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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
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Gaelstraat 17 
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Jaargang: 63              nr. 5                        mei 2016 

 
Beste mensen, 
 
Het feestje van de loftrompet was nog niet voorbij of het volgende 
feestje was er al: het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd om 

mevrouw Ineke Meijer te benoemen tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Het viel niet mee om Ineke onder 
valse voorwendsels naar ’s-Gravenzande te krijgen, 
maar het is haar man Nico toch gelukt en ook vanaf deze 
plaats: Ineke, van harte gefeliciteerd met deze terecht 
verdiende onderscheiding. 
 
In dezelfde week hebben wij onze jaarlijkse 

‘vrijwilligersdag’ gehouden, o.a. met een bezoek aan de botanische 
tuin van de Technische Universiteit in Delft. Ik was zelf al vaak langs 
deze tuin gereden merkte ik, toen ik bij deze tuin aankwam. Maar ik 
heb nooit vermoed dat zich midden in Delft zoiets moois bevindt. En 
natuurlijk weer afgesloten met een buffet bij Velo. Ook hier nog een 
keertje: vrijwilligers bedankt voor jullie inzet! 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Op de ledenvergadering van 12 mei zijn de door het bestuur 
voorgestelde verhogingen goedgekeurd. Dit 
stelt ons in staat om ook het ‘KBO-
huishoudboekje’ op orde te houden.  
Voor alle duidelijkheid: de verhoging van de 
koffieprijs gaat in met ingang van het 
nieuwe seizoen. 
 
Ook dit jaar gaan we in de maanden juli en 
augustus weer door met een soosmiddag 

op de dinsdag. Het bestuur vindt het een prettig idee dat leden die 
hier behoefte aan hebben, toch naar onze soos kunnen komen. 
Gezien de belangstelling in de paar jaar dat deze mogelijkheid wordt 
geboden, bestaat die behoefte wel degelijk en wij zijn blij dat wij dit 
aan onze leden kunnen bieden. 
 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

Overleden: 

Dhr. Jan van Rijn, Hofzicht 9, 2291 CL  op 1 mei 

Dhr. M.A. (Martien) van Paassen, Struyck van Bergenstraat 22, 

2291RW Wateringen.    op 15 mei 

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

verlies 

  

 

Nieuwe lid: 

Dhr. E.F.M. de Wit, Harry Hoekstraat 46, 2291SP Wateringen. 

Van harte welkom en 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@gmail.com 
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Activiteiten: 
 
dinsdag  14 juni      einde klaverjascompetitie 
dinsdag         28 juni     vrij klaverjassen  
20 t/m 27 augustus       vakantieweek Millingen 
dinsdag    6 sept.   Opening KBO seizoen 2016 - 2017   
    
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. 

 

 

In de maanden juli en augustus is er elke dinsdag 

vrij  klaverjassen, bridgen, biljarten, crea en andere activiteiten 

vanaf 13.00 in de Velo kantine. In verband met de indeling van de 

lijnen worden de bridgers verzocht om 13.00 uur aanwezig te zijn. 

 

 
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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Klaverjassen 

Uitslag prijsklaverjassen 3 mei  

1.Gerard v. Vliet                                 5610 punten. 

2.Nico Krijger                                   5337 punten. 

3.Trees Suijker                                5291 punten. 

4.Ton Zuijderwijk                          5283 punten. 

5.Elly v. Dijk                                    5215 punten. 

  

 Poedelprijs 

 Riet Alleblas                                        3420 punten. 

  

 Klaverjassers opgelet 

De einddatum van de competitie is 14 JUNI De bekendmaking van 

de winnaar is een week later op 21 Juni  

Tony, Piet en Chris 
 

Wat gebeurt er in een internetminuut? 
 

Elke minuut worden er 150 miljoen e-mails 
verzonden en verwerkt Google 2,4 miljoen 
zoekopdrachten.  
We weten het allemaal: het is druk op de digitale 
snelweg. De zegswijze is verworden tot een cliché. 
Maar wat dat nu eigenlijk inhoud, die drukte op 
internet. Slechts weinigen kunnen zich daarvan 

een voorstelling maken..  
Wat gebeurt er in en internetminuut: dat is het uitgangspunt van 
de infographic. Elke minuut krijgt Google bijvoorbeeld 2,5 miljoen 
zoekacties te verwerken. En worden er 20,8 miljoen whatsappjes 
verstuurd. Per minuut dus! Het is ook interessant te vergelijken 
met een jaar geleden. Dan valt op dat het mailverkeer enorm 
afneemt. Momenteel worden er 150 miljoen e-mails per minuut 
verzonden. Maar in 2015 was dit nog 204 miljoen. 
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Bridgen: 
EINDSTAND 6e COMPETITIERONDE 2015/2016 

A-LIJN 
1e  Thecla Kester en Anneke Fromberg  58.76 % 
2e  Wil en Piet Duijndam    52.57 % 
3e  Gerard de Kievit en Wilma Groenendijk  52.07 % 
4e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   50.93 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Jan en Ton de Kok     57.15 % 
2e  Hanneke Verbeek en Gerda van Leeuwen 55.50 % 
3e  Piet v.d. Hoeven en Jan v.d Knaap  54.28 % 
4e  Lenie en Aad van der Goes   53.17 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Joke en Riet Strik     58.67 % 
2e  Len Zwinkels en Emmy Gram-Terlaak  57.45 % 
3e  Riet en Theo Damen    56.69 % 
4e  Qrien de Vette en Theo Vis   55.02 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Riet v.d. Meer en Ans Landsweers  55.48 % 
2e  Cees van Ruyven en Theo Snoek  55.08 % 
3e  Atie Arbouw en Mimi van Rijn   53.71 % 
4e  Annet en Kees Krijger    52.80 % 
 
 
 
DE SLEMBEKER IS DIT SEIZOEN GEWONNEN DOOR:  
 
Jan en Ton de Kok. 
 
Allemaal gefeliciteerd met de behaalde resultaten. 
 
Tot eind juni is er vrij bridgen op de donderdagmiddag en in de 
maanden juli en augustus is er vrij bridgen op de dinsdagmiddag, 
graag om 13.00 uur aanwezig zijn i.v.m. de indeling van de lijnen. 
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Slotlied aan het einde van het bridge seizoen. 
Mag ik een momentje de aandacht, want ik heb een liedje gemaakt 
Over ’t wel en wee van de bridgeclub, dat is iets wat ons allemaal 
raakt. 
Want iedere donderdag gaan we met veel enthousiasme naar hier. 
Niet alleen om te bridgen maar ook voor heel veel plezier.. tra..lala  
 
Wat is dit seizoen omgevlogen, wat is het onwijs snel gegaan. 
Er kwamen steeds meer nieuwe leden, hier uit de omtrek vandaan. 
Want wie wil er nou niet graag naar Velo, waar vertier is voor jong en 
voor oud. 
Daarom is lid zijn van deze bridgeclub, dat is toch wel helemaal 
goud. tra…lala 
  
Heb je eenmaal de bridgekoorts te pakken, dan raak je al gauw in de 
ban.  
Want het duurt toch heus wel heel even, eer dat je dit spelletje kan 
Maar als je het dan eindelijk door hebt, dan word je daaraan haast 
verslaafd 
Want zij die de A lijn behalen die lijken wel hoooog begaafd. tra..lala 
 
Natuurlijk zijn er ook pauzes met koffie en thee zelfs met koek. 
Geserveerd door een paar lieve dames, die zijn er bij ieder bezoek. 
Zij verdienen dus heel veel waardering, met Wim de Ruijt die er ook 
altijd is. 
Want zonder hen was er geen bakkie, dat was zeker een heel groot 
gemis. tra..lala 
 
Dus daarom ga ik nu bedanken, het bestuur van de KBO 
Want door jullie enorme inzet, kwam de club op zo’n Hoog niveau 
Het brengt heel veel mensen te samen en wat kan er nog mooier zijn 
Dan lief en leed saam te delen, iedere week op zo’n kaartfestijn tra.la  
 
Tot slot zou ik Jan willen vragen, kom eventjes hier bij mij staan 
Want iedereen wil jou bedanken voor wat je voor ons hebt gedaan. 
Jij werd onverwacht onze leider en deed dat met heel veel beleid 
Wij waarderen de rust die je uitstraalt en willen je nu nooit meer kwijt  
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Als jullie dat ook met mij eens zijn, laat je horen en ga even staan. 
Geef hem zijn verdiende applausje om jaren zo verder te gaan. 
Daarom stop ik nu met mijn liedje want we moeten er weer tegen an 
En geef ik maar wat graag het stokje, voor de afsluiting over aan 
Jan. tra..lala 
 
KBO Wateringen 19 mei 2016 
Tekst Jeannet  Lobker-Grootscholten 
 
Zomer Actief 

 
 

  
 Genoeg te doen in de zomermaanden in het Westland! 

 
Woensdag 8 juni, 13.30 - 15.30 uur Workshop bloemschikken 
Wijkcentrum Terra Nova, Wateringen € 12,50 (incl. koffie)  
 
Vrijdag 17 juni, 10.00 - 12.00 uur Bedrijfsbezoek orchideeën kwekerij 
Levoplant, Honselersdijk € 12,50 (incl. koffie & orchidee) 
 
Donderdag 30 juni, 14.00 - 15.30 uur Bedrijfsbezoek kenniscentrum 
glastuinbouw Tomatoworld, Honselersdijk € 7,50 (incl. koffie)  
 
Dinsdag 12 juli, 10.00 - 12.00 uur Bedrijfsbezoek museum Château 
du Lac, Hoek van Holland € 5,00 (incl. koffie) 
 
Ma 18, di 19, wo 20 en do 21 juli, 12.00 - 13.00 uur Eet mee 
Westlandse Tuindersweek Wijkcentrum De Backerhof, Poeldijk  
€ 7,50 (drie gangen diner) 
 
Di 19 juli en do 21 juli, 13.30 - 16.00 uur Creatief met lavendel 
Wijkcentrum Hoog Hasta, Naaldwijk € 6,00. 
 
Woensdag 20 juli, 14.00 - 16.00 uur Creatief met acrylverf 
Wijkcentrum De Backerhof, Poeldijk € 7,50 (incl. materialen) 
 
 Woensdag 3 augustus, 10.00 - 12.00 uur Westlands Streekmuseum 
Honselersdijk € 9,50 (arrangement). 
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Donderdag 18 augustus, 09.30 - 15.00 uur Strandjutten en creatief 
aan de slag Strand ‘s-Gravenzande & wijkcentrum Larix € 15,00 
(incl. koffie & lunch) 
 
Dinsdag 9 augustus, 09.30 - 14.30 uur Schilderen op locatie 
Kwintsheul € 17,50 (incl. koffie & lunch) 
 
Woensdag 10, 17 en 24 augustus, 10.00 - 12.00 uur Workshop 
fotografie voor beginners Wijkcentrum Hof van Heden, Naaldwijk  
€ 12,50 (incl. lunch) Bij aanmelding soort camera in bezit en wensen 
doorgeven, eigen camera meenemen 
 
Aanmelden: 
U bent van harte welkom aan één of meerdere activiteiten deel te 
nemen. Maak ook uw buren, vrienden of familie enthousiast. 
Iedereen is van harte uitgenodigd voor ZomerActief Westland! Meld 
u nu aan bij Vitis Welzijn via 0174 - 630358 of info@vitiswelzijn.nl. 
Wij ontvangen graag uw naam, telefoonnummer, emailadres en 
uiteraard de activiteit(en). Na aanmelding ontvangt u meer informatie 
over de activiteit van uw keuze. 
 
 
Huba’s   (hulp bij belastingaangifte) 
         Henk van der Hee       0174 – 295294 
         Henk Berendse           0174 – 297235     06-11366665 
         Cees van Rijn             0174 – 293694 

 
 
 

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://www.kbowateringen.nl/
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Dagtocht Royal Tour Twente  

 
Woensdagmorgen 11 mei gingen we allen met de bus vrolijk op pad 
om het Oranjemuseum te bezoeken in Diepenheim (Twente) . Maar 
ons kent ons, natuurlijk gingen we eerst, na ongeveer een uurtje 
rijden koffie drinken met heerlijk gebak. 
Onderweg vertelde de buschauffeur ons veel interessants over het 
gebied waar we langs reden en waren we in een mum van tijd 
aangekomen bij ons restaurant voor een echte Twentse lunch. Daar 
werden we met open armen ontvangen en deden we ons te goed 
aan al het lekkers op tafel. 
Daarna reden we naar ons uiteindelijke doel: Het Oranjemuseum 
“Nieuw Haghuis”  waar heel veel Oranjecuriosa te bewonderen was 
en kregen we een heldere uitleg over deze spullen van de directeur 
des Huizes. Er was letterlijk van alles van munten tot een prachtig 
tegeltableau. En niet alleen Koninklijke spullen waren er maar ook 
Twents boerenantiek was er te bewonderen 

Na afloop konden we nog even 
heerlijk in het zonnetje zitten tot 
onze weg vervolgd werd met 
de bus onder leiding van een 
stadsgids die ons veel vertelde 
over de mooiste plekjes in 
Twente en wij genoten intussen 
ook van de prachtige natuur. 
Na deze gezellige “rondreis 
door het Twentse landschap” 

hadden we toch weer trek gekregen en werd het tijd voor ons diner. 
Dat werd ons ook geserveerd in restaurant “Het Hof van Twente” en  
de bediening was weer blij ons te zien. We genoten van het heerlijke 
diner maar bovenal van elkaar, want het was een hele gezellige dag 
geweest en iedereen praatte honderduit met elkaar. 
Om halftien arriveerden we weer op het Veloterrein en werd de 
chauffeur heel hartelijk bedankt voor het veilig thuisbrengen en 
iedereen ging voldaan naar huis. 
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Wie heeft een plekje over in de auto? Hoe kunt u gemakkelijk 
naar de soos komen? 
 
Zijn er misschien mensen 
die op de dinsdagmiddag 
met de auto naar de 
Velokantine rijden en 
bereid zijn iemand mee te nemen? Een aantal van de regelmatige 
bezoekers van de soosmiddag kan door diverse redenen niet op 
eigen gelegenheid komen. Meldt u zich bij de ouderenadviseur of bij 
iemand van het bestuur als u incidenteel of structureel deze kleine 
moeite wilt nemen. 
Voor degenen die naar de soos – of naar andere bestemmingen in 
het Westland en Hoek van Holland – willen reizen, is de Plusbus 
wellicht ook een goede oplossing. De Plusbus rijdt van huis tot huis; 
de chauffeurs zijn vrijwilligers. De rit moet een dag van tevoren 
aangevraagd worden en er zitten mogelijk meerdere reizigers voor 
diverse adressen in de bus. U kunt reizen met de Plusbus als u een 
lidmaatschap neemt voor 1 jaar; dit kost EUR 15,00 per kwartaal. De 
ritjes kosten dan EUR 0,80 per rit (een 18-rittenkaart is verkrijgbaar 
in de bus of bij het Buurt Informatie Punt en kost EUR 15,00). 
De Plusbus rijdt van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 
12.00 uur en van 13.00 uur tot 17.00 uur en uw rollator kan ook mee! 
Aanmelden kan via het Buurt Informatie Punt (maandagochtend en 
woensdagochtend in de Ark) of telefonisch via Vitis Westland, 
telefoon 0174 – 444221. 
 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14         
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 
 
 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Postzegels 
Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate van 
Missie- en Ontwikkelingswerk. Wilt u ook meedoen? Knip de zegels 
royaal uit of lever de enveloppen en ansichtkaarten bij ons af. U 
mag ze ook in de brievenbus deponeren. Voor dit doel zijn ook 
welkom: brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen. 
U kunt het niet brengen? Eén telefoontje en we halen het bij U op. 
Namens de medewerkers van het Missiehuis in Steyl, dank aan ieder 
die mee spaart! 
(p s de opbrengst van 2015 was € 30.740,-) 
 
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 
 
Super pechvogels 
Er zijn er niet veel meer in het Westland: die smalle paadjes langs 
het water. Bij het fietsen op zo’n smalle weggetje langs water loert 
altijd het gevaar van een nat pak, zeker als er ook nog een flinke 
dwarswind staat.. Maar ook op het vlak van pech hebben is er een 
baas boven baas, zij het dat het in dat concrete geval de pechvogels 
een ander vervoermiddel bereden.. 
Lang geleden las ik namelijk in het AD Westland de volgende tekst 
onder het kopje Twee personenauto’s belanden in de sloot. Twee 
personenauto’s zijn gisteren en eergisteren in Naaldwijk en De Lier 
in het water beland. (tot zover het stukje tekst). 
Conclusie: als je op twee dagen achter elkaar op twee verschillende 
plekken met je auto de sloot in rijdt, ben je dan een super 
pechvogel? En sterker nog, er waren kennelijk twee van die vogels. 
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Tele2 betaalt gedupeerden belfraude 
 
Telecomaanbieder Tele2 komt gedupeerden tegemoet in de 
schade van een bijzonder vorm van belfraude. Daarbij 
worden mensen gebeld door een buitenlands 
telefoonnummer. 
Wie opneemt, hoort alleen een kiestoon. Als mensen terugbellen, 
dan zijn de belkosten enorm. Het lijkt namelijk of men een 
ingesprektoon hoort of een melding dat het nummer niet bestaat. 
Maar in werkelijkheid wordt de beller doorverbonden naar een 
peperduur telefoonnummer. 
Het programma Kassa besteedde zaterdag aandacht aan de 
kwestie. Veel mensen kwamen in de studio vertellen over hun 
hoge belkosten. Tele2 heeft besloten de gedupeerde klanten 
tegemoet te komen. Zo’n 90.000 slachtoffers krijgen een brief. 
Daarin staat dat de belkosten eenmalig vergoed worden. Trapt 
iemand weer in de fraude, dan zijn de kosten van die gesprekken 
wel voor de persoon zelf. 
 
 
WhatsApp op de pc 
 
Vermoedelijk wordt het over een tijdje mogelijk WhatsApp te 
installeren op de computer.  
Het populaire chatprogramma voor smartphones is al langere tijd 
ook te gebruiken op de computer, namelijk via de browser. Naar 
verluidt werkt het bedrijf nu aan een softwareversie. Zodat 
WhatsApp ook gewoon op de pc en Mac te installeren en 
gebruiken is. Hoe het programma eruit gaat zien en wanneer het 
beschikbaar komt, is niet bekend.  
 
 

Voor ijsheiligen de bloemen buiten, veelal kun je 

daar naar fluiten, wacht af tot ze zijn voorbij, de 

bloemen zijn u daarvoor blij.  

(11 t/m 14 mei) 
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Valse mail uit naam van Albert Heijn 
 
In een nepmail wordt gevraagd 
naar uw klantervaring bij Albert 
Heijn. Als dank voor de moeite 
ontvangt u een verrassing: af te 
halen bij een filiaal. 
Naar die verrassing kunt u fluiten 
want de mail is nep. Grote 
winkelketens als Albert Heijn (AH) zijn 
populair onder criminelen. Iedereen 
kent ze en het is op zichzelf 
aannemelijk dat AH een leuke 

klantactie houdt. Maar let daarom goed op. Op de eigen site geeft 
Albert Heijn de volgende tips: 

 Officiële e-mails van Albert Heijn zijn altijd te herkennen aan de 
afzender met het mailadres @nieuwsbrief.ah.nl of @ah.nl. 

 Winacties van Albert Heijn op Facebook zijn altijd direct gelinkt 
aan de Facebookpagina www.facebook.com/albertheijn of linken 
door naar de website www.ah.nl. 

 Alleen wie zich heeft ingeschreven voor klantenonderzoek krijgt 
een e-mail van het onderzoeksbureau MWM2. De 
bevestigingsmail heeft als afzender @mwm2.nl. 

 Albert Heijn gebruikt geen sms of WhatsApp voor winacties.  
 
 
Nepmail Marktplaats over foutieve factuur 
 
Criminelen proberen u zover te krijgen dat u klikt op een bijlage 
die zogenaamd verstuurd is door Marktplaats. Trap er niet in! 
Pas op voor een mail die afkomstig lijkt van Marktplaats. Men 
doet voorkomen alsof u verschillende keren een factuur naar 
Marktplaats hebt gestuurd. In de bijlage zit zogenaamd de 
verkeerde factuur. Open de bijlage niet en gooi de mail gewoon 
weg 
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Ruim helft telefoons 70-plussers heeft internet 
 
Steeds meer senioren hebben een smartphone, een telefoon 
met internet en apps. Meer dan de helft van de mobieltjes van 
70-plussers zijn inmiddels smartphones. 
Zo’n 45 procent van de senioren met een telefoon heeft een 
model zonder internet en moderne functies. Meer dan de helft, 55 
procent, van de toestellen in deze groep is wel voorzien van 
nieuwe snufjes zoals apps, e-mail en internet. Dat heeft 
Telecompaper onderzocht. 
 
Inhaalslag vrouwen 
Opvallend is dat vrouwen de achterstand aan het inhalen zijn. 
Eerder hadden zij veel minder vaak een smartphone dan mannen. 
Nu is dat verschil nog maar een paar procent. 
 
Groeiende groep 
De senioren zorgen daarmee voor groei op de markt voor 
smartphones. Vorig jaar was nog ‘maar’ 47 procent van de 
telefoons van 70-plussers een smartphone. Er is dus 8 procent 
stijging te zien in een jaar tijd. Daarmee zorgen senioren voor de 
voornaamste groei op de markt voor smartphones. 
In andere leeftijdsgroepen is er niet veel winst te behalen voor 
fabrikanten van smartphones. Jongeren tussen 12 en 19 hebben 
bijvoorbeeld bijna allemaal een smartphone (96 procent). 
 
 
 
Vallen en weer opstaan?  
 
Als we ouder worden, neemt de kans om te vallen toe. Immers ons 
bewegingsmechaniek is stroever en onze bewegingen worden 
onzekerder. Wist u dat in 2011 ca. 84.000 senioren door een 
ongelukkige val bij de eerste hulp terecht kwamen? Van die 65-
plussers zijn er vervolgens ca 44.000 in het ziekenhuis opgenomen.  
Men verwacht dat in 2030 ca. 130.000 senioren na een val bij de 
eerste hulp terecht zullen komen, een stijging van ca. 60%. Het is 
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dus verstandig om maatregelen te nemen waardoor het valrisico 
wordt beperkt.  

 Leg geen spullen op de trap neer. Vooral papieren en plastic zijn 
minder zichtbaar en vergroten de uitglij-mogelijkheden. Houd ook 
altijd één hand vrij om de trapleuning vast te houden.  

 Overweeg om een tweede leuning te laten aanbrengen.  
 Gaat de telefoon of de deurbel? Laat u dan niet verleiden om daar al 

te snel naar toe te rennen. Dwing uzelf om altijd rustig naar de 
telefoon te lopen.  

 Haal losse kleedjes zoveel mogelijk weg zodat u er niet over kunt 
struikelen. Wilt u toch ergens een kleedje, neem er dan één met een 
antisliplaag, of plaats er een antislipmatje onder of gebruik 
antisliptape.  

 Bedenk dat de meeste valongelukken worden veroorzaakt door het 
badkamerkleedje.  

 Drempels zijn een struikelblok. Kunt u ze niet weghalen, dan is 
een ‘drempelhulp’ misschien een mogelijkheid.  

 Op gladde badkamervloeren kan een antisliplaag, een soort coating, 
worden aangebracht.  

 Hoeveel losliggende kabels heeft u in huis? Misschien vindt u dat het 
wel meevalt, maar denkt u ook aan de kabel van uw laptop naar de 
tafel? En aan bijvoorbeeld de stofzuigerslang, het snoer van de 
watersproeier voor de tuin of de tuinslang?  

 Op pantoffels of slippers lopen is waarschijnlijk prettig, maar kan ook 
het valrisico vergroten doordat ze losser om uw voeten zitten dan 
schoenen, of doordat ze glad zijn aan de onderkant. Zorg daarom 
voor pantoffels en slippers die goed om uw voet zitten en een 
stroeve onderkant hebben.  

 Loop zeker niet de trap af met slippers c.q. teenslippers. Het valrisico 
is dan erg groot.  

 Zorg overal voor goede verlichting.  

Wilt u hierover meer informatie lezen? Ga dan naar de site van het 
AMC: 
Valpreventie bij ouderen 
 

http://seniorensociety.us8.list-manage.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=d10edd88aa&e=6b65afea58
http://seniorensociety.us8.list-manage1.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=3245debb57&e=6b65afea58
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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 
Riet Zwinkels C-D     lijn  0174-292962 
Miep vd Knaap        C-D     lijn                070-3298619/06-13211225 
 
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



