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Van de bestuurstafel 

 
De zomer is nu echt begonnen, de KBO zit echter niet stil. 
 
De gezamenlijke 6 KBO’s in het Westland hebben een paar keer met 
elkaar vergaderd. Punten die naar voren komen, zijn o.a. de zorg om 
een te zware belasting van de mantelzorger, de cliëntondersteuning, 
en ‘senioren en veiligheid’. Over deze drie onderwerpen is er ook 
contact met de gemeente geweest.  
De volgende aandachtspunten willen we in de eerstvolgende 
bijeenkomsten aan de orde stellen: 

 Het aantrekken van jonge senioren 

 Themadagen organiseren 

 Samenwerking van de plaatselijke KBO’s met de plaatselijke 
PCOB’s. 

 
Het bestuur houdt dit jaar voor het eerst een ‘inloopspreekuur’. Als u 
een probleem heeft, al is het nu nog zo groot of nog zo klein, of als u 
gewoon met iets zit, u bent van harte welkom. De data vindt u elders 
in dit blad. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Op het moment dat ik dit schrijf, is er nog steeds geen nieuwe 
regering. Welk perspectief aan de senioren door de nieuwe regering 
wordt geboden, is dan ook nog onbekend. 
 
Onze uitgaansdag heeft zo’n beetje op de mooiste dag van het jaar 
plaatsgevonden,  het was een groot succes, maar natuurlijk niet 
alleen dank zij het weer! 
 
Dit is de laatste keer dat u de Nestor ontvangt. De volgende keer (in 
augustus, in juli is er geen blad) ontvangt u voor het eerst het 
gezamenlijke blad van de KBO en PCOB: WijSr. Ik vind de Nestor een 
uitstekend, prettig leesbaar blad en ga er gewoon van uit dat WijSr dit 
ook weer is. 
 
Namens het bestuur wens ik u allen een mooie zomer, onze 
activiteiten gaan – weliswaar iets afgeslankt – gewoon door. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 

 
Nieuwe lid  
Dhr. L. van Velzen, Van Gochstraat 34, 2291RJ Wateringen. 

Van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 

 
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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Inloopmiddagen KBO Wateringen 

Senioren voelen zich thuis bij de KBO, de grootste 
seniorenorganisatie van Nederland. Iedereen heeft zo zijn eigen 
redenen om lid te zijn. De één vindt het belangrijk dat de belangen 
van senioren goed behartigd worden, de ander gaat vooral voor de 
vele voordelen die de KBO biedt. Sommigen zoeken vooral een 
gezellig samenzijn, terwijl anderen het heerlijk vinden om actief te zijn 
met bestuurs- of vrijwilligerswerk. Wat u ook zoekt: wees welkom bij 
de KBO! Bij de KBO Wateringen kunt u bridgen, biljarten, 
klaverjassen, creatief bezig zijn, een spelletje doen en dit alles onder 
het genot van een kopje koffie. 
Wilt u wat meer weten over wat de KBO voor u kan betekenen, dan 
kunt u tijdens de inloopmiddagen voor al uw vragen terecht op onze 
lokatie in de Velo kantine aan de Noordweg. De inloopmiddagen 
worden gehouden op dinsdagmiddag 13 juni, 11 juli en 15 augustus 
vanaf 13.00 uur tot 14.00 uur. 
 

Activiteiten  

 
donderdags  in juni            vrij bridgen 
dinsdags       in juni      vrij klaverjassen 
dinsdags       in juli-aug    vrije inloop zomeractiviteiten zoals 
                                     bridgen klaverjassen biljarten en gezellig 
      samenzijn  vanaf 13.00 in de Velokantine  
   Niet leden betalen € 1,=  per persoon 
5 t/m 12 aug                vakantieweek Lunteren 
dinsdag    5 sept. Opening seizoen 2017-2018 
donderdag   26 okt.           4de editie van de Mini Pentathlon 
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Uitgaansdag 17 mei 2017 
 
Woensdag, 17 mei. Een stralende dag. Precies op tijd was de bus van 
Pasteur aanwezig met onze bekende chauffeur Wim, die de files wist 
te vermijden. 
Met 55 passagiers vertrokken wij naar Bennekom voor een bezoek 
aan het Kijk en Luister museum. 
Geen groot museum , maar wel veelzijdig. 
In een gezellige koffiekamer werden we hartelijk ontvangen met koffie 
en heerlijk gebak. 
Daarna gingen we naar de garen – en bandwinkel anno 1868 waar we 
een zeer ludieke en levendige presentatie kregen van slaapmutsen tot 
chique kanten mutsen en onder- en bovenkleding zoals dat vroeger 

op de Veluwe werd gedragen door de 
boeren en boerinnen. 
Onze vertelster deed dat met veel humor 
en had regelmatig de lachers op haar 
hand. Iedereen vond het jammer toen het 
afgelopen was, maar we moesten door 
naar de muziekzaal.  

Ook daar kregen wij tekst en uitleg over de diverse speeldozen en 
orgels. Een interessant museum waar we best langer hadden willen 
blijven. 
 Maar zo rond het middaguur kregen we toch trek en werden we 
verwacht in Hoenderloo voor de lunch.  
Onder leiding van een gids werd de middag doorgebracht met een 
rondrit over Park de Veluwezoom en een bezoek aan de Posbank, 
waar we genoten van het prachtige uitzicht en een verfrissend sapje.  
Want het was er warm! 
En tot slot natuurlijk een dinertje in restaurant Boschzicht in 
Scherpenzeel. 
Moe maar zeer voldaan van een mooie dag kwamen we terug in 
Wateringen. 
 
Ineke M. 
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Klaverjassen 
 
 
De Tien Eerste van de lijst van de Competitie 2016-2017 
  
 1.Ben Krijger                                                 165.370 punten. 
  
 2.Ton Zuijderwijk                                           160.517 punten. 
  
 3.Wil Stevens                                                158.905 punten. 
  
 4.Nico Krijger                                                158.839 punten. 
  
 5.Trees Suijker                                             157.823 punten. 
  
 6.Toos v.d. Goes                                          157.643 punten. 
  
 7.Ria Zandvliet                                             157.247 punten. 
  
 8.Jan Hanemaaijer                                       156.818 punten. 
  
 9.Babs Klooster                                            156.311 punten. 
  
10.Leny Righarts                                           156.113 punten. 
 
Groetjes     Piet en Ton                                  
 

Spreuk ingezonden door een lid ( W.J.) 

Voor de mens staan drie wegen open om verstandig te 

handelen ‘ 

de edelste weg:     nadenken 

de gemakkelijkste weg    navolgen 

de bitterste weg     ervaring 
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Biljart “wist u datjes”  

 

Wist je dat: 
 
- Wij van het bestuur  nieuwe ballen mochten aanschaffen  en           
   lakens hebben mogen laten vervaangen? 
- Wij daar erg blij mee zijn en de moyennes nu zien stijgen! 
- Het moyenne van J. Schols op 28 staat maar eigenlijk 82 hoort te     
  zijn 
- P.D. zich heeft uitgesloofd door 112 (i.p.v. 83) caramboles te halen! 
- Er een onderzoek naar Match fixing loopt naar deze leden? 
- Tien Over Twee jaarlijks vlak voor de zomerstop wordt gehouden? 
- Ons lid van verdienste Wim D. steeds vergeet een nummertje te   
   pakken?    
- Wij hopen dat opa Cox af en toe op dinsdag “mag” komen biljarten    
- Guido en Wim D. bij het Witte Paard hebben gespeeld? 
- Zij het er zo gezellig vonden dat ze er geen lid gaan worden? 
- Wij 24 actieve clubleden hebben en dat we dat moeten koesteren? 
- Opa Cox altijd een opbeurend woord heeft voor 1 van de leden? 
- Wij hopen dat andere disciplines ook "Wist u datjes" gaan   

aanleveren? 
 
Groetjes Harm 
 
KPN verdubbelt databundels 

 
KPN geeft dubbel zoveel data voor de mobiele 
telefoon, tegen dezelfde prijs.  
Provider KPN verdubbelt met ingang van 1 juni de 
databundels in bijna alle mobiele abonnementen. Ook 
voor bestaande klanten. De abonnementsprijs blijft 

gelijk. Daarnaast zijn de bundels al vanaf 1 juni zonder roamingkosten 
te gebruiken door de hele EU. Dat is overigens een voordeel van 
korte duur. Met ingang van 15 juni zijn roamingkosten binnen de EU 
voor niemand meer toegestaan. 
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Tien Over Twee 23-05-2017 
Is het al zo laat hoor ik u denken, nee hoor toen ik het schreef in ieder 
geval niet maar ik weet natuurlijk niet hoe laat u dit stukje proza tot u 
neemt. 
Bijna alle leden van de biljartclub, onder de gedreven zeer strakke 
leiding van Hein en zijn digitale ondersteuner Harm (af en toe 
geholpen door ene Albertus) heeft Harm de afgelopen maanden 
bestookt met e-mails, brieven, faxen, sms-jes, WhatsAppjes, 
rooksignalen en zelfs zijn er verzoekjes via Facebook binnengekomen 
of hij a.u.b. zo vriendelijk zou willen zijn het alom bekende Tien Over 
Twee te organiseren. 
Er waren er zelfs die hun verzoek kracht wilden bijzetten door naar 
mijn IBAN nummer te vragen om met een niet geringe donatie zich er 
van te verzekeren dat ik voor deze verzoeken zou bezwijken. 
En ik kan u vertellen dat is gelukt zonder ook maar 1 steekpenning te 
hebben aangenomen, hoewel dat meer was om de belastingdienst 
niet wakker te schudden  
 
Ik betrad om 10:30 uur, redelijk vroeg dacht ik, de Velo  sporthal om 
de verbinding met de KBO website tot stand te brengen en de 
verslaggevers van de lokale krantjes te woord te staan mochten zij 
komen. 
Maar daar werd ik verrast door een aantal her en der verspreide 
slaapzakken waarin, zo 

 bleek even later, zich 
clubleden in bevonden 
die daar de nacht 
hadden doorgebracht, 
gescheiden van huis en 
haard, om er toch maar 
zeker van te zijn dat ze 
mee mochten doen. 
De passie waarmee 

deze leden mij confronteerden werd mij even te veel en ik, hoewel 
getraind door het jarenlang in ontvangst nemen van staande ovaties 
voor het organiseren van diverse biljart toernooien, schoot vol want 
hier werd ik redelijk emotioneel van. 
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Gelukkig schoot Wim mij te hulp en samen maakten wij de 
slaapkoppen wakker, voorzagen ze van, ik denk 3 liter, koffie en na 
een kwartiertje waren ze dusdanig bij de pinken dat wij gezamenlijk de 
tribunes gingen opzetten. 
Ruim voor Vijftien Over Een was iedereen aanwezig en konden we 
beginnen met Tien Over Twee en toen bleek dat, op A.C. na, alle 
leden de juiste antwoorden gaven op de door mij gestelde strikvragen 
waaruit bleek dat zij de spelregels volledig uit hun hoofd hadden 
geleerd dus: chapeau mannen 
 
Iedereen had zijn/haar stuk hout, voorzien van een stukje schoenzool, 
ook wel bekend onder de naam keu uit de foedraal, van de 
bagagedrager of uit hun binnenzak gehaald en niets stond een 
prettige voortzetting van deze middag nog in de weg. 
Er werd op 4 tafels tegelijk begonnen en je kon, buiten de geluiden die 
de ballen maakten indien ze elkaar op het prachtige groene (onlangs 
vernieuwde) laken tegenkwamen, een speld horen vallen. 
Leden die de keel schraapten of andere storende geluiden maakten 
werden aangekeken met een blik van “moet dat nu want je ziet toch 
dat Gerrit dat storend vindt?” waarna de stilte weer een feit was. 
Na elk behaalde punt, bestaande uit 2 caramboles de eerste via Geel 
en de 2de via Rood, konden sommige leden het niet laten de 
desbetreffende speler middels een schouderklopje of opgestoken 
duim kenbaar te maken dat hij/zij zeer onder de indruk was van de 
door hem vertoonde kunsten. 
Soms stond een speler dusdanig lang na te denken, terwijl hij zeer 
geroutineerd zijn stukje schoenzool van wat blauw krijt aan het 
voorzien was, hoe hij de carambole zou gaan maken “trekken van 
rood”–“doorstoten met het risico van een klos” of “een dunne losse 
over 3 banden” dat er een gat in het krijtje zat voordat hij een besluit 
had genomen. 
Hein had uiteraard, zoals we van hem gewend zijn, zijn zakken vol 
met krijtjes zodat hij daar waar nodig voor nieuwe krijtjes kon zorgen 
zodat de speler vooral niet uit zijn concentratie zou raken. 
Er werden caramboles gemaakt die niet eens in het Guinness Book 
Of Records (3de editie) voorkomen maar daar zou Guido gelijk werk 
van gaan maken. 
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Na enkele uren noeste arbeid waren alle uitslagen, die gelijk door 
Harm werden ingevoerd in het hier speciaal voor ontwikkelde 
programma, bekend gemaakt zodat deze, na de prijsuitreiking 
uiteraard, aan de aanwezige pers bekend kon worden gemaakt. 
 
De eerste prijs was dit keer niet alleen een door het bestuur verzorgde 
prijs maar tevens een, omdat het de eerste in de Velo sporthal 
gespeelde Tien Over Twee van KBO Wateringen was, een gouden (ja 
u leest het goed) beker. 
 
Het heeft de wedstrijdleiding behoorlijk wat kopzorgen bezorgd om de 
behaalde resultaten dusdanig aan te passen dat onze Joep er niet 
weer met de 1ste prijs van door ging. 
Na wat gemanipuleer met de resultaten ging Jan Schols (nieuw lid 
dus zoals gewoonlijk geven wij die een aanmoedingsprijs) er met een 
echt gouden (althans dat denkt hij) 1ste prijs vandoor maar mocht 
Wim Duijvestein eerst uit de door het bestuur aangeleverde prijzen 
kiezen dus het Mona toetje ging mooi aan zijn neus voorbij. 

. 
 
Met tranen in zijn ogen bedankte Jan Schols mij 
voor de prijs en de beker waarna hij zich snikkend 
even omdraaide om dit hoogtepunt in zijn carrière 
te verwerken. 
 
 

 
 
Ik vind het leuk om dit soort dingen voor de leden te regelen dus 
volgend jaar sluiten we het seizoen wederom af met (de tweede 
editie van) het Tien Over Twee toernooi 
 
Groetjes 

 
  Harm 
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Bridge 

 
EINDSTAND 6e COMPETITIERONDE 2016/2017 

A-LIJN 
1e  Gerard de Kievit en Wilma Groenendijk  54.57 % 
2e   Lineke en Dick Kraaijenbrink   54.09 % 
3e  Ellie en Martien Olsthoorn              54.05 % 
4e  Wim Duijvestijn en Hans Vollering  52.40 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Jan en Ton de Kok               58.51 % 
2e  Ria de Goeij en Hennie van Putten  56.90 % 
3e  Annie van Dijk en Piet v.d. Hoeven  54.21 % 
4e  Kees Grolleman en Harrij Barendse  54.17 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Annette en Kees Krijger    55.31 % 
2e  Ria v.d. Knaap en Wil van Veen   54.27 % 
3e  Theo de Reuver en Ed van Mil   53.92 % 
4e  Anjo v.d. Hoeven en Bep Strik   53.70 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Riet v.d. Meer en Ans Landsweers  55.67 % 
2e  Hans van Gogh en Huub Versteeg  55.04 % 
3e  Riet Zwinkels en Gré Zwinkels   52.21 % 
4e  Cintha Arkenbout en Hans de Gunst  51.86 % 
 
 
Winnaars van de slembeker zijn dit jaar geworden: 
 
1e Ellie en Martien Olsthoorn               36 punten 
2e Gerard de Kievit en Wilma Groenendijk             35 punten 
3e Thecla Kester en Anneke Fromberg    32 punten 
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ZOMERBRIDGE 
 
De zomerbridge start op donderdag 1 juni t/m 29 juni, in de 
maanden juli en augustus (vanaf 4 juli t/m 29 augustus) is er 
alleen op de dinsdagmiddag bridge. 
 
Graag om 13.00 uur aanwezig zijn i.v.m. lijnindeling. 
 
Tijdens de zomerbridge kan je met of zonder partner komen bridgen, 
je wordt gekoppeld aan iemand die ook alleen komt, of aan een van 
de begeleiders, dus je kunt altijd spelen. 
 
Het is ook mogelijk om met iemand te komen die geen lid is van de 
KBO Wateringen, wij vragen dan een bijdrage van € 1,00 per persoon. 
Het is vrije inloop, dus u hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 
 
De nieuwe competitie 2017/2018 start op 7 september 2017. 

 
Gezellige slotdrive van de bridgecompetitie seizoen 2016/2017 
 
Ter afsluiting van de bridgecompetitie 2016/2017 waren er weer 
mooie prijzen te winnen, tevens werd bekend gemaakt wie er 
Slemkampioen zijn geworden, dat waren Ellie en Martien Olsthoorn 
met een nipte overwinning op Wilma Groenendijk en Gerard de Kievit, 
die tot op de laatste dag nog op 1 stonden, Martien en Ellie  boden 
deze middag op een spel 7 sans en Wilma en Gerard 6 harten, dat 
scheelt 2 punten, daardoor wonnen Ellie en Martien met 1 punt 
verschil. 
Er werd ook nog een leuk lied gezongen door Jeannet Löbker, waarin 
zij de KBO en Jan bedankte voor de gezellige middagen, met het 
refrein werd door de hele zaal meegezongen. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen of mailen 
met Jan de Kok, tel.: 0174-785167, email: ettyjandekok@gmail.com 
 
Fijne vakantie allemaal. 

mailto:ettyjandekok@gmail.com


~ 13 ~ 
 

Droedel van Harry 
Oplossing droedel nr. 21 
 v in G R T op J =   Vingertopje 
 
Een goede oplossing werd ingezonden door 
Wil Jansen  Hannie Simons 
Guusje Dries  Baps Klooster 
Aad Zuiderwijk Vonie van Rijn 
Riet Vollebregt Coby van Paassen 

Marian Verheyen        Thea Vijverberg       Hilda Pool  
Riet Zwinkels- van Kester 
 
 
Droedel nr. 22 
 

 
 
 
 
Uw oplossing kunt  u tot 1 augustus 2017 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net


~ 14 ~ 
 

Een nieuw gezamenlijk magazine!    
 
De Ledenraad KBO-PCOB besloot 7 maart unaniem dat er één 
gezamenlijk magazine komt.. Nu ontvangen KBO-leden nog het 
magazine Nestor en PCOB-leden het magazine Perspectief. Vanaf 
augustus krijgt u allemaal het nieuwe magazine van KBO-PCOB, zo 
besloot de Ledenraad KBO-PCOB. Dat wordt een geheel nieuw 
magazine met daarin voor PCOB-leden een PCOB-katern en voor 
KBO-leden een KBO-katern. 
Het wordt met een oplage van meer dan een kwart miljoen 
exemplaren meteen het grootste seniorenmagazine van Nederland.  
 

dit wordt de titel van het nieuwe magazine 

 
 
 

     + 
 
 

 
 

 
 

Een nieuw magazine vraagt om een nieuwe naam die past bij onze 
nieuwe gezamenlijke ambitie. We hebben alle suggesties die we  - 
gevraagd en ongevraagd – hebben binnengekregen overwogen en 
zijn samen met externe deskundigen op zoek gegaan naar een 
krachtige en positieve naam die zowel bestaande als nieuwe leden zal 
aanspreken. 
De nieuwe titel is geworden: WijSr 
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WijSr heeft zowel ‘’wij’ als ‘wijs’ en ‘senior’ in zich. De titel is kort, 
krachtig, actief en benadrukt het mooiste van ouder worden: wijzer 
worden. De titel is origineel en opbouwend. Hij straalt uit dat het een 
magazine is waar je wijzer van wordt. Het spreekt waardering uit voor 
de groeiende ervaring en levenswijsheid van mensen. De moderne 
woordspeling is ook een knipoog door z’n dubbele bodem en zet aan 
tot nadenken, zonder het tot een puzzel te maken: Wijzer, Wij 
senioren, Wij Sr, WijSr. 
 
Onlangs kreeg een selectie leden van zowel KBO als PCOB de titel 
als test voorgelegd. Hun reactie was unaniem positief: ‘speels’, 
’prikkelend’, ‘passend’ en ‘heel mooi’. Deze naam zal ‘goed gaan 
aanspreken’, vatte een van hen samen. We hopen dat ook u het 
enthousiasme deelt en met ons mee uitkijkt naar de lancering van het 
nieuwe magazine in augustus. 
 
Gratis dagkaarten? Trap er niet in 
 
De mails over gratis dagkaarten van de NS zijn niet echt. Uzelf 
aanmelden voor de kaarten is verleidelijk, maar dit is echt geen 
goed idee. 
Mailtjes die zogenaamd van de NS komen zijn al een tijd in omloop. 
De laatste dagen worden ze weer veel doorgestuurd naar de 
Phishingchecker van SeniorWeb. In de berichten staat dat er twee 
gratis dagkaarten van de NS voor u klaarliggen. U heeft ze 
'gewonnen' om allerlei redenen, bijvoorbeeld als compensatie voor de 
vele vertragingen op het spoor. 
Geen winnaar 
Helaas voor de winnaars is het allemaal gelogen. De mail komt niet 
van de NS en er liggen geen dagkaarten op u te wachten. Wie zich 
aanmeldt voor de valse winactie, moet allerlei persoonlijke gegevens 
opgeven en kan zelfs eindigen met een duur sms-abonnement. 
Valse acties 
Mailtjes over prijzen die zomaar ineens binnenkomen zijn vrijwel altijd 
nep. Of het nu gaat om cadeaubonnen van winkelketens of gratis 
Airfryers: voor niks gaat de zon op. Trap er dus niet in. 
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Waarover belde u?  Column van zorgbelang 
Met vragen over de zorg kunt u terecht bij het Adviespunt Zorgbelang 
Zuid-Holland. Onze cliëntondersteuners geven u informatie en advies 
over cliëntenrechten en klachtenprocedures. Iedere maand staat hier 
een geanonimiseerd voorbeeld van een vraag of klacht.   
 

Kan ik naar een verpleeghuis? 
Meneer Janson is 83 jaar. Hij is al jaren reumatisch en heeft daardoor 
hulp nodig bij het zware huishoudelijke werk. Ook maakt hij gebruik 
van maaltijdendienst en boodschappendienst. Verder kan hij gelukkig 
nog alles zelf. Wel voelt hij zich eenzaam sinds zijn vrouw is 
overleden. Zijn vraag: ‘Ik zou graag in een verpleeghuis willen wonen. 
Is dat mogelijk?’ 
 
Zorgbelang antwoordt 
Tegenwoordig kun je niet meer - zoals vroeger – zelf kiezen of je in 
een verpleeghuis gaat wonen. Je moet voldoen aan bepaalde 
voorwaarden. Die zijn dat je levenslang 24 uur per dag zorg of 
toezicht in de nabijheid nodig hebt. Of dit zo is, wordt vastgesteld door 
het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Meneer Janson voldoet niet 
aan deze voorwaarden. Hij kan daarom het beste aankloppen bij zijn 
gemeente. Hij zal in aanmerking kunnen komen voor begeleiding, 
huishoudelijke hulp en dagbesteding via de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) . 
 
Het is voor veel mensen lastig om te weten waar ze voor welke zorg 
moeten zijn. Daarom kunt u beroep doen op een cliëntondersteuner. 
Gemeentes zijn verplicht om te regelen dat hun inwoners beroep 
kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteuning. Ook voor de Wet 
langdurige zorg kunnen mensen kosteloos een beroep doen op 
cliëntondersteuning via Zorgbelang, MEE of het zorgkantoor. 

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij Zorgbelang Zuid-Holland, 
op werkdagen bereikbaar op (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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Biljarten 
 
De (fel begeerde) Wisselbeker 
De emoties waren nog wat vers 
want zojuist had ik alle prijzen van 
het Tien Over Twee toernooi 
uitgereikt en net wilde ik beginnen 
met het bekend maken van de 
nieuwe moyennes en de winnaar 
van “de wisselbeker” toen Ineke 
Meijer vroeg of ze eventjes mocht 
“inbreken” hetgeen ik haar uiteraard niet ontzegde. 
 
Ze begon met loftuitingen aan mijn adres hetgeen voelde als uren in 
een warm bad maar andere leden vertelden mij dat het slechts 3 
minuten waren, waarbij ik als een kwajongen stond te blozen. 
Ze vertelde mij dat het bestuur zo blij met mij was dat ik het allemaal 
zo goed regelde, het enthousiasme bij de leden enorm aanwakkerde, 
dat de leden zo blij met mij zijn, dat er zelfs bridgers en klaverjassers 
over na lopen te denken te stoppen met kaarten om maar lid te 
kunnen worden van Hein’s Biljartclubje enz. enz. 
 
Een traantje wegpinkend absorbeerde ik deze stortvloed aan lof en 
afsluitend deelde ze mij mee dat ze van een niet bij naam te (mogen) 
noemen sponsor een boeketje had gekregen en dat wilde ze mij 
namens die grote onbekende sponsor overhandigen.  
Het boeket was helaas dusdanig groot dat 4 leden met haar mee 
moesten lopen om het uit haar kofferbak te halen dus u begrijpt dat 
het bij mij niet meer bij een traantje wegpinken bleef. 
Ik heb haar gevraagd tegen welk bedrag ze bereid was de naam van 
de sponsor bekend te maken, al was het maar “alleen aan mij”, maar 
ze was onvermurwbaar met als gevolg dat ik dagenlang slecht heb 
geslapen omdat ik wilde weten wie die gulle gever is geweest maar ik 
ben bang dat het een goed (in de KBO kluis) bewaard geheim zal 
blijven, snik. 
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Ok verder met de wisselbeker: 
Hij komt uit de “F”jes, is daarna jarenlang getraind door Chris Moers, 
Joep heeft hem tijdens uitwedstrijden gecoacht,  Simon heeft hem 
naar de uitwedstrijden gereden en zijn van hickory wood gemaakte 
Buffalo keu verzorgd en op een gegeven ogenblik zag ook Hein 
(nadat Jan hem daar op attent had gemaakt) in dat hij “het” 
aanstormende talent van Heins 
Biljartclubje was. 
Hein heeft hem daarna avond aan 
avond (samen met Albertus) de 
kneepjes van het vak geleerd en dat 
heeft zijn vruchten afgeworpen want 
hij ging er deze keer met de fel 
begeerde wisselbeker vandoor. 
 
Om het voor iedere speler mogelijk 
te maken dit fel begeerde object te 
kunnen winnen wordt hij jaarlijks 
uitgereikt aan de speler met de 
hoogste procentuele moyenne 
verbetering. 
 
Met een moyenne verbetering waar Ceulemans slechts van kan 
dromen (dik 15%) gaat dit jaar de wisselbeker naar “the one and only” 
Piet Vijverberg (zie foto) en dus zijn wij uiteraard benieuwd wie er 
volgend jaar zijn/haar naam op de wisselbeker mag toevoegen. 
Toen ik weer een beetje mijzelf was geworden nam ik, met de 
inmiddels van mij bekende diepe buigingen, alle loftuitingen, 
complimenten en schouderklopjes in ontvangst en liet ik de mij 
aangeboden drankjes, voor het (volgens de leden althans) weer zo 
grandioos geregelde toernooi, goed smaken. 
Het enige nadeel hiervan was dat ik al mijn zakgeld moest besteden 
aan het nemen van een taxi hetgeen te wijten was aan het te hoge 
promillage alcohol. 
 

 
 Groetjes   Harm 
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Postzegels 
Al vele jaren worden er gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten 
en religieuze artikelen verzameld ten bate van Missie- en 
Ontwikkelingswerk. Wilt u ook meedoen? U kunt dit alles inleveren op 
de soosmiddagen of bij onderstaande adressen. Kunt u het niet 
brengen? Één telefoontje en we halen het bij u op.  
 
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. 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 

 
 
VakantieBieb is weer geopend  

 
Wie van lezen houdt kan deze zomer zijn hart 

weer ophalen. Tijdens de zomermaanden gaat de 
gratis digitale Vakantiebieb weer open. 
De VakantieBieb opent op 1 juni de virtuele deuren. Tot 31 
augustus is een selectie e-boeken gratis voor iedereen. Dus ook 
voor mensen die geen lid zijn van de bibliotheek. 
In de eerste maand zijn er alleen jeugdboeken te vinden in de 
VakantieBieb. Vanaf 1 juli worden er titels voor volwassenen aan 
de collectie toegevoegd. Alle titels kunnen gelezen worden via 
een app (voor iPad/iPhone of Android). Lezers downloaden de 
boeken op hun apparaat zodat ze ook te lezen zijn zonder 
werkende internetverbinding. Handig voor wie op vakantie zonder 
wifi zit.  
 VakantieBieb - iPad/iPhone 
 VakantieBieb - Android-apparaat  

https://itunes.apple.com/nl/app/vakantiebieb/id668099854?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.isn.vakantiebieb
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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. 
 
 

Mailadres!!! 

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

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 
 
Belastinginvullers  HUBA’s 

Henk Berendse       Tel 0174-297235     06-11366665 

h.j.berendse@caiway.nl 

Henk van der Hee   Tel 0174-295294                           

hc@vanderhee.net 

Ruud Nouwen         Tel 0174-294598                                                          

ruudenhelen@caiway.nl 
 
 
Uit Seniorensociety Weetjes 

  
Sleutelhouder 
  
Gaat het soms moeilijk om de deur met de sleutel te openen of 
sluiten? Vooral voor mensen met problemen aan de handen is het 
vaak lastig om de sleutel in het sleutelgat te steken en om te draaien, 
soms zelfs om sleutels vast te houden. 
Met de sleutelhouder gaat dit nu gemakkelijker. U kunt er drie sleutels 
aan bevestigen. Wanneer u een sleutel uit de sleutelhouder klapt, 
verschaft die u een stevige grip om hem vast te houden en om te 
draaien 
 
 
Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413   info@seniorensociety.nl 
                                                                www.seniorensociety.nl 

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:ettydekok@gmail.com
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
mailto:info@seniorensociety.nl


~ 21 ~ 
 

Uit Seniorweb Nieuwsbrief  
 
TAN-codes ING op papier onveiliger dan sms 

Wie overboekingen bij ING verstuurt aan de 
hand van papieren bevestigingscodes (TAN), 
moet goed opletten. De codes zijn volgens de 
Consumentenbond onveiliger dan de TAN-
codes die via sms worden verstuurd. 
Klanten van ING die internetbankieren hebben 
twee mogelijkheden voor de bevestigingscodes 

die nodig zijn om een betaling te versturen. De eerste is tijdens het 
overboeken een code per sms krijgen. De tweede optie is op een 
toegestuurde papieren lijst de TAN-code opzoeken. Alle papieren 
codes staan van tevoren vast, terwijl de codes die via sms komen 
speciaal per betalingsopdracht worden aangemaakt. 
 
Niet zo veilig 
Precies om die reden zijn de codes op papier niet erg veilig, aldus 
de Consumentenbond. Als een crimineel op afstand de pc 
overneemt na het intypen van de papieren code, kan hij het bedrag 
en rekeningnummer van de ontvanger veranderen. Daardoor kan 
hij geld overboeken naar zijn eigen rekening. Bij codes via sms kan 
dat niet, die zijn gekoppeld aan een rekening en bedrag en als die 
wijzigen wordt de overboeking niet verder verwerkt. 
 
Sms is beter 
Nog 1 miljoen klanten van ING gebruiken de codes op papier. Doet 
u dit ook, dan is een overstap naar sms aan te raden, als u een 
mobiele telefoon hebt. Het ontvangen van een sms kost geen extra 
geld 
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Scherm Samsung Galaxy S8 snel stuk na val 
 
De telefoons Samsung Galaxy S8 en S8+ gaan 
snel stuk als gebruikers ze laten vallen. Het 
glazen scherm breekt sneller dan van andere 
telefoons. 
Dat schrijft de Consumentenbond na een test door Europese 
consumentenorganisaties. Ze deden proeven met een zogeheten 
valtrommel. Die laat telefoons tachtig centimeter vallen op een 
vlakke, harde ondergrond. Na honderd keer vallen keken de 
onderzoekers hoe de telefoon eraan toe was. Als het toestel 
eerder onbruikbaar was, stopte de test. 
Scherm kapot 
De Samsung Galaxy S8 en S8+ waren na 25 keer vallen al 
helemaal kapot, het scherm was gebroken en niet meer te 
gebruiken. De meeste van de andere 108 geteste telefoons 
doorstonden de test wel. Vergelijkbare telefoons zoals de 
Samsung Galaxy S7, de iPhone 7 en de Huawei P9 waren nog in 
redelijke staat na het onderzoek. 
 
Weer nepmail Rabobank met persoonlijke aanhef 
 
Door u persoonlijk aan te spreken hopen de criminelen dat u 
in een nepmail van Rabobank tuint. 
Wie met naam en toenaam wordt aangesproken in een e-mail, 
vertrouwt het bericht eerder. Dat weten criminelen ook. Een 
nepmail uit naam van Rabobank begint daarom met een 
persoonlijke aanhef. Dat maakt het lastiger om een bericht als vals 
te herkennen. Maar voor deze nepmail van Rabobank geldt: 
gebruik uw gezonde verstand. 
Verificatie 
Zogenaamd moet u bevestigen dat u de eigenaar bent van uw 
bankrekeningnummer. Via een link in het bericht kunt u de 
verificatie starten. Onderdeel van die verificatie is een testbetaling. 
Flauwekul natuurlijk! Die zogenaamde testbetaling maakt het voor 
de criminelen mogelijk al het geld van uw Rabo-rekening te halen. 
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Senioren whatsappen niet achter het stuur  
 

 
Mensen boven de 65 jaar sturen 
vrijwel nooit berichtjes met de 
smartphone tijdens het besturen van 
de auto. Bij mensen onder de 35 jaar 
doet bijna een kwart dat wel. 
Het CBS ondervroeg Nederlandse 
volwassenen in 2016 over hun gedrag 
achter het stuur van de auto. De 
resultaten van het onderzoek zijn nu 
bekendgemaakt. Van de mensen tussen 

de 18 en 35 jaar geeft 23 procent aan soms of vaak sms’jes of 
appjes te versturen tijdens het rijden. Bij mensen tussen de 65 en 
75 jaar doet niemand dat, boven de 75 jaar stelt 1 procent van de 
ondervraagden dat weleens te doen. 
Handsfree bellen 
Berichtjes sturen achter het stuur is verboden. Handsfree bellen 
mag wel. Daarbij is er een opmerkelijk beeld: tot 25 jaar doet een 
minderheid dat. Jonge mensen bellen niet meer zoveel, dus ook 
niet achter het stuur. Tot aan de 45 jaar stijgt dan het aantal bellers 
in de auto. Hoe ouder men wordt, hoe minder vaak er gebeld wordt 
in de wagen – zelfs niet handsfree. Van de 65-75-jarigen doet 82 
procent dat nooit, en boven de 72 jaar is dat zelfs 92 procent. Met 
de telefoon in de hand bellen doen senioren trouwens vrijwel niet 
in de auto. 
Boven de 65 jaar vindt de meerderheid handsfree bellen gevaarlijk, 
mensen tot 65 jaar zien er minder gevaar in. 

 
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 
Coby van der Knaap   C-D lijn   0174-294163 
Hanneke Verbeek       A-B lijn   0174-623406/06-30504205 
Tonnie van Venrooy   B-C lijn  0174-629869 
 
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

