bij Facebook. Bij Gmail wordt uw 

uiteindelijke wachtwoord dan: 4!dw!hk!dz!hWGih 

 

Hulpmiddelen 

Hoe langer het wachtwoord, hoe minder makkelijk het te kraken 

is. Vandaar dat u het advies om de hele zin te gebruiken ook 

tegen kunt komen. Maar op veel websites zit u aan een 

maximaal aantal tekens vast en is de zin al snel te lang. Test uw 

wachtwoord eens met de volgende wachtwoordtester. Hoe hoger 

de score, hoe veiliger uw wachtwoord. 

Moeilijk om de wachtwoorden te onthouden? Gebruik een 

hulpmiddel. Het programma Lastpass bijvoorbeeld. 

Nederlanders zijn onzorgvuldig 

Denk trouwens niet dat u de enige bent die moeite heeft met 

wachtwoordgebruik. Uit onderzoek van SeniorWeb blijkt dat 

Nederlanders in het algemeen onzorgvuldig omgaan met hun 

wachtwoorden. 

http://www.wifiwijs.nl/images/stories/password%20meter/pwdmeter.htm
http://www.seniorweb.nl/artikel/44602/lastpass-gebruiken
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AH test nieuw mobiel betaalsysteem 

Albert Heijn test met ingang van 4 februari lokaal een nieuw 

systeem. Daarbij kan de iPhone gebruikt worden als scanner 

en als betaalmiddel. 

De test start in Eindhoven, bij een XL-vestiging aan de 

Limburglaan. De nieuwste versie van Appie, de app van Albert 

Heijn, bevat een optie waarmee producten in de winkel kunnen 

worden gescand. Uiteindelijk kan de klant afrekenen bij een 

zelfscankassa. Maar het is ook mogelijk via de app te betalen bij 

een gewone kassa. Op termijn komt de functionaliteit ook 

beschikbaar voor Android. 

Wie nieuwsgierig is naar de werking van het nieuwe systeem zal 

moeten afreizen naar Eindhoven. Elders werkt de 

zelfscanmogelijkheid van de app nog niet. 

Innovatie in Eindhoven  

Het nieuwe betaalsysteem is niet de enige innovatie in 

Eindhoven. Albert Heijn test er zijn nieuwe winkelformule. Op een 

koffietafel in de winkel liggen iPads die klanten kunnen gebruiken 

om kookinspiratie op te doen en online te winkelen. Ook wordt 

het mogelijk om op de iPad producten te bestellen die niet in de 

winkel aanwezig zijn. De klant kan kiezen om die vervolgens 

thuis te laten bezorgen of om ze zelf op te komen halen in de 

winkel.  
 

Rabo Wallet: betalen met de smartphone 

 
Rabobank lanceert de app Rabo Wallet. Daarmee is het mogelijk 

contactloos te betalen via de smartphone. 

Momenteel werkt de app uitsluitend op de Samsung Galaxy S4 

en de Galaxy Note 3. 
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Contactloos betalen 

De meeste banken bieden al de mogelijkheid om via de bankpas 

contactloos te betalen. Maar Rabobank is de eerste bank die het 

ook via de smartphone mogelijk maakt. Bij contactloos betalen 

volstaat het om bankpas of telefoon op korte afstand van een 

betaalapparaat te houden. Bedragen tot vijfentwintig euro 

kunnen zonder verdere omhaal worden afgerekend. Wie 

daarboven komt moet, ter controle, een pincode intoetsen.  

Play Store  

De Rabo Wallet is vanaf vandaag te vinden in de Play Store. 

Maar zoals gezegd: als u geen Samsung Galaxy S4 of Note 3 

hebt, is installatie zinloos. 
 

 

Postzegels,      

 

Nog steeds worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate 

van Missie- en Ontwikkelingswerk. 

. 
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 
 

 

 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gieseckedevrient.android.wallet.rabo
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Uit KBO Nieuws 

 

 
Ouderen dupe van de 

zorghervorming? 

Ouderen mogen niet de dupe 

worden van de decentralisatie van 

de langdurige zorg, zo vindt de Unie 

KBO. Ook gemeenten en huisartsen 

maken zich inmiddels zorgen. De 

geluiden dringen door tot de 

Tweede Kamer.  

De Kamer debatteerde eind januari over de gevolgen van de 

hervormingen in de ouderenzorg.  

Is er voldoende zorg voor zieke ouderen en gehandicapten? We 

laten de Kamer geregeld weten dat wij zorgelijke signalen krijgen 

van onze leden. Daarin worden we bevestigd door huisartsen, 

die de zorg in de buurt onvoldoende vinden. Veel Kamerleden 

stelden kritische vragen over de continuïteit van zorg aan 

staatssecretaris Martin van Rijn. De staatssecretaris monitort de 

veranderingen samen met de beroepsorganisaties. Hij verwacht 

eind mei een eerste resultaat te kunnen presenteren. 

 

Ongerust over signalen 

Wij houden als Unie KBO natuurlijk de vinger zo goed als 

mogelijk aan de pols, geholpen door ons Nationaal Meldpunt 

Ouderenzorg. En wat ons opvalt en zorgen baart, zijn de 

signalen over wachtlijsten voor verpleegkundige zorg. En ook - 

tegen de afspraken in! - bezuinigingen op de ‘lijfgebonden’ zorg 

aan huis. Binnenkort hoort u meer van ons.  

 
Zo maakt u bezwaar tegen een Wmo-beslissing 
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Bij ons Nationaal Meldpunt Ouderenzorg komen veel klachten 

binnen over het wegvallen van zorg en huishoudelijke 

ondersteuning. Slechts weinig ouderen tekenen echter bezwaar 

aan bij de gemeente, terwijl hiervoor wel een mogelijkheid is.  

Een voorbeeld van zo’n melding: “van de gemeente hebben we 

vernomen dat we onze huishoudelijke hulp tegen extra betaling 

kunnen behouden. Maar dat kunnen we financieel niet 

opbrengen. Een keukentafelgesprek heeft nooit plaatsgevonden. 

We hebben geen sociaal vangnet. We hebben het te slikken en 

weten niet meer hoe we het moeten doen. Hoezo “zorg dichter bij 

mensen” als het voor ons onbetaalbaar wordt?”  

 

De Unie KBO adviseert ouderen in dit soort situaties om 

beslissingen van de overheid niet zo maar te accepteren. 

Bezwaar aantekenen kan namelijk altijd. En elke gemeente is 

verplicht om bezwaarschriften zorgvuldig af te handelen. 

 

• Voor meer informatie: zie de website van de 

Rijksoverheid en de organisatie Ieder(in).  

 

Het Nationaal Meldpunt Ouderenzorg is iedere werkdag 

telefonisch bereikbaar van 10.00 tot 12.00 uur op nummer 0800- 

22 55 624 

 

Als februari lacht , 

Dan wordt maart niet zacht 

 

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/bezwaar-beslissing-wmo-2015.html
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorg-en-ondersteuning-thuis/vraag-en-antwoord/bezwaar-beslissing-wmo-2015.html
https://iederin.nl/nieuws/17392/wat-doe-ik-als-gemeente-mijn-huishoudelijke-hulp-stopt-of-wijzigt-/
http://www.nationaalmeldpuntouderenzorg.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 
Jan Lindenburg                  A-B lijn          070-3210010 
Toos van der Helm  B-C lijn 0174-292195 
Grard Kester-Vijverberg     C    lijn          0174-625736 
 

 
 

mailto:janettydekok@gmail.com

