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Jaargang: 63              nr. 8                        september  2016 

 

Van de bestuurstafel 

 
Onder tropische temperaturen wordt dit stukje geschreven. 
Vorige week dinsdag hebben wij onze opening gehad met o.a. een 
optreden van Marien van den Berg, een cabaret over de zorg. Naast 
een paar ernstige liedjes, was er vooral veel herkenbaarheid, plezier. 
De stemming zat er goed in bij de leden. Kijk voor een verslag verder 
in dit blad en ook op onze website. 
 
Volgende week is het weer Prinsjesdag, voor het laatst met deze 
regering.  
Ik heb idee dat bij de meeste politieke partijen nu wel het besef komt, 
dat het met de zorg in Nederland niet helemaal goed gaat en ook dat 
de pensioenen niet gekort kunnen blijven worden. Maar ook dat niet 
alleen de inkomens van de werkenden af en toe een steuntje 
verdienen, maar ook de inkomens van de senioren. Natuurlijk zijn er 
rijke senioren, maar er zijn ook vele senioren die hun goed verzorgde 
oude dag achteruit zien hollen. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Deze maand begint de clubkas 
campagne van de Rabobank. Vanaf 27 
september kunt u – als u lid bent van de 
Rabobank – uw stem twee keer op ons 
uitbrengen. Tot nu toe levert ons dat 
steeds een heel mooi bedrag op ( 2015 
€  724,15. Dus dit jaar rekenen wij weer 
op u. 
 
Het bestuur wenst u een plezierig jaar 
bij de KBO.  
Annelies van der Hee-Lammers, 
voorzitter 

 

 

 

 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14         
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 
Een Mensenkind 
 
Een mensenkind is niet zomaar een dingetje 
Iets bloots. 
Diep in dat dingetje verbergt zich iets groots. 
Er woont een wonder in, 
Iets ongelooflijk machtigs. 
Een kind is meer dan maar alleen  
Iets engelachtigs. 
Ik weet niet wat het is, dat niet, 
Maar ik maak me sterk. 
Zo’n mensenkind is niet alleen  
Maar mensenwerk.  
 
Toon Hermans 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Overleden 

Dhr.P. (Piet) Persoon, Herenstraat 85, De Ark,  k 203,  op 4 sept. 

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

verlies  

Nieuwe leden 

 

Mevr. E.J.J. (Diny) Cammeraat, Guntersteinweg 417, 2531KA D.H. 

Dhr. J.M.A.  (Jan)van Ruijven, Azaleapark 9, 2291AL  

Mevr. L. (Leny) van Ruijven-Zwinkels, Azaleapark 9, 2291AL  

Mevr. B.E.M. (Bea) Huckriede-van der Laan, Gaelstraat 9, 2291SG. 

Mevr. C.(Claudy) van der Sluijs, Goudsbloemlaan 250, 2565DA D H 

Mevr. H.M.T. (Herma) Burgers-Albers, De Wilde Zee 16, 2291 XM  

Dhr. W. Bosma, Komkommerstraat 43, 2292AC Wateringen. 

Mevr. C.J.P. Bosma-Kraan, Komkommerstraat 43, 2292AC 

Alle nieuwe leden 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 
 
Activiteiten   

dinsdag  13 dec.   Boottocht naar lichtstad Delft! 
         (zie inlegvel voor aanmelden) 
 
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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Even een kleine terugblik. 

 

Dinsdag 6 september opening van het nieuwe KBO seizoen. Velen 

kijken hiernaar uit. Kwart voor een beginnen de leden bij Velo binnen 

te lopen. 

Het is voor het bestuur fijn te zien dat zoveel leden komen. Na een 

welkom van de voorzitter Mevr. van der Hee-Lammers was er een 

gebedsviering met zang, gebed en prachtige woorden van Pastor 

Straathof. Een mooi begin. Er was koffie met een lekker koekje. Na 

het genieten van de koffie las Ineke Meyer een mooi gedicht voor 

waar wij allen van genoten. Daarna vertelde de voorzitter wat ons 

verder te wachten stond. En…. dat was geweldig!!!. 

Een optreden van de Cabaret groep Het draait om mensen nietwaar. 

Je kon duidelijk zien dat iedereen genoot en meezong. Prachtige 

muziek en de teksten van de liedjes sprak ieder van ons aan. Heel 

herkenbaar. In de pauze allemaal lekkere drankjes en hapjes. 

Daarna nog even genieten van het optreden met mooie liedjes en 

teksten. We hebben er met elkaar enorm van genoten. Dank voor 

deze fijne middag. 

 

Riet Damen. 
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Vakantie augustus 2016 Millingen a/d Rijn  

Terug van een geslaagde vakantie even een korte terugblik. 

Met 39 personen bestaande uit 6 heren en 33 dames waren we 

gedurende de week één grote vriendenkring. Als u dit leest maakt u 

zich geen zorgen over het geringe aantal heren, zij werden goed 

begeleid en verzorgd. Ondanks de zeer warme dagen is het 

programma door een ieder meegemaakt.  

 

Het maakt het verslagje te lang om alles op te noemen. De 

activiteiten bestonden uit: ’s morgens om 08.00 uur gymoefeningen 

en ’s middags o.a. met de fluisterstille zonnetrein door de Ooypolder 

( met toen een regenbui!!) en per touringcar met airco diverse 

bezoekjes aan de paardenmelkerij- melk gedronken- een Betuwe 

tocht met een bezoek aan een tingieterij; een wijn proeverij in 

Groesbeek en die zelfde dag ’s avonds een humoristische 

likeurproeverij met likeurnamen zoals Eau de ma tante, Hans in de 

kelder, Hempje licht op, papagaaiensoep en Naveltje bloot. Ook de 

Breiereij in Beneden- Leeuwen werd bezocht. Waar twee mannen en 

twee dames van ons gezelschap mochten mee doen aan een 

kledingshow. Uiteraard niet nader te omschrijven hoeveel plezier 

daaraan beleefd is. Natuurlijk werd er gewinkeld en dat o.a. in Kleef  

( Dld). De slotavond stond in het teken van zang en dans waaraan 

praktisch ieder mee heeft gedaan. De niet geheel onbekende zanger 

Arno Kolenbrander droeg daar een steentje aan bij. 

 

Ook nog te vermelden dat er werd gekaart (bridge en klaverjassen), 

bingo, oud Hollandse spelen en klompjesgolf gespeeld. 
De reactie van menigeen is “je moet het meemaken en beleven om 
te ervaren hoe met veel plezier zo’n week is geweest met kletsen, 
veel lachen en de gezellige contacten overdag en aan tafel tijdens 
het eten. Er zijn heel wat foto’s en video opnames gemaakt. Hopelijk 
komt er een terugkomdag om de zeer geslaagde vakantie in 
“Millingencentrum”opnieuw te beleven. 

 
Een mede vakantieganger.  
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Lieve mensen, 

 

Graag wil ik nog even terugblikken op ons vakantieweekje naar 

Millingen a/d Rijn. Geweldig dat ik weer mee kon. Vorig jaar moest ik 

door omstandigheden afzeggen. Toen ging de reis naar Zeddam. 

Nadat ik de DVD van die week had gezien zag ik dat ik heel veel 

gemist had. Terug naar deze week met heel veel dank aan Ada (de 

gangmaker van de zaak). Door haar inzet voor alles waar wij deze 

week van hebben genoten is het een TOP week geworden. En niet 

te vergeten wij hadden een heel leuke buschauffeur, die ons de 

mooiste plekken heeft laten zien. Ook wil ik de mensen van ” uit 

goed voor U” ( met name Joke) bedanken voor hun grote inzet en 

voorbereidingen. Met veel hulp van anderen heb ik aan alles mee 

kunnen doen, heel veel dank hiervoor. 

Ik zou zeggen tot volgend jaar. 

Lieve groetjes,       Annie van Dijk 
 
 

Soosmiddagen zomer 2016 
 

Het afgelopen zomerseizoen zijn de soosmiddagen van de KBO 
Wateringen erg goed bezocht. In de maand juni op de donderdag bij 
de bridge gemiddeld 10 tafels en ook de biljarters waren van de 
partij. In de maanden juli en augustus, gemiddeld 8 tot 10 tafels bij 
de bridgers en klaverjassers op de dinsdagmiddag, ook de biljart en 
de creatafel werd goed bezocht. Dit geeft aan dat er bij de KBOleden 
veel animo is, om tijdens de zomerperiode deze activiteiten te blijven 
organiseren voor haar leden. 
Bij de zomerbridge kan je, ook als je geen partner hebt, alleen 
komen, je wordt dan aan iemand die ook alleen is gekoppeld, of een 
van de bridgeleiding, zoals Jan, Kees en ook Etty zijn aanwezig om 
in te vallen. De zomerbridge is alleen voor leden van de KBO 
Wateringen, wil je toch liever met een partner, een vriend of vriendin, 
die geen lid zijn van de KBO Wateringen komen, dan wordt er met 
ingang van volgend zomerseizoen een bijdrage van € 2,00 gevraagd 
aan niet leden. 
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Partner bridge gezocht. 
 

Als u een bridgepartner zoekt dan kunt u contact opnemen met  

 

Hans de Gunst     D lijn     06-14121434    070-2201500 

 

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

  

 

 
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 

 

Biljarten 

Scheer flikt het weer 
Wat wij biljarters dan onder een goed biljart verstaan, is spoedig 
gezegd. Een tafel is naar ons idee dan pas goed, wanneer hij in alle 
opzichten correct loopt. Dat dit correcte lopen een uitvloeisel is van 
zuiver waterpasstellen, van een prima laken, het geregeld rein 
gehouden, van prima ballen, prima banden, etc., weten de kenners 
onder ons allang. 
Er komt echter nog iets anders bij volgens onze Scheer en dat is n.l. 
de temperatuur van de pomerans en het laken maar ook het 
vochtigheidsgehalte uitgedrukt in Scheer per vierkante mm is van 
belang. 
Zet een, in alle opzichten, prima biljart in een vochtige ruimte en 
binnen enkele uren na plaatsing is het volgens onze 1e klas spelers 
Simon of Wim onspeelbaar en dat komt alleen maar omdat ze dan 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
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geen series boven de 2 meer kunnen maken terwijl anders een serie 
van 3 of, maar dat was in 1996, een serie van 4 niet ondenkbaar is. 
Je kunt er natuurlijk wel een partijtje op rollen, maar het loopt dan 
gewoon niet lekker. 
 
Een nat laken en kleffe ballen lenen zich nu eenmaal meer voor het 
ter plekke verorberen van een beschuitstuiter met zalf dan voor 
hoogstaand, lees KBO/Scheer, niveau biljart. 
De ballen kleven vast, en “Scheren” (Harrie’s vakterm) niet meer 
zoals de biljarter gewend is, er zit geen schot in. 
 Iedere stoot komt anders uit dan de bedoeling was en bij sommige 
stoten schieten de aanwezige leden toe om daar waar nodig het 
laken te verwarmen met hun adem. 
Dat plaatselijke verwarmen heeft als gevolg dat de ballen in 
tomeloze vaart richting band rollen met in sommige gevallen een 
carambole en gejuich tot gevolg. 
 
Laatst kwamen we iets later binnen dan onze “Scheer” en daar lag 
deze heer zo stil als een speer en zelfs zijn maag ging door zijn trage 
en zeer gecontroleerde ademhaling amper op en neer. 
Zo stil als wij konden slopen wij dichterbij teneinde “De Scheer” even 
wakker te fluisteren maar Ben had even niet opgelet en was de 
vorige week door Harm, speciaal voor deze actie neergelegde 
kruidnoot, vergeten. 
Toen zijn maat 46 de kruidnoot tussen zijn “Van Bommel” en de 
tegelvloer samenperste klapte deze als een voetzoeker uit elkaar 
met als gevolg dat Harrie uit zijn coma ontwaakte, rechtop ging staan 
en uit volle borst Oh oh Den Haag begon te zingen met als gevolg 
dat sommige koffiekopjes spontaan barsten gingen vertonen. 
 
Na dit optreden “Scheerde” iedereen zich zo snel als mogelijk was 
weg onderwijl gezamenlijk, en volledig a capella, zingend Scheer oh 
Scheer je flikte het weer ging Joep weer verder met het poetsen van 
de ballen en maakte Harm maar een eind aan dit onsamenhangende 
verhaal met als titel “Scheer flikt het weer” 
 
Harm    
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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. 
 
Biljarten  Resultaten  t/m 16-08-2016 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Rabo Clubkas-actie  

Van 27 september tot en met 10 oktober wordt u (Rabo bank leden) 

weer in de gelegenheid gesteld uw vereniging te ondersteunen 

middels uw stem aan de Rabo Clubkas Actie. 

U mag, via de website, 5 stemmen uitbrengen op deelnemende 

verenigingen met een maximum van 2 stemmen per club. 

Het aantal uitgebrachte stemmen levert een bijdrage op aan de 
verenigingskas van uw KBO. Ook uw kinderen, kleinkinderen, familie 
en vrienden kunnen op de KBO maximaal twee keer stemmen. 

Hoe meer stemmen, hoe hoger het sponsorbedrag 

Laat deze mogelijkheid niet onbenut  en breng uw stem uit! 

 
Inloggen overheid kan straks op verschillende manieren 

 
DigiD is uw digitale identificatiemiddel bij de 
overheid. Straks kunt u erop inloggen via 
bijvoorbeeld uw rijbewijs of identificatiekaart. 
Tien jaar geleden introduceerde de overheid DigiD. 
Een middel waarmee de burger zichzelf kan 

identificeren op internet. Iedereen die bijvoorbeeld zijn 
belastingaangifte online wil doen, moet via DigiD inloggen. Dit 
verloopt via een gebruikersnaam en wachtwoord. Soms, als extra 
beveiliging, aangevuld met een code via sms.  
Het kabinet wil dat de inlogmogelijkheden worden verruimd, om 
het de burger gemakkelijker te maken. Straks kunt u kiezen hoe u 
wilt inloggen op websites van de overheid. Denk daarbij aan 
inloggen met uw rijbewijs of identiteitskaart. Ook inloggen met 
bankpassen behoort tot de mogelijkheid. In de loop van 2017 
moeten de nieuwe opties beschikbaar komen. 
 

https://www.seniorweb.nl/nieuws/computerwoordenboek/d/DigiD
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Droedel van Harry    

 
oplossing van Droedel nr. 13 
 
 

  T op P in G  =    Topping 
 

Een eervolle vermelding voor Mevr. Babs Klooster voor haar goede  
oplossing 

 
 

Droedel  nr. 14 
 

 

Uw oplossing kunt u voor 7 oktober  inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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SeniorWebWestland het adres voor 
computercursussen voor ouderen. 
 
Bent u al heel lang van plan om een cursus te gaan 

volgen, dan is het nu tijd om de stap te gaan nemen. September 
beginnen de cursussen weer.   In een rustig tempo en door mensen 
van uw eigen leeftijd wordt u wegwijs gemaakt op de computer of de 
Ipad. 

 
Welke cursus wilt u volgen? 

 Beginners  - Tekstverwerken met Word / Leuke uitnodigingen 

maken - Internet en email - Creatief met Word   

 Excel  - Fotoboek maken - Beginnen met IPad  - Leuke dingen 

op de IPad 

 Beginnen met Windows 10  

Verder geven we verschillende leuke Workshops 
hoe b.v. 
 

  OV kaart aanvragen en gebruiken -Betalen met 

IDEAL - Contactloos betalen- Retourpinnen 

 Workshop computervaardigheden - Mijn 

overheid Digi-D aanvragen 

De cursussen worden gegeven in de bibliotheken van de Lier, 
Naaldwijk, ’s-Gravenzande en Wateringen, bij voldoende deelname! 
De cursussen bestaan uit zes lessen van twee uur en kosten incl. 
lesboek en info map , koffie /thee in de pauze € 75.00. De workshops 
bestaan altijd minimaal uit twee lessen en kosten € 35,-- 
U werkt aan een eigen computer. Interesse?  
 
Kijk voor meer informatie op www.seniorwebwestland.nl 
Bel naar Francine Scholtes 0174 – 623996 of mail naar 
Francines@tele2.nl 

http://www.seniorwebwestland.nl/
mailto:Francines@tele2.nl
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WhatsApp krijgt grotere emoji 

 
De emoji in WhatsApp-berichten worden 

binnenkort wat groter. In de nieuwste 
testversie van WhatsApp zijn de plaatjes 
daardoor beter te zien. 
Met WhatsApp verstuurt u niet alleen 
tekstberichten en foto’s, maar kunt u ook 
emoji invoegen om uw berichten wat op te 

fleuren. U kent vast de plaatjes van lachende 
poppetjes of de opgestoken duim wel. Sommige emoji worden 
heel groot getoond als u ze verstuurt zonder verdere tekst, zoals 
het hartje. 
Grotere emoji 
In de aankomende versie van WhatsApp zullen alle emoji groter 
getoond worden in verzonden berichten. Dat hebben testers van 
de nieuwste versie ontdekt. Voor WhatsApp nieuwe functies 
lanceert, worden deze eerst een tijdje geprobeerd door de testers. 
Wanneer de update met de grotere emoji wordt verspreid, is niet 
bekendgemaakt. 
 

Weer nepmail betaalpas ING 

 
Steeds maar weer dezelfde plaat draaien de 

criminelen af: uw nieuwe betaalpas is beter en 
veiliger dus vraag hem snel aan via een link in 

de nepmail.  
Ze geven nooit op die internetcriminelen. 

Wederom wordt ING misbruikt in een bericht dat 
luidt 'Uw nieuwe betaalpas is bijna onderweg'. Het enige wat u 
hoeft te doen is de nieuwe betaalpas aanvragen via een link in de 
nepmail.  
De Fraudehelpdesk heeft een voorbeeld van de nepmail .  
Gratis controle op phishing tot 1 januari 2017 
Nepmails zijn steeds lastiger te herkennen. Als lid van SeniorWeb 
kunt u in 2016 verdachte mails naar ons sturen. U hoort uiterlijk 
de volgende werkdag of het een phishingmail is of niet. 

https://www.fraudehelpdesk.nl/wp-content/uploads/2016/08/g3108.png
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Boter, kaas en eieren op Google 
 
Het bekende spelletje heeft zijn weg 
gevonden in Googles zoekmachine. Wie 
wint: u of Google?  
Google houdt wel van een geintje op zijn 
tijd. Momenteel heeft het bedrijf een populair spelletje verstopt in 
de zoekmachine. Surf naar google.nl en tik in de zoekbalk 'boter 
kaas en eieren'. Direct verschijnt het overbekende spel in een 
groot vlak boven de zoekresultaten. Speel een competitie tegen 
Google. 
 
Google verslaan 
Standaard is de moeilijkheidsgraad ingesteld op 'gemiddeld'. De 
echte durfals onder u zetten hem natuurlijk op 'onmogelijk' om te 
kijken of de zoekmachine is te verslaan. Wie niet alleen achter de 
computer zit kan de optie ook instellen op 'spelen tegen een 
vriend'. Tja, de Engelsen zeggen niet voor niets 'all work and no 
play makes Jack a dull boy'. Letterlijk vertaald staat er 'alleen 
maar werken en nooit spelen, maakt van Jan een saaie jongen'. 
Wat u moet opvatten als dat de mens van alleen maar werken niet 
gelukkig wordt.  
 

Goedkope rijbewijskeuring senioren in Naaldwijk 

- Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 
die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden gekeurd, 
kunnen hiervoor d.d 19 oktober terecht in Naaldwijk bij  Careyn 
Woerdblok, Schiereiland 51.   
Tarief: Senioren € 30,00 en € 52,50 voor chauffeurs tot 75 jaar 
met rijbewijs C/D/E. Voor informatie en een afspraak belt u tijdens 
kantooruren naar het landelijke afsprakenbureau van 
Regelzorg Rijbewijskeuringen: 088 23 23 300. Zelf een datum 
plannen kan via www.regelzorg.nl. 
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Wijkverpleegkundige poetst? Hoogwaardige zorg thuis ver weg 

Hulpbehoevende ouderen thuis krijgen vaak geen 

huishoudelijke hulp, terwijl hun mantelzorgers overbelast zijn. 

Zestig procent van de wijkverpleegkundigen doet daarom wel 

eens huishoudelijke klussen. “Onwenselijk”, zo oordeelt de 

Unie KBO. Hiermee zijn we verder weg dan ooit van de HBO+ 

opgeleide wijkverpleegkundigen die ouderen thuis nodig 

hebben. 

‘Wijkverpleging noodgedwongen 

ook poetshulp’, 

meldde Trouw onlangs. Het 

signaal is helaas niet nieuw voor 

de Unie KBO. We weten dat dit 

sinds de bezuinigingen op de 

huishoudelijke hulp regelmatig 

gebeurt. Directeur Manon 

Vanderkaa: “Voor ouderen thuis en hun mantelzorgers is het een 

slechte ontwikkeling dat verpleegkundigen noodgedwongen 

bijspringen in het huishouden.” 

Het is opnieuw een teken dat gemeenten onnodig streng bezuinigen 

op huishoudelijke hulp. “Als een wijkverpleegkundige de ‘indicatie 

huishoudelijke hulp’ afgeeft bij een cliënt, dan moet een gemeente 

dat opvolgen. Dat wijkverpleegkundigen aangeven soms een was of 

afwas te doen, geeft aan dat dit niet altijd gebeurt”, aldus Manon 

Vanderkaa. 

Doordat ouderen steeds langer thuis wonen en niet altijd voldoende 

mantelzorg hebben, is de spilfunctie van wijkverpleegkundige steeds 

belangrijker. We pleiten er al veel langer voor dat 

wijkverpleegkundigen minstens HBO-geschoold zijn, vanwege de 

complexe problematiek van kwetsbare ouderen thuis. Manon 

Vanderkaa: “Maar door de huidige wijkverpleegkundigen als 

poetshulp in te zetten, raken we steeds verder af van de zorg thuis 

die kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers verdienen.” 

http://www.trouw.nl/tr/nl/4516/Gezondheid/article/detail/4346788/2016/07/27/Wijkverpleging-noodgedwongen-soms-ook-poetshulp.dhtml
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Houd 75-plusser aangehaakt bij samenleving 

Ruim 1,2 miljoen Nederlanders zijn 

niet online, zo blijkt uit cijfers van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek.  

Dit onderstreept eerder onderzoek 

van de KBO over internetgebruik 

onder senioren. Directeur Manon 

Vanderkaa: “Afhankelijkheid en 

isolement kunnen het gevolg zijn. De KBO helpt 75-plussers 

aanhaken bij de digitale samenleving.” 

In totaal hebben ruim 1 miljoen senioren nog geen internet. De helft 

gaat ook niet meer online. Terwijl communicatie met de overheid, 

belastingaangifte en bankzaken daardoor steeds moeilijker worden. 

Met alle gevolgen van dien. 

Vangnet  

De Unie KBO pleit daarom al langer voor een gedegen vangnet. Ook 

zonder internet moet dienstverlening toegankelijk blijven. En er is 

betere ondersteuning nodig voor de senioren zonder internet die wél 

digitaal willen. Manon Vanderkaa: “Er zijn veel redenen waardoor 

mensen niet meer online gaan. Het is vaak ingewikkeld, te duur, men 

is bang om fouten te maken of er is gebrek aan vertrouwen. Vaak 

weten mensen ook niet waar ze kunnen aankloppen voor hulp of 

advies.” 

De groep zonder internet wordt langzaam kleiner. Van de senioren 

die nu al op internet zitten, gaat 80% dagelijks online. De 600.000 

senioren die niet meer online gaan zijn gemiddeld 81 jaar en twee 

derde daarvan is vrouw. De helft van senioren zonder internet 

overweegt alsnog zich het internet eigen te maken. De KBO biedt op 

verschillende manieren hulp. Op een laagdrempelige manier kunnen 

KBO-leden kennismaken met de tablet, met hulp van een 

tabletcoach. 
 

http://www.uniekbo.nl/kbo-ipad/welkom.html
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Politie doekt criminele server op 

 
Een server met ransomware is 
onschadelijk gemaakt door de politie. 
Getroffenen kunnen hun computer 
veiligstellen.  
Een server die schadelijke software 

verspreidde is door de politie offline 
gehaald. Het ging hier om zogeheten 

ransomware. Dat is software die de bestanden op de computer 
van het slachtoffer versleutelt. Wie weer toegang tot zijn eigen 
bestanden wil moet daarvoor betalen. Vandaar de naam 
ransomware, wat zich laat vertalen als gijzelingssoftware. 
Wildfire-ransomware 
De bewuste server verspreidde het Wildfire-ransomware. Bijna 
zesduizend gebruikers in Nederland en België zijn hier het 
slachtoffer van geworden. Bekend is dat verscheidene 
getroffenen de criminelen de verlangde geldsom hebben betaald. 
In totaal is zo'n zeventigduizend euro overgemaakt. Inmiddels 
heeft de politie contact gezocht met de overige getroffenen: zij 
kunnen via een speciale website de sleutel krijgen die nodig is om 
hun bestanden weer vrij te geven.  
 

 
 Mensen negeren waarschuwingen op de pc 

 
Komt er tijdens het internetten een 
melding over een 
veiligheidsprobleem? Dikke kans dat 
u die negeert. Gebruikers blijken 90 
procent van de meldingen niet te 
lezen. 
Dat komt doordat we heel slecht zijn in 
multitasken. Oftewel meerdere dingen 
tegelijk doen. Als we een video kijken, 
tekst typen of bestanden opslaan, dan 

hebben we eigenlijk voor niks anders aandacht. Als er op dat 

https://www.politie.nl/nieuws/2016/augustus/23/ransomware-slachtoffers-bezoeken-massaal-portal-no-more-ransome.html
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moment een melding komt, bijvoorbeeld over een onveilige 
website, dan zien we die wel maar doen we er niks mee. 
Meldingen negeren 
De kans om een melding wel te zien en wat met de informatie te 
doen, is daardoor heel klein. Dat is geen persoonlijke beslissing 
trouwens. De hersenen doen dat automatisch. In de 
beveiligingswereld zou men daar rekening mee moeten houden, 
zeggen de onderzoekers van de Amerikaanse universiteit BYU. 
De meldingen kunnen beter verschijnen op momenten dat we niks 
inspannends doen op de computer. 
    
 
Senioren kopen vaker online 

 
65-plussers bestellen vaker via internet. 
Bijna twee derde van de senioren koopt 
wel eens iets online. 
Online kopen wordt steeds populairder 
onder ouderen. Waar in het tweede 
kwartaal van 2015 58 procent van de 65-
plussers online producten of diensten heeft 
gekocht, is dit percentage inmiddels 
gestegen naar 64 procent. Daarmee groeit 
het aantal online shoppers onder ouderen 

ruim twee zo keer snel als gemiddeld. “De sterke groei aan online 
shoppende 65-plussers is opvallend. Hieruit blijkt duidelijk het 
stijgende vertrouwen van deze doelgroep in de online mark t”, zegt 
Wijnand Jongen, directeur van Thuiswinkel.org. Het grootste 
voordeel van online winkelen vinden ouderen het gemak van thuis 
bestellen. 
Hoewel online shoppen aan populariteit wint onder ouderen, is 
deze groep nog huiverig om hiervoor de smartphone te gebruiken. 
In het tweede kwartaal van 2016 deed slechts 4 procent van de 
online kopende 65-plussers een aankoop via hun smartphone. 
Onder jongeren van 29 jaar en jonger is dat een kwart. 
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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! 

 
 
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 
 

 
 
 

De herfst neemt geen blad 

voor de mond  
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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 v/d Gunst           D lijn  070-2201500  0618914710 
 
 
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

