
~ 1 ~ 
 

 
KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
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2291 SG  WATERINGEN 
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Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
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Jaargang: 63              nr. 2                          februari 2016 

 
Beste mensen, 
 
De voor mij donkerste maand van het jaar, januari, is weer 
voorbij en het blijft ’s middags al weer veel langer licht. 
 
In januari hebben wij onze tweede klaverjasmarathon gehouden 
en we mogen zeggen, dat wegens groot succes er een ware 
traditie aan het ontstaan is. 
 
De vorige week ben ik samen met Theo Vis naar een door de 
SARW (Senioren Advies Raad Westland) georganiseerde 
middag geweest over het thema: Westland, een 
seniorvriendelijke gemeente? Zorgen maakt men zich vooral over 
de ‘respijtzorg’. Iemand mag bv. na een ziekenhuisopname naar 
huis, maar is - tijdelijk - nog zorgafhankelijk. Iedereen is van 
mening dat men dan binnen het Westland in zijn eigen sociale 
omgeving moet kunnen worden opgevangen. Maar door het 
verdwijnen van de verzorgingshuizen is er een ‘gat’ gevallen. 
Een echte oplossing is nog niet gevonden. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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En dan is er nominatie voor de Loftrompet voor de gezamenlijke 
Westlandse KBO’s. De Loftrompet is een prijs van de gemeente 
Westland aan een vrijwilligersorganisatie, die zich 
onderscheidend heeft ingezet voor de Westlandse samenleving. 
Deze prijs wordt uitgereikt als waardering voor hun inzet en als 
inspiratie voor anderen. 
De WOS maakt binnenkort opnames bij de diverse KBO’s en de 
jury kiest uit de kandidaten de uiteindelijke winnaar. 
Er is ook een publieksprijs, hierbij kunnen de inwoners van 
Westland hun stem uitbrengen op één van de genomineerden. 
Wie de meeste stemmen krijgt, ontvangt de publieksprijs. 
Dus ik hoop en verwacht, dat elk lid op ons stemt en ook 
probeert anderen te bewegen op ons te stemmen. 
 
Vergeet ook onze algemene ledenvergadering op 7 april niet. 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 

 

60 jaar getrouwd:  

 

Dhr. en Mevr. Van Adrichem,  

Azaleapark 5   op 26 januari 

Bruidspaar van harte gefeliciteerd. 

 

Overleden:  

Mevr. H.L.M. van der Maarel-Paalvast, Lenteblok 107,  2 dec ‘15 

 

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

verlies.  

 

Nieuwe leden:   

Mevr. C. Duyvestijn- v.d. Heuvel, Herenstraat 85, De Ark, k. 213  

   

Wij wensen u een fijne tijd bij de KBO. 
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Activiteiten: 
 
 
donderdag     7 april  Algemene ledenvergadering  
8-9-10 april     kaartweekend Berkel Enschot 
20 t/m 27 augustus    vakantieweek   
    
 
Soos dinsdagmiddag start 13.00 uur 

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

Soos donderdagmiddag  v.a. 13.00 uur 

    Bridgen en Biljarten. 
 

 

Biljarten: 

 

Aan-  en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 

donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom 

Voor informatie kunt u hier terecht: 

Telefoon: Hein Straathof 0174 29 63 79 

Of bij Harm Caspers per e-mail: dezwakke2@gmail.com 
 

 

 Mailadres!!! 

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

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 

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

mailto:dezwakke2@gmail.com
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Van de penningmeester: 

 
In december hebben alle leden een acceptgiro in de bus 
gekregen om de contributie KBO voor 2016 over te maken. 
Nu, eind februari, blijkt dat niet iedereen daadwerkelijk de 
contributie betaald heeft. 

Indien dit u betreft, verzoek ik u dit per omgaande te doen met 

behulp van acceptgiro of internetbankieren. 

Mocht iemand anders voor u betalen wilt u dan uw eigen naam 

daarbij laten vermelden. 

Bij voorbaat dank. 

 

 
Belastingaangifte 2015 
 
In aanvulling op het artikel ‘Belastingaangifte 2015’ in het 
mededelingenblad van januari geef ik hierbij aan, dat u voor de 
bovenstaande service ook een afspraak kunt maken met Henk 
van der Hee, telefoon 0174-295 294. 
 
Tevens wijs ik nog op een 3-tal aspecten: 

1. Wenst u gebruik te maken van de belastingservice dan 
mag voor een alleenstaande het inkomen niet hoger zijn 
dan € 35.000 en voor een echtpaar niet hoger dan € 
50.000. 

2. De HUBA’s (Hulp Bij Aangifte) mogen per cliënt een 
vergoeding van € 12 vragen. 

3. Tenslotte wijs ik u erop, dat vanaf 1 maart een afspraak 
met mij of mijn collega’s kan worden gemaakt. 

Henk van der Hee, HUBA KBO Wateringen 

 
Cees van Rijn Tel: 0174-293694 
Henk Berendse Tel: 0174-297235   0611366665 
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Klaverjasmarathon 2016 
 

Dit jaar hebben we na het succes van vorig jaar opnieuw een 
goede en zeer geslaagde klaverjasmarathon mogen houden, er 
waren 84 deelnemers.  
De drive werd mede mogelijk gemaakt door de welwillende  
medewerking van een aantal sponsors: wassalon De Molerette, 
kapsalon Roel van der Zwaan, de VSB met prachtige boeken 
over Het Westland, salades van (Herman) Kleer en bloemen van 
(Ab) Stekelenburg. 
Ook de catering was weer prima verzorgd in ons ‘onderkomen’ 
bij VELO door de vele vrijwilligers die stuk voor stuk hieraan hun 
steentje hebben bijgedragen, helemaal TOP.  
Met zo’n succes heb je er zin in om het volgend jaar weer te 
organiseren. 
De organisatoren Chris, Tonnie en Piet 
 
Uitslag:  
1.Ton Tanke            9875  punten. 
2..Ad Lem                 9139  punten. 
3. Nel v.d. Horst    8766  punten. 
   
Aanmoedigingsprijs 
Jopie v.d. Zanden    5373  punten. 
   
Bij leven en welzijn is het de bedoeling in januari 2017 de 
derde marathon te spelen. Doet U ook mee! 
  
De tweede was van horen zeggen zeer geslaagd 
 
Prijsklaverjassen 2 februari 2016 
 1.Thea Reijgersberg                    5553  punten. 
 2.Leo v. Gaalen                           5433  punten. 
 3.Tiny Odems                              5371  punten.  
  
Poedelprijs 
Kees Duijnisveld                           3271  punten. 
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Beveiligingsmail ING is nep 

 
Een mail van ING waarschuwt 
voor internetcriminaliteit. Het 
bericht zelf is echter nep. Laat 
u niet verleiden tot het 
doorgeven van uw 
persoonsgegevens. 
Het lijkt in de e-mail alsof ING 
stappen neemt om het 
internetbankieren veiliger te 
maken. Dat klinkt natuurlijk 
positief. Echter, wie doorklikt 

komt op een nepsite uit. Vul niet uw bankiergegevens in! 
Diverse kenmerken geven weg dat de mail vals is: 
 De aanhef is onpersoonlijk (geachte heer/mevrouw). 
 De e-mail is ondertekend met 'Directeur klantenservice'. 
 De mail is opgesteld in slecht Nederlands. 
En tot slot: wie doorklikt op de link komt uit bij het adres 
'http://veranda2003.nl/sesam/inloggen.html'. Niet bepaald een 
adres dat ING zou gebruiken 
 
 
 
 
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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Carnaval: 
 

Afgelopen maandag 8 februari was het dan weer zover; carnaval. 
Een feest voor jong en oud, jammer dat het weer niet echt 
meewerkte maar voor ons was dat niet het ergste. 
Wij, dat waren dan netjes uitgedrukt de wat oudere mensen uit 
Wateringen en Kwintsheul, waren uitgenodigd door Velo en de 
carnavalsvereniging. 
De sporthal was weer keurig ingericht 
en versierd door tientallen vrijwilligers 
en we werden welkom geheten met 
gratis bonnen voor koffie en een 
drankje. 
Vanaf 13.30 uur stroomden de mensen 
binnen en was het al een drukte van 
belang. 
De leden van de carnavalsvereniging 
en de muziek waren aan het oefenen 
en speelden de bekende nummers. Om 
14.00 uur begon het feest met een 
opening van de man die alles aan elkaar moest kletsen. 
De dansmariekes gaven een show en ook de wat oudere meisjes 
lieten zien wat er met een jonge body allemaal kan .  
Verder werd er natuurlijk veel polonaise gelopen waar de opa’s 
en oma’s wel naar keken maar waaraan zij om veiligheids-
redenen denk ik niet meededen. 
In de tussentijd werd er door de vrijwilligers koffie met koek en 
later een drankje geserveerd. 
Al met al was het weer een geslaagde middag  waar we allemaal 
met plezier aan terug zullen denken. 
  
Theo. 
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Laatste nieuws over onze website, 
 
De regelmatige bezoeker van onze website 
heeft al gemerkt dat er veel veranderd is.  

Je kunt nu meer informatie vinden over KBO Wateringen en over 
haar activiteiten inclusief uitgebreide fotoalbums van de 
evenementen die we organiseren.  
 
Er is een mogelijkheid gekomen om je via de website op te 
geven voor de evenementen. Dat is even wennen, maar als u het 
eenmaal een keer gedaan hebt, dan wilt u niet anders meer. 
Er staat veel nieuws op over de Unie KBO, de organisatie die 
onze belangen op landelijk niveau behartigt.  
In het archief kunt u zoeken naar oudere zaken. 
 
Sinds kort kan d.m.v. de ‘poll’ gestemd worden om ons te laten 
weten hoe u over een bepaald thema denkt. Uw mening over 
artikelen en andere zaken vinden wij belangrijk. Vertel het ons, 
daar leren we van!  
 
Al dit moois is waarschijnlijk voor velen onder u even wennen, 
maar wij gaan met de tijd mee, en voor senioren is het goed om 
ons daarin te volgen. Want rekening houden met de soms 
beperkte ‘digitale kennis’ van senioren gebeurt helaas nog te 
weinig. 
 
Het inloggen op de website gaat voor sommigen een beetje 
moeizaam. Dat komt meestal door onwennigheid of door onjuiste 
gegevens zoals een verkeerd of een ontbrekend e-mailadres. 
Laat ons weten als het u niet lukt, wij helpen u dan op weg. 
 
We hopen dat u nog veel plezier gaat beleven aan de nieuwe 
website, wij doen ons best zodat onze service steeds beter 
wordt. Laat ons weten wat u ervan vindt of wat u graag wilt zien. 
Er zijn allerlei ideeën: wellicht een KBO-marktplaats, familie- 
berichten, tips over allerlei zaken, enz. Kortom een website voor 
en door onze leden, waar je wat aan hebt. 
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Website: www.kbowateringen.nl  

 
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 

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

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. 
 
 
 
 
Bridgepartner gezocht: 
De volgende bridgers zoeken voor komend seizoen een 
bridgepartner. Als u een bridgepartner zoekt dan kunt u contact 
opnemen met een van deze bridgers. 
 
Lukt het u om een nieuw bridgepaar te vormen, dan kunt u dat 
voor 1 september aan de bridgeleider Jan de Kok melden via e-
mail: ettyjandekok@gmail.com of telefonisch: 0174-785167 
mobiel: 06-24137579 
 
Hannie van Zon B-C-D lijn  0174-294570 
Annie van Dijk A-B-   lijn  0174-297058 / 06-12591095 
 

 

 

Je kunt beter verdwalen dan vast 

blijven zitten in oude patronen. 

  

   

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:ettyjandekok@gmail.com
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Zet ‘m op: 
 
Op een regenachtige woensdagmiddag 27 januari jl. waren 38 
mensen bijeen in Velo om een demonstratie over hoedjes mee te 
maken, gegeven door mevrouw Wil Gorter die in Andijk een 
eigen hoedenmuseum heeft en dus daar heel veel over kan 
vertellen. 
En vertellen kan zij, vrijwel iedereen hing aan haar lippen en 
keek de ogen uit naar de bonte verzameling hoedjes die zij had 
meegebracht. En aan de hoeveelheid te zien heeft zij vast geen 
Fiatje 500. 

Achter en onder ieder hoedje stak een verhaal 
en Wil kon dat prachtig vertellen en wel op een 
heel komische wijze met een eigen stijl en 
iedereen genoot hier zichtbaar van. 
De aanwezigen hebben alles bij elkaar ook een 
leerzame middag gehad en hebben nooit 
doorgehad dat er zoveel onder hoedjes schuil 

ging. 
Tegen het einde kon ieder een hoed opzetten en werd er 
zingend en gelijktijdig de hoeden op en afzettend hilarisch 
afscheid genomen van deze heel gezellige en onderhoudende 
middag. Een ieder deed mee, niemand uitgezonderd. 
Joke Mulder dankte haar voor de goede leuke presentatie, echt 
een petje af voor Wil. 
Wel wat jammer dat de opkomst niet zo heel groot was, want de 
aanwezigen wisten het zeker, de thuisblijvers zijn ongetwijfeld 
een heel leuke middag misgelopen. 
 
Lezerswaardigheden. 
Vlgones een oznrdeeok op een uvinretsiet mkaat het niet uit in 
wlkee vloogdre de ltteers in een wrood saatn, het enige wat 
blegnarijrk is is dat de eretse en de ltaatse ltteer op de jiutse 
patals saatn. De rset van de ltteers mgoen wllikueirg gpletaast 
wdoren en je knut vrelvogens gwoeon lzeen wat er saatt. Dit 
kmot odmat we niet ekle ltteer op zcih lzeen maar het wrood als 
gheeel.      
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Droedel van Harry. 
 
Droedel nr. 10 

 
Oplossing droedel  nr. 10 
 
Aan BE vel in G 
Aanbeveling  
 
 

Uit de inzenders is als winnaar getrokken Magda Vanhoutte. 
Haar antwoord, zij had beveling, is bijna goed. Omdat er 
meerdere met dit antwoord waren hebben zij mee ge loot. 
Vandaar deze aanmoedigingsprijs.  
Van harte gefeliciteerd. De fles wijn wordt bij u bezorgd. 
 
 
Droedel 11 
 

 
 
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 weer een fles wijn 

mailto:thea1944@caiway.net
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Rabo laat KPN-klanten via simkaart betalen 
 
KPN-klanten met een rekening bij Rabobank kunnen vanaf 
komend voorjaar via een smartphone afrekenen in 
winkels. Op de nieuwe simkaart in de smartphone zit een 
chip die contactloos betalen mogelijk maakt. Afrekenen 
met een mobieltje wordt daardoor voor meer mensen 
beschikbaar. 
Klanten van Rabobank konden de afgelopen tijd al betalen via 
een mobiele telefoon van Samsung met Android. Het toestel 
moest dan wel een zogeheten NFC-chip hebben. Die chip zit 
alleen in heel nieuwe telefoons. Daardoor was betalen met de 
telefoon voor de meeste Rabo-klanten niet beschikbaar. De 
bank wilde contactloos betalen met de telefoon aan meer 
mensen aanbieden. 
 
Simkaart 
Rabobank en telefoonprovider KPN werken nu samen. 
Klanten van KPN met een Rabo-rekening krijgen komend 
voorjaar een nieuwe simkaart voor in hun telefoon. Op de 
simkaart staat zo’n NFC-chip. Wie dan ook nog eens versie 
Android 4.4 of hoger heeft op de telefoon, kan met contactloos 
betalen aan de slag. Het werkt niet op iPhones, maar wel op 
de meeste Android-toestellen met de genoemde versies van 
Android. Dus niet alleen Samsungs. 
 
Betalen 
Wie voldoet aan alle voorwaarden (rekening, simkaart, 
minimaal Android 4.4) kan in winkels snel afrekenen via de 
telefoon. Dat gaat via de Rabo Wallet, een betaalapp van 
Rabobank die dient als mobiele bankpas. Betalen met de 
telefoon werkt hetzelfde als contactloos betalen met een 
bankpas. De telefoon wordt bij de betaalapparaat gehouden 
en de betaling is binnen een paar seconden klaar. 
 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/n/nfc
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KBO roept ouderen op: drink 40 dagen geen druppel: 
 
In Nederland lopen naar schatting 150 duizend probleemdrinkers 
van 55 jaar en ouder rond. Senioren die zich afvragen waar ze 
zitten op de glijdende schaal van gezelligheidsdrinker naar 
probleemdrinker, worden door KBO, Nederlands grootste 
seniorenorganisatie, uitgedaagd om 40 dagen niet te drinken 
tijdens de komende vastentijd. Behalve op zondag, dan mag een 
glaasje wel. 
 
Het aantal vijftigplussers met een alcoholverslaving is opnieuw 
gestegen en dat komt niet alleen doordat Nederland vergrijst. Het 
alcoholgebruik in Nederland is vervijfvoudigd. Manon Vanderkaa, 
directeur Unie KBO: ‘De huidige generatie babyboomers is 
opgegroeid in een maatschappij waarin drankgebruik volledig 
geaccepteerd was. Zij drinken bij meer gelegenheden en vaker 
door de week. Voor veel gepensioneerden is het eeuwige 
weekend aangebroken. Maar tegelijkertijd worstelen ze met de 
veranderingen van het ouder worden: ze missen het contact met 
collega’s, een zinvolle bezigheid, idealen en lichamelijke kracht. 
Drank kan dan de oplossing lijken.’ 
 
Gezelligheidsdrinkers veranderen zo vaak ongemerkt in 
probleemdrinkers. Vanderkaa: ‘Op internet zijn allerlei tests 
waarmee je kunt nagaan of je in de gevarenzone verkeert, maar 
de beste test is eigenlijk deze: lukt het je om een tijd niet te 
drinken? Vandaar de uitdaging die wij 50-plusers geven: doe 
mee en drink 40 dagen geen druppel.’ Behalve het bewustzijn 
dat zo’n stopperiode oplevert, zorgt een maand zonder alcohol er 
ook voor dat je geld bespaart, dat de lever herstelt, de bloeddruk 
daalt, mensen drie tot vijf kilo afvallen en dat de 
cholesterolwaarde er wel bij vaart, zo wees recent Brits 
onderzoek uit. 
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Actie 
De actie van de KBO loopt in de vastentijd, vanaf Aswoensdag 
(10 februari) tot Pasen op zondag 27 maart. Dat zijn 46 dagen, 
omdat er zes zondagen in deze periode vallen. Zoals gebruikelijk 
wordt er in de vastentijd niet gevast op zondag, dan mag er wel 
een glaasje gedronken worden. 

 
Senioren die mee willen doen met de 
uitdaging kunnen bij de KBO gratis een 
zilverkleurig speldje aanvragen met een 
druppel erop. Dat opent het gesprek en 
maakt het initiatief herkenbaar voor de 
omgeving. Wie zich aanmeldt 
via www.40dagengeendruppel.nl krijgt 
de speld gratis thuisgestuurd (op=op). 
Op de website staan ook tips en 
informatie over 50-plussers en alcohol. 
                 
Anti –alcohol  actie  Ik Pas  van GGD 
Haaglanden 
 

Ik Pas, 30 dagen zonder alcohol, is een landelijke 
bewustwordingscampagne waarbij mensen worden uitgedaagd 
om in de maand maart 30 dagen geen alcohol te drinken. GGD 
Haaglanden ondersteunt deze landelijke campagne. 
Veel mensen vinden het onbewust vanzelfsprekend om 1 of 
meer glazen alcohol te drinken. 
Ik Pas is een persoonlijke uitdaging om dit patroon te 
doorbreken. Deelnemers ervaren zo zelf wat een maand zonder 
alcohol met je kan doen. Zo gaven veel deelnemers van de 
eerste editie in 2015 positieve lichamelijke veranderingen te 
ervaren: ze voelden zich fitter en scherper, sliepen beter, vielen 
af en hadden een betere huid. 
Men kan zich inschrijven op www.ikpas.nl  
Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met GGD 
Haaglanden via ikpas@ggdhaaglanden.nl  
 

http://www.40dagengeendruppel.nl/
http://www.ikpas.nl/
mailto:ikpas@ggdhaaglanden.nl
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Ondersteuning Windows 8 stopt 
 
Het is zover, Microsoft stopt met 
Windows 8. Om verwarring te 
voorkomen: Windows 8.1 blijft 
natuurlijk wel ondersteund! 
De dag die je wist dat zou komen is eindelijk hier! Ruim van 
tevoren aangekondigd door Microsoft breekt het moment nu 
dan aan. Wie nu nog Windows 8 gebruikt moet het zonder 
veiligheidsupdates stellen. De oplossing is eenvoudig en ligt 
voor de hand: updaten naar Windows 8.1. Het kan gratis en 
moeiteloos en wel op de volgende manier: 
 Ga naar het Startscherm.  
 Open de Windows Store. 
 De update naar Windows 8.1 is zichtbaar. Klik hierop. 
 Klik nu op Download. 
De update wordt op de achtergrond gedownload en 
geïnstalleerd. U kunt de pc gewoon blijven gebruiken. 
Nog maar een handvol mensen gebruikt Windows 8. Maar 
behoort u tot deze groep: wacht niet te lang met de overstap 
naar Windows 8.1 want uw computer loopt over een tijdje 
veiligheidsrisico's. 

 
Bejaarde bridgers opgepakt in Thailand 
 
De Thaise politie heeft een groep westerse bejaarden 
gearresteerd die in de toeristenplaats Pattaya aan het bridgen 
waren. Onder hen was een 84-jarige Nederlandse vrouw. 
Volgens de politie zouden de bridgers zich schuldig hebben 
gemaakt aan gokken, dat is verboden in Thailand. Geld werd er 
echter niet aangetroffen. De verdachten werden na uren 
vrijgelaten op borgtocht, maar kunnen alsnog aangeklaagd 
worden vanwege het bezit van meer dan 120 speelkaarten. 
Uit het dagblad Trouw van 5 februari 2016 
Zo zie je maar dat de commissie Uit Goed Voor U  er heel 
verstandig aan heeft gedaan om het kaartweekend  in Berkel-
Enschot te houden 
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Compensatie voor alle gedupeerden van afkoop klein 
pensioen 
Pensioenfondsen kopen een klein pensioen vaak af. Na de 
AOW-leeftijd werd deze afkoopsom overgemaakt. Door de 
verhoging van de AOW-leeftijd vindt de afkoop plaats 
voordat men AOW ontvangt. Met als gevolg dat de 
afkoopsom verrekend werd met o.a. de AOW-partnertoeslag. 
De Unie KBO en Kamerlid Pieter Omtzigt wilden 
dat alle gedupeerden compensatie krijgen. Ook degenen die 
geen officieel bezwaar hebben gemaakt. Recent werd 
bekend dat dit ook gaat gebeuren.  
Wat is er aan de hand? 
Pensioenfondsen hebben 
het recht om een klein 
pensioen af te kopen.  
Door verhoging van de 
AOW-leeftijd is bij een groep 
senioren het pensioen afgekocht vóórdat de AOW-gerechtigde 
leeftijd was bereikt. Gevolg is dat de afkoopsom in mindering 
kwam op inkomensafhankelijke regelingen zoals de AOW-
partnertoeslag. Manon Vanderkaa: “Degenen die hiermee te 
maken hebben, zijn de dupe van het feit dat gewijzigde 
wetgeving (verhoging AOW-leeftijd) niet aansluit op de praktijk.”  
 
Dit moest natuurlijk worden gerepareerd en dat heeft de regering 
inmiddels ook gedaan. Maar hoe zit het met degenen die nog in 
het gat vielen tussen het afkoopmoment en de verhoogde AOW-
leeftijd? Mensen die bezwaar of beroep hebben aangetekend, 
kwamen in aanmerking voor een nabetaling. Anderen niet. De 
Unie KBO drong er, net als Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) bij de 
Tweede Kamer op aan om alle gedupeerden in aanmerking te 
laten komen voor de nabetaling. Met succes; alle 
gedupeerden krijgen compensatie. Manon Vanderkaa. "We zijn 
blij dat ons gezamenlijk pleidooi tot resultaat heeft geleid." 
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Steve+ steunkousen aantrekhulp 
 

We hebben het er al eens eerder over gehad, maar omdat veel 
mensen er enthousiast over zijn, willen wij 
graag weer eens een ‘Weetje’ wijden aan de 
‘Steve’.  
Als u steunkousen draagt, dan weet u het wel. 
Ze zijn vaak lastig aan te trekken, niet alleen 
door uzelf maar ook door een ander. 
De Steve+ is hierbij een handig hulpmiddel. U 
kunt hiermee meestal zelf uw steunkousen 
aantrekken. En dat gaat gemakkelijk, zonder 
dat u diep voorover moet strekken of bukken. 
Ook als iemand anders u hierbij helpt, gaat het 
met de Steve+ veel handiger. 
Trouwens, niet alleen bij steunkousen is de 
Steve een uitstekend hulpmiddel. Ook gewone 
sokken of pantykousjes trekt u veel sneller aan met de Steve. 
En hierbij blijft het niet. Want ook een armsteunkous is 
makkelijker aan te trekken met de Steve+. Bovendien kunt u de 
Steve gemakkelijk demonteren en weer in elkaar zetten, zodat hij 
gemakkelijk mee kan in de tas. 
Informeer bij uw verzekering of u de Steve+ misschien vergoed 
krijgt. Dat is namelijk bij veel maatschappijen het geval.  
Er geldt een 14-dagen ‘niet-goed-geld-terug’ garantie. Voor leden 
zijn de kosten €75,95 en daarbij komt €9,95 verzendkosten. Voor 
niet-leden is dit €79,95 plus verzendkosten. 
Bestellen via Senioren Society levert nog meer voordeel op: 
Steve 2® wordt dan geleverd met (gratis) Steve handschoenen. 
Zie ook op www.seniorensociety.nl  en voor informatie: 
info@seniorensociety.nl        
U kunt ook bellen: 020-7740413 
 
 
 
 
 
 

http://www.seniorensociety.nl/
mailto:info@seniorensociety.nl
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Zomeractiviteiten 
SARW en Vitis Welzijn hebben een programma voor de 
maanden juni, juli en augustus in de planning. 
Waar en hoe laat een activiteit gehouden wordt horen jullie zo 
snel als mogelijk is. 
Westland ZomerActief 
Genoeg te doen in de vakantiemaanden! 
 
Postzegels 
Voor het Missie en Ontwikkelingswerk van broeder Ludwig  
verzamelen wij al vele jaren postzegels, brillen, hoorapparaten, 
rozenkransen en zangbundeltjes. Knip de postzegels royaal uit of 
lever de enveloppen en kaarten bij ons in. 
 
INLEVERADRESSEN 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. 
Kunt u ze niet brengen? Een telefoontje en we halen het bij u op. 
 

 

 

Lente. De tulpen gaan weer 

uit hun bol. 
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Taxivervoer: 
 U hebt geen eigen auto maar u wilt toch 

graag eens weg, even eruit, familie of 
vrienden bezoeken die verder weg wonen. 
Als ook het openbaar vervoer niet goed te 
doen is, zijn er nog verschillende 
taximogelijkheden. 

  
Valys: 
De Valys is taxivervoer voor mensen met een mobiliteitsbeperking. 
Zij vervoeren u buiten uw regio. U kunt u aanmelden via de brochure 
van Valys of via hun website. 
 
Er zijn drie soorten taxivervoer: 
Valys basis: Deur tot deur taxi: €0,20 per kilometer. De hoeveelheid 
kilometers is afhankelijk van het kilometerbudget dat u krijgt. 
 
Valys begeleid: Deur tot deur vervoer onder volledige begeleiding. 
Ook als u een deel met de trein moet reizen. U krijgt dan een 
reisassistent, een apparaatje waarmee u altijd in verbinding staat 
met Valys. 
 
Valys Vrij: Deur tot deur vervoer met taxi en trein. U reist zelfstandig 
met de trein. 
  
Regiotaxi: 
Dit is een aanvulling op het reguliere taxivervoer. Dit deur tot 
deur/halte/station taxivervoer is voor reguliere klanten, maar ook 
voor mensen met een WMO pas. Er zijn door het hele land 
verschillende regiotaxi’s. De kostenberekening is niet altijd hetzelfde. 
Het ene taxibedrijf werkt met zones, het andere met kilometers. Als u 
via Google het woord ‘regiotaxi’ intypt, dan vindt u de regiotaxi bij u 
in de buurt 
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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 
Annie van Dijk A-B-C lijn  0174-297058/06-12591095 
Ed van Mil  C-D  lijn  06-12883821 
Willy v.d. Meer A-B  lijn  06-37323713 
Hannie van Zon B-C  lijn  0174-294570 
 
Biljart: 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Hein Straathof  tel.0174- 296379 of bij 
Harm Caspers per E-mail; dezwakke2@gmail.com 
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:dezwakke2@gmail.com

