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Van de bestuurstafel 

Het einde van 2016 nadert al weer. 

De dagen worden korter, de lampjes eerder 
aan. 

Maar eerst komt de gezellige 
decembermaand en dan de ‘kale’ 
januarimaand.  

Wij hebben nog veel voor u in het verschiet: 
de sinterklaas en kerst middagen bij de 
klaverjas en bridgedrives, de lichtjestoer in 
Delft en dan natuurlijk de viering van het 
kerstfeest. 

Het kerstbuffet was vorig jaar zo’n succes, dat we dit jaar weer een 
buffet hebben georganiseerd. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Voor de alleenstaanden onder ons, mensen die een dierbare 
verloren hebben, de mensen die eenzaam zijn, is december 
misschien een moeilijke maand. Dan juist hopen wij u te zien bij b.v. 
onze kerstviering. 

Het bestuur ziet het jaar 2017 met vertrouwen tegemoet. De 
soosmiddagen worden goed bezocht, de sfeer is goed en in januari 
houden we voor de derde keer onze Klaverjasmarathon. 

Er zijn ook verkiezingen voor de Tweede Kamer in 2017. We 
wachten af wat dat de senioren brengen zal. Qua aantal neemt deze 
doelgroep alleen maar toe, dus het is goed als alle politieke partijen 
hier oog voor hebben. 

Namens het bestuur wens ik u allen fijne feestdagen en een goed 
2017.  

Het bestuur van KBO Wateringen 
zal proberen daartoe haar steentje 
bij te dragen.  

Annelies van der Hee-Lammers, 
voorzitter 

 

 

 

Overleden 

 

Dhr. Louis van Andel, Guldeland 36, 2291VK            op 29 oktober 
Dhr. A. (Andre) Grootscholten, Vliethof 25, 2291RX  op  7 november 
  

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

verlies . 
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60 jaar getrouwd:   

 
Leonie en Leo van Gaalen uit de 
H.Hoekstraat zijn op 27 november a.s.  
60 jaar getrouwd. 

  

Bruidspaar van harte gefeliciteerd. 

 

Nieuwe leden 

 

Mevr. C.M. (Toos) Suijker-Bronswijk, Het Tolland 80, 2291VT. 
Dhr. J.M.M. (Jan) van der Knaap, Kerklaan 28C, 2291CH  
Mevr. J.A.M. (Coby) van der Knaap, Kerklaan 28C, 2291CH. 
Dhr. K.A. (Koert) Ottens, Polanenhof 95, 2548MC Den Haag. 

  

Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO. 
 

Activiteiten  
dinsdag  13 dec.   Boottocht naar lichtstad Delft 
dinsdag 13 dec.   kerstklaverjassen                                                                                                        
dinsdag   20 dec.   Adventsviering  
donderdag    22 dec.   kerstbridge         
dinsdag         24 jan.    klaverjasmarathon 
17 tm 19 maart     kaartweekend Avifauna (zie inlegvel)  
 
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. 
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Van de penningmeester: 

 
De contributiebrief is kort geleden bij de leden bezorgd. Al flink wat 
mensen hebben de contributie betaald. 
Er schijnt enige verwarring te zijn over de contributie. Ter 
verduidelijking de kale contributie van de KBO is € 25,= per persoon 
voor 2017. 
Als u bridget, klaverjast of biljart betaald u een extra bijdrage en die 
wordt apart in de u toegezonden brief vermeldt. 

 
 
 
 
 
Rabo Clubkas  

 
31 oktober j.l. hebben we 
de cheque van de Rabo 
Clubkas Campagne in 
ontvangst mogen nemen.  
De opbrengst voor 2016 
is  €   765,16. Dat is ruim 
€ 40,= meer dan in    
2015 . Toen was de 
opbrengst €  724,50. 
 
Alle stemmers hartelijk 
dank. 
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Droedel van Harry    

Oplossing droedel nr. 15 

O ver na ME  = overname 

Hij was dit keer erg moeilijk maar toch waren er een paar goede 

oplossingen.  

Droedel nr. 16 

 
 
Uw oplossing kunt u voor  20 december inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Waarvoor kunt u uw Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) 
inschakelen? 
 
Zo nu en dan staat er in de Nestor een stukje over de VOA’s die door 
de ouderenbonden zijn opgeleid. Ook voor u kan de VOA wellicht 
iets betekenen! De samenleving wordt steeds ingewikkelder, en de 
regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld zorg en wonen is de 
laatste jaren drastisch gewijzigd. Logisch dat u dan niet altijd de weg 
weet in dit doolhof. Daarbij komt dat veel informatie op internet te 
vinden is, of zelfs aanvragen voor voorzieningen via internet gedaan 
moeten worden, maar…. niet alle senioren beschikken over internet 
of hebben kinderen die hen daarbij kunnen helpen. Denk dan eens 
aan de VOA. Op uw verzoek ondersteunt, verwijst, bemiddelt of 
adviseert de VOA vrijblijvend over regelgeving en voorzieningen. De 
VOA geeft geen dwingende adviezen, maar helpt bij de 
probleemverheldering, denkt met u mee, informeert, adviseert en 
verwijst. De VOA helpt u de touwtjes zelf in handen te houden. 
U kunt bijvoorbeeld met de volgende vragen bij de VOA terecht: 
 Doordat ik slecht ter been ben, kan ik niet meer mijn hobby 

uitoefenen en zie ik minder mensen. Wat kan ik hieraan 

doen? 

 Kom ik in aanmerking voor huursubsidie of zorgtoeslag? 

 Hoe hoog is de eigen bijdrage voor de Wmo als ik hulp ga 

ontvangen? 

 Hoe kan ik nu al regelen wat ik wel of niet meer aan 

verzorging wil aan het einde van mijn leven? 

 Wat kan ik doen om te voorkomen dat ik in en om het huis 

val? 

 Welke verschillende vormen van personenalarmering zijn er 

en hoe regel ik dat? 

 Wanneer moet ik mentorschap, bewindvoering of curatele 

regelen voor mijn dementerende partner? 

 Hoe moet ik bij de gemeente een Wmo aanvraag doen? 

 Nadat mijn partner is overleden weet ik niet goed raad met 

alle administratie. Hoe moet ik dit aanpakken? 
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De VOA is géén mantelzorger, boodschappendienst, curator of 
taxidienst en is evenmin hulp bij de belastingaangifte, maar de VOA 
weet wel de weg om u op deze terreinen weer door te verwijzen. 
De VOA kan als “Cliëntondersteuner” u specifiek helpen als u een 
zogeheten “keukentafelgesprek” met de gemeente moet voeren. De 
VOA kan het gesprek met u oefenen en de hulpvraag met u 
doornemen. Als u het gesprek niet alleen aandurft, kan de VOA u 
ook tijdens het gesprek helpen om uw situatie goed over te brengen. 

 

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

Belastinginvullers  HUBA’s 

Henk Berendse       Tel 0174-297235/06-11366665  

w.j.berendse@caiway.nl 

Cees van Rijn         Tel  0174-293694 

Henk van der Hee   Tel 0174-295294 

 
 

Mailadres!!! 

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

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 

 

 

 
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. 

 

 
 

 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:w.j.berendse@caiway.nl
mailto:ettydekok@gmail.com
http://www.kbowateringen.nl/
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Klaverjassen 

 
Prijsklaverjassen  8 November 2016 
  
1.Ton Zuijderwijk                      5622  punten 
  
2.Jos v.d. Voorde                     5546  punten 
  
3.Fred Berendse                      5461  Punten 
  
4.Ben Krijger                            5418  Punten 
  
5.Nel Huijser                            5274  Punten 
  
 
Poedelpijs 
  
Riek Toebak                            3568  Punten 
 

 
 
 
Beste klaverjassers, 
 
Dames en heren , 24 januari 2017 is de Marathon. 
U kunt zich nog opgeven. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. 
Wees er snel bij.  
 
Ton, Piet en Chris. 
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Biljarten 
 

 

Geschiedenis van het biljartspel deel 1 van 5 
 
De geschiedenis van het biljarten is een lange geschiedenis die zelfs 
terug strekt tot in de 15e eeuw. Men neemt aan dat voor het jaar 1550 
het spel buiten werd gespeeld en het de voorloper van het Engelse 
Pall Mall spel is. Hier gaat het om een soort Croquet waarin de bal 
door poortjes wordt gespeeld. 
Ook zijn er richtingen die denken dat het biljartspel zijn oorsprong 
vindt al 200 jaar voor Christus. Echter zijn hier geen bewijzen voor 
gevonden. 
Wat wel zeker is, is dat het in eerste instantie een openluchtspel was, 
dat buiten plaats vond en alleen gespeeld werd door de rijken der 
aarde. 
De ballen waren van hout en klei gemaakt en de toenmalige keus 
werden gebruikt om te duwen in plaats van te stoten. Het doel was, 
om met zo weinig mogelijk beurten, alle poortjes te passeren. 
 
Het was een spel voor Koningen en Edelen. 
Na 1550 vindt men het spel 
binnenshuis in de landen Engeland, 
Frankrijk, Spanje en Italië. 
Hier wordt dan met een kromme keu 
gespeeld op een tafel met opstaande 
rand en met de poortjes nog aanwezig 
op tafel. 
De ballen worden geschoven in plaats 
van gestoten. Er stond een blokje (de 
Koning) op tafel, en deze fungeerde als 
doel om te raken. 
De biljartregels waren uiteraard ook afwijkend, want raakte je de 
andere twee ballen, dan werd je bestraft. 
De biljartballen werden voor de rijken der aarde toen nog vervaardigd 
uit ivoor van de slagtanden van olifanten. Rond het jaar 1650 namen 
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Nederlandse emigranten enkele biljarttafels mee naar Amerika 
waardoor dit spel ook daar werd 
geïntroduceerd. 
Vandaag de dag is er nog steeds 
onenigheid over de oorsprong 
van het biljarten. 
  
  

 
 
De Engelsen beweren dat de naam “billiart” een vervorming is van het 
woord “yard” (ellestok), en eventueel samen met het woord "ball". 
In ieder geval stootte William Kew met deze “yard” voor het eerst het 
balletje. 
De Fransen echter geven een hele andere betekenis aan het woord 
“billiart”. Zij zeggen dat het een samenvoeging moet zijn van de 
woorden “bille” (bal) en “art” (kunst). Lijkt een zeer logische naam-
samenvoeging. 
 
Kunst van het balspel 
Wie het dan ook bedacht zal hebben. 
De Franse betekenis van het woord zal wel de juiste zijn. Het 
verandert echter niets aan de claim van de Engelsen. In die tijd sprak 
de Adelstand in Europa veelal Frans waardoor het nog steeds van 
Engelse makelij kan zijn geweest. De taal hoeft dus geen verwijzing 
te zijn naar een Franse oorsprong. 
Aan Lodewijk XI is de tafelversie van het spel te danken. Deze zou 
om gezondheidsredenen het spel niet meer buiten kunnen spelen en 
zodoende opdracht hebben gegeven een binnen tafel te maken. 
Hierdoor stamt de biljarttafel uit de 15e eeuw en werd deze gemaakt 
uit een houten blad met een fijn groen laken er op, waarbij de banden 
opgetrokken waren uit leder. De groene kleur van het laken moest het 
gras doen herleven binnenshuis. 
m.vr.gr. en tot ziens bij deel 2 van 5 in het volgende blad 
 
Harm 
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Even wat over onze biljartgroep.  
 
Deze zomer 1 keer dinsdags ,,soos’’ is ook dit jaar goed verlopen. 
Enkele van ons zijn weer mee geweest met ‘’uit goed voor u‘’ naar 
Millingen aan de Rijn, was prima verzorgd! In September gingen de 
groepen weer 2 keer in de week beginnen onder anderen voor de 
nieuwe moyennes biljarten. Harm heeft het van Piet. D 
overgenomen. Het is veel werk uitslagen van een half jaar 
verwerken. Het resultaat was in mooie kleurendruk gemaakt! Han 
zorgde ook weer voor nieuwe lijsten voor de uitslagen, helemaal 
gratis: en gratis is niet duur hoor! Bij onze spelers hebben we ,, 3 
pieten’’ gelukkig geen  ,, zwarte pieten’’ want anders heb je dat 
gelazer ook nog weer!  
1 Piet. D 93 caramboles, op eenzame hoogte! 
2 Piet. V heeft pas een nieuwe keu, nu al succesvol ! 
3 Piet. F van langs de Zwet zuid komt meestal iets later, gaat nog 
ouderen mensen in,, in de Ark’’ eten geven of ,, voeren ’’ ? is ook 
sociaal bezig met bezoeken van zieken KBO leden van de biljart. Het 
koffie drinken is super gezellig. Lekkere koffie met koekje van onze 
 
,, koffie meisjes ’’ en dan maar kletsen- lullen over vroeger en het     
,, oude Wateringen ’’. Veelal de oude bijnamen of soms 
scheldnamen. Henk B van de Kemphaan in de Heul heeft ook moeite 
om dit allemaal te volgen. Als ik als ,,allochtoon‘’ trouwens,  dit hoor 
denk  ik bij het koffie drinken wel eens, vrouwen kunnen kletsen, 
maar zij kunnen er ook wat van hoor. We hebben ongeveer 22 leden 

totaal. Het is soms net een kippenhok, van 
komen en gaan. Het is heel gezellig , nooit 
onenigheid, schoffelen wordt soms ook gedaan 
( ouwe tuinders?) Kees. M van ,,corona‘’ ( kerk) 
heeft laatst de honderd caramboles gescoord! 
Kees D ook van corona doet het net als Harry 
van der S om die ook te halen, maar helaas! 
Hans van Gogh komt altijd ietsje later, maar is 

dan moeilijk te verslaan! Thuis geoefend soms Hans ?  
Groetjes Hein! 
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BRIDGE 
 

EINDSTAND 1e COMPETITIERONDE 2016/2017 
 

A-LIJN 
1e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   54.96  
2e  Jan en Ton de Kok               52.40  
3e  Thecla Kester en Anneke Fromberg  52.60 % 
4e  Jeanne vd Arend en Ria van Kester  51.95 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Ria de Goeij en Henny van Putten  55.48 % 
2e  Tiny van Bergen en Truus Krijger             54.69 % 
3e  Henny Wagtenveld en Joke Strik             54.67 % 
4e  Anjo van de Hoeven en Bep Strik             53.49 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Toos van de Helm en Coby van Paasen  56.41 % 
2e  Corry van de Knaap en Froukje Linning  54.41 % 
3e  Peter en Hans van Alphen              53.97 % 
4e  Jan van Kester en Chris Moers   53.30 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Ineke Meijer en Nel van de Wilk             58.48 % 
2e  Piet Vijverberg en Nico Meijer   53.61 % 
3e  Riet Zwinkels en Gre Zwinkels   52.64 % 
4e  Herma Burger en Mies Voermans  52.07 % 
 
 

Partner bridge gezocht. 
Als u een bridgepartner zoekt dan kunt u contact opnemen met  

Hans de Gunst     D lijn     06-14121434     

 
Lukt het u om een nieuw bridgepaar te vormen, dan kunt u dat aan 
de bridgeleider Jan de Kok melden via email: 
ettyjandekok@gmail.com of telefonisch: 0174-785167   06-24137579 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
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Column van zorgbelang Waarover belde u? 
 
 
Met vragen over de zorg kunt u terecht bij het Adviespunt 
Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cliëntondersteuners geven u 
informatie en advies bij uw vragen over de zorg. Iedere maand staat 

hier een geanonimiseerd voorbeeld van een vraag of klacht.  
 
Mag een rekening voor het verstrekken van informatie? 
 
De heer Thomas heeft bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) 
een aanvraag gedaan voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). 
Om deze aanvraag goed te kunnen beoordelen heeft het CIZ 
informatie van zijn huisarts nodig. De huisarts wil deze informatie wel 
geven, maar meneer moet dan de rekening betalen. 'Is dit terecht?' 
vraagt Thomas zich af. 
 
Zorgbelang antwoordt 
Het is niet terecht dat de huisarts kosten rekent voor het verstrekken 
van deze informatie. Het is in de Wet langdurige zorg vastgelegd dat 
dit niet mag. In deze wet staat in artikel 9.1.2. (kort samengevat) dat 
zorgaanbieders aan het CIZ kosteloos persoonsgegevens 
betreffende de gezondheid verstrekken, of inzage geven als deze 
gegevens noodzakelijk zijn voor het stellen van de indicatie.  
Als de huisarts toch geld vraagt, kun je je beroepen op dit artikel. 
 

Heeft u een vraag, dan kunt u op werkdagen bellen naar onze 
cliëntondersteuners, telefoon (088) 929 40 40. E-mail: 
clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl.  Website: 

www.zorgbelang-zuidholland.nl. 

 
 
 

 

mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl./
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Het product van de week Anti-slip op ijs  

Weetje uit de nieuwsbrief van 4/11 – 2016 van 
Senioren society 

Winter is het nog niet, al hebben we de eerste 
nachtvorst al gehad. Hoe mooi de wereld er ook uitziet met een 
maagdelijke laag witte sneeuw, schaatsende mensen, warme 
chocomelk, er komen dan ook problemen: gladde wegen, ijs op de 
stoepen, ijs onder sneeuw. Het valrisico is dan groot. 

Moet u toch de deur uit, dan kunt u met de Snowgrabber ijsspike 
toch een stevige grip op het ijs te krijgen. De Snowgrabber ijsspike is 
een rubberen open ‘schoen’ met stevige uitsteeksels eraan. U kunt 
de ijsspike gemakkelijk over uw schoenen heen doen. Ook voor 
mensen die maar één hand kunnen gebruiken is de ijsspike 
makkelijk aan te brengen. 

Er zijn snowgrabber ijsspikes in 3 maten. 

M = schoenmaat: 36-41 
L = schoenmaat: 39-46 
XL = schoenmaat: 45-47 

Houd er rekening mee, dat de maten zijn afgestemd op de normale 
schoen. Hebt u stevige (wandel)schoenen, dan is het goed een 
maatje meer te rekenen. Zijn het nette schoenen met een minder 
brede buitenkant dan kunt u uw eigen maat aanhouden. 

Wilt u tijdig voorbereid zijn op sneeuw en ijs? Wij bieden u deze 
Snowgrabber ijsspikes aan voor € 9,99  

Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 

info@seniorensociety.nl 
  

www.seniorensociety.nl 
 

mailto:info@seniorensociety.nl
http://seniorensociety.us8.list-manage1.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=248a09626f&e=6b65afea58
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN 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 8 december 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 CNV/ouderenbonden 
en/of thuiszorgorganisaties krijgen € 5,00 korting op bovengenoemde 
prijzen. 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te 
maken.  

Voordat u naar de keuring gaat 
dient er eerst een Eigen 
Verklaring met Geneeskundig 
Verslag gekocht te worden. De 
gemeente Delft verstrekt deze 
niet meer. U kunt het formulier 
downloaden via internet op 
mijn.cbr.nl (inloggen met 

DigiD). Tevens is het mogelijk dat de keuringsarts het formulier voor 
u meeneemt (bij telefonische afspraak aangeven a.u.b.). 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR 
kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten 
minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit 
omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
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Doek valt voor Microsoft Windows Essentials 

Het is begin 2017 echt afgelopen met onder meer Windows Live 
Mail. Microsoft stopt met alle ondersteuning van Essentials, waarvan 
Windows Live Mail (WLM) deel uitmaakt. 

Met ingang van 10 januari 2017 stopt Microsoft de ondersteuning 
voor Windows Essentials. Na die datum is het pakket niet meer te 
downloaden 

De verschillende programma's die onderdeel zijn van het pakket, zijn 
daarna nog gewoon te gebruiken. Maar we raden dit niet aan: er 
verschijnen na januari 2017 geen veiligheidsupdates meer voor de 
programma's. Dat maakt ze kwetsbaar voor aanvallen. Het gebruik 
van deze programma's ontraden we om die reden. 

Windows Live Mail 

 Windows Live Mail is ongetwijfeld het bekendste en meest gebruikte 
onderdeel van Windows Essentials. Dus het wordt voor alle verstokte 
gebruikers van het mailprogramma tijd om op zoek te gaan naar een 
alternatief. Ze kunnen bijvoorbeeld overstappen op Outlook.com. 
Windows 10-gebuikers kunnen de app Mail gebruiken. Voor het eind 
van dit jaar publiceren we op Seniorweb.nl een overzicht om de 
overstap gemakkelijker te maken. 

Overige programma's De andere programma's uit Windows 
Essentials zijn Movie Maker, Photo Gallery, Messenger, Writer en 
OneDrive. Die laatste kent u ook als vast onderdeel van Windows 
10. OneDrive blijft bestaan en wordt verder ontwikkeld. De overige 
programma's wacht eenzelfde lot als Windows Live Mail. 
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Internetten volgend jaar vooral via tablet of telefoon 

Gebruikt u nog een pc om te internetten? Volgens voorspellingen 
bent u dan een minderheid. Volgend jaar loopt maar liefst driekwart 
van al het internetverkeer via de smartphone of de tablet. 

Dat zegt het Amerikaanse mediabureau Zenith in elk geval in een 
nieuw, Engelstalig rapport. Momenteel gaat 68 procent van het 

wereldwijde internetverkeer al via de telefoon of 
de tablet. Een paar jaar geleden was dat nog 40 
procent.  

Mobiel internet U denkt misschien dat dit vooral 
komt doordat in arme landen computers relatief 
duur zijn, en dat mensen daar liever internetten 

via de (goedkopere) telefoon of tablet. Maar ook in Europa gebeurt 
dit veel. In Spanje verloopt 85 procent van al het internetbezoek al 
via deze mobiele apparaten in plaats van via de pc. Daarna volgen 
Hongkong en China.  

 

Opkomst smartphone  

Steeds meer mensen hebben 
een smartphone waarmee ze 
internetten. De sterke groei van 
mobiel internet houdt daarmee 
verband. Denk maar eens in: 's 
avonds op de bank met de 
telefoon of tablet, is toch net wat 

gemakkelijker dan naar de pc lopen – althans voor veel mensen. 
Ook in Nederland merken we dat: mobiele abonnementen krijgen 
steeds grotere databundels voor weinig geld. En thuis op de wifi 
levert het internetten op de telefoon of tablet helemaal geen extra 
kost 
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Twee grote Windows 10-updates in 2017 

Komend jaar staan Windows 10-gebruikers twee updates te wachten 
die vergelijkbaar zijn met de onlangs uitgebrachte 
verjaardagsupdate. 

In het voorjaar en najaar van 2017 brengt Microsoft een grote update 
uit voor Windows 10. Te vergelijken met de onlangs verspreidde 
verjaardagsupdate. Deze had de codenaam Redstone 1. Daarom 
heten de grote 2017-updates voorlopig Redstone 2 en Redstone 3. 
Grote updates Natuurlijk verschijnen er tussendoor nog de nodige 
kleinere updates. Maar Redstone 2 en 3 zullen beide vernieuwingen, 
aanpassingen en uitbreidingen bevatten. Dat is omdat Microsoft een 
nieuwe ontwikkelmethode heeft bedacht met ingang van Windows 
10. Er komt geen Windows 11. Het systeem wordt vanaf nu van 
binnenuit vernieuwd. Wie het besturingssysteem aanschaft voor een 
bepaald apparaat, houdt daardoor een actuele Windows-versie 
zolang het apparaat blijft werken. Windows evolueert dus de 
komende jaren tot een nieuw product. 

De livegang van Redstone 2 is volgens goed ingelichte bronnen 
gepland voor maart 2017. 

Postzegels 
Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate van 
Missie- en Ontwikkelingswerk. Wilt u ook meedoen 
Inleveradressen: 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
Mw. M. van Meurs, Noordweg 65,  Tel: 0174-297132  
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,  Tel: 0174-293291 
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul  Tel: 0174-296473 
Dhr. K. Vis, Waterlandsingel 178, D-H  Tel: 070-3932090 
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,   Tel: 0174-294089 
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk Tel. 0174-628188 
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,  Tel. 0174-219623 
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Windows 7 en 8.1 nog maar eens per maand nieuwe updates. 

Updates voor Windows 7 en 8.1 worden voortaan op de tweede 
dinsdag van de maand verspreid. Het gaat om updates die 
bijvoorbeeld veiligheidsproblemen of kleine fouten oplossen. De 
updates worden op de meeste computers automatisch geïnstalleerd 
via Windows Update. 

Gebruiksgemak  
Microsoft denkt dat maandelijks updaten handiger is voor gebruikers. 
Mensen worden dan niet wekelijks lastiggevallen met nieuwe 
updates. Dat geeft meer gebruiksgemak. 

Nadelen 
Maar er zijn ook tegengeluiden. Wat als er vlak na een update een 
veiligheidsprobleem wordt ontdekt? Moeten mensen dan bijna vier 
weken wachten op een oplossing? Microsoft zegt dat dit klopt. Als 
een update niet goed werkt, geldt hetzelfde verhaal. Een update is 
overigens wel terug te draaien, maar dat vereist wat specifieke 
kennis. 

Gebruikers 
 Wereldwijd staat op 48 procent van de computers nog Windows 7. 
Bijna 21 procent van de bezoekers van Seniorweb.nl heeft Windows 
7 op de pc staan. Een minderheid van 5,3 procent gebruikt Windows 
8.1. 

 
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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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  
Willy v.d. Meer A-B lijn  06-37323713 
Hans de Gunst           D lijn  06-14121434 
Coby van der Knaap  C lijn   0174-294163 
 
 
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

