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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
Secretariaat: 
Gaelstraat 17 
2291 SG  WATERINGEN 
e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 65              nr.1                               januari 2018 

 

Van de bestuurstafel 

 
De donkerste dagen zijn al weer voorbij, ’s morgens en ’s avonds is 
het al weer wat lichter. 
Dit is het jaar van de gemeenteraadverkiezingen. Daarom organiseert 
de Stichting Seniorenraad Westland een politiek debat, met als 
uitgangspunt ‘Werken we samen verder aan een seniorvriendelijke 
gemeente?’  
Dit debat is vrij toegankelijk en alle politieke partijen in de gemeente 
Westland zijn vertegenwoordigd. 
Plaats: Spelzaal van Zalencentrum ‘De Brug’, Kon. Julianalaan 61, ’s-
Gravenzande. Datum: vrijdag 9 februari. 
Tijd: 13.00 uur ontvangst en 13.30 opening. Het duurt tot ong. 17.00 
uur. 
 
Na de druk bezochte kerstmiddag, staat de eerste activiteit al weer 
voor de deur: dinsdag 23 januari de Klaverjasmarathon. Dank zij de 
leiding van de klaverjassoos wordt dit een echte traditie. Ik vind het 
een eer om deze ook dit jaar weer te mogen openen. 
En op 24 januari een rondleiding bij de Vrijmetselarij in Den Haag. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Ook dit jaar staat onze ouderenadviseur, mevrouw Petra Rouss, weer 
voor u klaar. Heeft u b.v. een zgn. Keukentafelgesprek, dan is het 
bijzonder verstandig om er een neutrale persoon die van de hoed en 
de rand weet, bij te hebben. 
De komende maanden moeten ook weer de belastingformulieren 
ingevuld worden. Heeft u daarbij hulp nodig, dan kunt u gebruik 
maken van onze Huba’s. Namen en telefoonnummers staan elders in 
dit blad. 
 
Namens het bestuur wens ik u ook in 2018 een aangename tijd 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 
 
Nieuwe leden  

Mevr. T. (Jetty) Grootveld-Vorselman, Kwekerslaan 9, 2691NP  
Mevr. J.A.M. (Annie) van Dijk-van Leeuwen, Kantstijl 7, 2291LK  
Mevr. P.C. (Ella) van Zeijl, Loevesteinlaan 483C, 2533BB Den Haag.  
Mevr. J.C. van Marrewijk-van Paassen, Azaleapark 12, 2291AL  
 Mevr. W.P. (Wil) Grootscholten, Lage Woerd 31, 2671AE  Naaldwijk 
Dhr. Th. (Theo) van der Valk, De Dommel 1, 2673BG Naaldwijk 
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO. 
 
Overleden 
Dhr. J. Droog, Vliethof 37, 2291RZ Wateringen.           op  1 december 
Dhr. A.H. (Aad) Vijverberg, Peterseliestraat 26,            op  8 december 
Dhr. Aad van Meurs, Schiereiland 71, 2673CZ             op  4  januari 
Mevr. C.A.J. (Clazien) Duijvestijn- v.d. Heuvel, De Ark op  6 jan. 
Mevr. C.M. Droog-Scholtes, Vliethof 37,     op  9 januari 
Dhr.  (Jan) Middelburg, Het Tolland 54, 2291VT    op 11 januari 

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

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten  
 
Ma  12 febr  seniorencarnaval Velo 
Di    13 febr.  GEEN SOOS 
Di    27 febr   5e Mini-Pentathlon biljart 
Wo  14 maart  UGVU Modehuis v.d. Klooster 
23 - 25 maart 2018  
Kaartweekend in Putten (zie inschrijfformulier  in Nieuwsbrief nr. 9) 
Di   27 maart  Paas klaverjas/biljart 
Do  29 maart  Paas bridgedrive  
Do 10 mei  GEEN SOOS Hemelvaartsdag 
           
Elke dinsdag   soosmiddag     v.a.13.00 uur 
 
   Klaverjassen, 
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  soosmiddag    v.a.13.00 uur 
 

                      Bridgen en Biljarten. 

 

 
Belastinginvullers  HUBA’s 

Cees van Rijn         Tel  0174-293694 

rijnc@kpnmail.nl 

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 
 
 

 

mailto:h.j.berendse@caiway.nl
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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ONZE KERSTMIDDAG OP 19 DECEMBER 2017 
 
Om 13.00 uur kwamen de eerste gasten reeds de 
mooi versierde Velo kantine binnen. 
Het was een drukte van belang eer 185 personen 
een goed plekje hadden gevonden.  
De middag werd door Pastor M. 
Straathof geopend met een 

gebedsdienst die natuurlijk in het teken van het 
komend Kerstfeest stond. Na het meezingen van de 
kerstliedjes stond er een heerlijk kopje koffie klaar en 
kon het feest beginnen. 
De cabaretgroep “Het draait om mensen nietwaar” 
o.l.v. Marien van den Berg bracht ons met zijn liedjes 
en dia beelden terug in de tijd van onze jeugd en was 

gezien de reactie van het publiek zeer 
herkenbaar. 
Na een drankje werd de vreugde verhoogd 
en kwam 
menigeen van 
de stoel af om 
polonaise te 

gaan lopen.  Dat maakte hongerig en dorstig 
en werd het tijd om het buffet te openen. 
De diverse salades, kippenpootjes en niet 
te vergeten de saté, wederom perfect 
verzorgd door Wim de Ruijt, vonden gretig aftrek.  
Bij het naar huis gaan zorgde Piet Vijverberg met de “appeltjes van 

oranje” voor de nodige vitamientjes. 
Het was een fijne en geslaagde 
middag. 
Onze dank gaat uit naar de vele 
vrijwilligers die weer hun beste 
beentje hebben voorgezet. 
De foto’s kunt u op onze website 
bekijken. 
Ineke M 
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ACTIE : LID WERFT LID 
 

De KBO afd. Wateringen gaat ook in 2018 door met de actie: Lid werft 
lid! 
 
Het is de bedoeling dat elk lid een nieuw lid probeert te werven. De 
buurvrouw of buurman, een vriend of vriendin. 
 
Heeft u een nieuw lid aangebracht, dan ontvangt u van onze afdeling 
een leuke attentie. 
 
Geef na het lezen uw KBO/PCOB Magazine en de Nieuwsbrief van de 
KBO afd. Wateringen aan iemand die nog geen lid is. 
Neem eens iemand die geen lid is, mee naar een bijeenkomst of 
activiteit van onze afdeling. 
Samen zetten we zo onze KBO opnieuw op de kaart. 
Samen hebben we oog voor alle senioren! 
 
Voordelen van een KBO-lidmaatschap voor 
maar € 25,00 p.p. per jaar. 
 
Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen! 
Diverse activiteiten ( 2x per week) zoals 
klaverjassen, bridgen, biljarten, creativiteit, 
dagtochten, vakantieweek, kaartweekend, klaverjasmarathon en 
bijeenkomsten dichtbij huis. 
Aandacht voor eenzaamheid onder senioren. 
Collectiviteitskorting zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea. 
Korting rijbewijskeuring. 
Hulp bij het invullen van belastingaangifte. 
Hulp van een vrijwillige ouderenadviseur. 
 
DUS: KOM NU IN BEWEGING! GA OP PAD EN HAAL NIEUWE 
LEDEN BINNEN. 
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Klaverjassen 

Uitslag van het Kerstklaverjassen op 12-12-
2017  

1.Toos Suijker                                     6615  punten. 
2.Ton Zuijderwijk                                 5888  punten. 
3.Jan v. Empel                                    5811  punten. 
4.Herman Moerkerk                            5517  punten. 
5.Bep Hagen v.d.Helm                       5454  punten. 
6.Babs Klooster                                  5296  punten. 
7.Jan v. Ruijven                                  5266  punten. 
8.Trudy v.d. Hengel                            5217  punten. 
9.Alie Stolker                                      5106  punten. 
10.Bep Straathof                                5097  punten. 
   
Poedelprijs: 
  
Trees Suijker                                     3466  punten. 
 
 
Prijsklaverjassen 2-01-2018 
  
1.Ria Thoen                                       5791  punten. 
2.Riet Rodenrijs                                 5584  punten. 
3.Kees Duijnisveld                             5469  punten. 
4.Sjaan v.d. Zande                            5334  punten. 
5.Joke Mulder                                    5291  punten. 
    
  
Poedelprijs: 
  
Alie Stolker                                        3798  punten. 
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Met de museumplusbus naar het Van Gogh museum 
 
Donderdag 14 december vertrok de 

museumplusbus om 
9.45 uur met een 
jarige chaffeur, 
gastvrouw Fraukje 
en 42 KBO leden op uitnodiging van de 
Bank Giro Loterij richting het van Gogh 
Museum in Amsterdam. Het museum met 
de grootste collectie, 200 stuks, van 
Vincent van Gogh. Na een uur 

arriveerden wij in Amsterdam voor de deur van alle gemakken 
(rollators) voorzien. Daar werden we in drie groepen verdeeld en 
kregen we van 3 aardige gidsen een rondleiding. Onze groep 3 begon 
op de 3e verdieping en we kregen daar uitgebreide informatie over 

Vincents eerste schilderij “De 
aardappeleters” Vincent 
produceerde vanaf zijn 27e 
elke dag een schilderij. In zijn 
schilderijen was heel duidelijk 
de gemoedstoestand van hem 
af te lezen.  
 
Ook op de 
eerste etage 
kregen we 

nog uitleg over de wel bekende zonnebloemen. Ook 
een topstuk. 
De tijd ging snel en in het restaurant stond de koffie 
en de lunch al voor ons gereed. 
We kregen nog even tijd om in het museum rond te kijken en daarna 
moesten we alweer snel verzamelen om de terug reis te beginnen. 
Heel vlot, zonder oponthoud arriveerden we al om 15.45 uur weer bij 
Velo. 
Bij elkaar was het een gezellige dag aangeboden door de Bankgiro 
loterij. 



~ 8 ~ 
 

 
 

 

  UIT GOED VOOR U 
        
 Dames modepresentatie bij van der Klooster 

 
Van der Klooster Mode uit Boskoop heeft ons uitgenodigd voor een 
dames modepresentatie op woensdag 14 maart 2018. Heren zijn 
natuurlijk ook van harte welkom, maar de kleding die wordt 
gepresenteerd is alleen gericht op dames. (Ook grote maten)  
Deze gezellige dag ziet er als volgt uit: 
Ontvangst met koffie en gebak (ook suikervrij) van de plaatselijke 
banketbakker. Daarna presenteert de ladyspeaker en drie 
mannequins op muziek een uitgebreide show met de allernieuwste 
eigentijdse items. 
Na de modeshow wordt er een goede lunch geserveerd. 
 
Gelegenheid om te kopen en te passen is er uiteraard ook. Alles 
begeleid door de mannequins en verkoopsters die voor deskundig en 
vrijblijvend advies zorgen. 
Tussendoor is er een rondleiding met uitleg door het atelier en 
distributiecentrum waar constant 7.000 tot 10.000 stuks kleding op 
voorraad hangen. 
Rond 15.00/15.30 uur gaan we weer met de bus huiswaarts. 
 
Deze dag bij Van der Klooster is geheel gratis, alleen worden er 
kosten in rekening gebracht voor het busvervoer met Pasteurreizen, 
kosten daarvoor zijn € 10,00 p.p. 
We vertrekken woensdagmorgen 14 maart om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein, u kunt zich hiervoor opgeven vóór 7 maart door het 
aanmeldingsformulier op blz. 9, bij Joke Mulder in te leveren op de 
dinsdagmiddag of eventueel op de donderdagmiddag bij de andere 
UGVU leden of in de Prins Hendrikstraat 85, Wateringen (telefoon 
0174-298727).  
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Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

 
   Aanmeldingsformulier  
 
Modepresentatie van der Klooster in Boskoop 14 maart 2018 
 
Inleveren bij Joke Mulder vóór 7 maart 2018 inclusief contante 
betaling van € 10,= voor de bus! 
 
Naam mevrouw 
….. 
Naam de heer 
………………………………………………………………………….. 
Adres:…………………………………………………………………………
…… 
Telefoon:……………………………………………………… 
 
Suikervrij gebak   Ja / Nee* 
 
 

 Doorhalen wat niet van toepassing is 
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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  
 
 
Postzegels 
Nu weer de tijd om gebruikte postzegels te sparen ten bate van 
Missie- en Ontwikkelingswerk. Ook brillen, hoorapparaten en 

religieuze artikelen 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 

 

 

Mailadres!!! 

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

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 
 

mailto:ettydekok@gmail.com
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BRIDGE 
 

EINDSTAND 3e COMPETITIERONDE 2017/2018 
 

A-LIJN 
1e  Leny den Bieman en Etty de Kok                    54.32 % 
2e   Thecla Kester en Anneke Fromberg         52.03 % 
3e  Piet Duijndam en Wil Duijndam          51.81 % 
4e  Lineke Kraaijenbrink en Dick Kraaijenbrink    51.25 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Koos Duivenvoorde en Nel Duivenvoorde      62.91 % 
2e  Anjo v.d. Hoeven en Truus Krijger         59.76 % 
3e  Gerda van Leeuwen en Aad Nederpelt         56.59 % 
4e  Ria Snoek en Mieke van Wingerden         52.58 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Kees Grolleman en Harry Barendse         57.04 % 
2e  Len Zwinkels en Emmy Gram-Terlaak         55.71 % 
3e  Corry v.d. Knaap en Froukje Linning         54.84 % 
4e  Toos v.d. Helm en Coby van Paassen         53.57 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Koos van Paassen en Jetty Grootveld         58.61 % 
2e  Toos Vijverberg en Jeannet Löbker         58.05 % 
3e  Toos de Maat en Theo Verbraeken         54.14 % 
4e  Fanny Ydo Corbeel en Cintha Arkenbout       53.94 % 
 
 
          Website: www.kbowateringen.nl  
 
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, Ouderenadvies, 
Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, Nieuwsblad en Uit goed voor U.  
Van de Seniorenraad Westland  kunt U alle informatie vinden op de 
site www.seniorenraad-westland.nl.  

 

 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nr. 26 
 

Op D r in K en = opdrinken. 
 
Een goede oplossing is 
ingezonden door: 
Anneke Thoen, Thea Vijverberg, Riet 
Vollebregt, Babs Klooster, Henny van der 

Haas, Hilda Pool, Riet Zwinkels,  
 
Droedel 27 

 
 
Uw oplossing kunt  u tot 4 februari 2018 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Biljarten.  
 
De feestdagen zijn voorbij. Harm en Leonie zijn ook weer terug 
(Bruin?) van een” Spaanse Costa.”  
We hebben nieuwe Mojennes aangepast naar ieders sterkte. 
Er zijn bij sommigen nogal wat gezondheidsproblemen. Piet  van de 
Zwet-zuid is ook weer op bezoek geweest bij Wim en Toos. Het is nog 
niet zo geweldig met zijn ogen, oren enz. Hij komt nog wel eens langs, 
koffie drinken. Hij was ook wel bij de kerstviering, klasse hoor. 
Met Han Dis gaat het helaas ook minder goed. 
Met Henk van de Kemphaan uit Kwintsheul gaat 
het gelukkig weer goed. Hij komt alweer biljarten. 
Harry heeft iets leuks gemaakt, heel mooi, het is 
voor de indeling voor de wedstrijden. Heel veel 
dank hiervoor Harry. 
Harm wilde iets nieuws, een drie banden toernooi, 
maar dat lukt niet zo goed. Te moeilijk voor ons, 
daarvoor is ons niveau te laag denk ik. 
Nieuwe leden zijn altijd welkom. Piet, Chris en Hans bridgen op 
donderdag dus dan kunnen er nog wel wat mensen bij. 
Groeten, Hein. 
 

Uit weetjes van Senioren Society 
 
Pakopener 
Een pak melk of vruchtensap openen gaat 
niet altijd heel soepel. Soms lijkt zo’n dop 
muurvast te zitten terwijl de bewegingsruimte van de hand beperkt is. 
Met deze handige Turnkey Pakopener is dat allemaal geen probleem. 
U zet de opener op de dop en met een draaiende beweging gaat het 
pak nu wel altijd soepel open. 
Aan de opener zit bovendien een haakje. Dit kunt u onder de ring aan 
het plastic vastmaken. Als u de pakopener daarna naar beneden 
duwt, wordt het plastic verwijderd.  

Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
info@seniorensociety.nl 
www.seniorensociety.nl 

mailto:info@seniorensociety.nl
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Nieuwe app Voedingscentrum helpt 
gezonde producten kiezen 
Met de gratis app van het 
voedingscentrum, Kies Ik Gezond?, scant 
supermarktproducten en geeft allerlei 

informatie over voedingswaarden en ingrediënten. 
Het Voedingscentrum heeft een gratis app uitgebracht waarmee 
producten uit de supermarkt gescand kunnen worden waarna de 
voedingswaarden en ingrediënten worden getoond. 
Dankzij de app, Kies Ik Gezond?, is het niet langer nodig de kleine 
lettertjes op etiketten te ontcijferen. Standaard wordt van een 
product vermeld of het past in de schijf van vijf of niet en waarom 
niet. Ook geeft de app gezondere alternatieven voor producten die 
niet in de schijf van vijf staan. 
Werking 
De app werkt heel eenvoudig. Geef aan welke informatie u 
belangrijk vindt en bij welke supermarkten u winkelt en de app is 
klaar voor gebruik. Pak een willekeurig product en scan de 
streepjescode met de app. Binnen een seconde tovert de app all 
relevante informatie tevoorschijn.  
 Kies Ik Gezond? - Android 
 Kies Ik Gezond? - iPhone 

 
Sony komt met drie nieuwe Xperia-smartphones 

 
Sony heeft aangekondigd dat er drie nieuwe 
Xperia-smartphones op de markt komen. De 
telefoons krijgen de naam L2, XA2 en XA2 
Ultra. 
Alle drie de smartphones hebben een 
vingerafdrukscanner aan de achterkant, zoals 
we die kennen van Huawei- en LG-toestellen. 

De Xperia XA2, die met 5,2 inch iets groter is dan zijn voorganger 
uit 2016, moet met een camera van 23 megapixel de beste foto’s 
maken. Ook kunnen filmpjes in hoge resolutie worden gemaakt. De 
prijs voor het model is 349 euro. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.voedingscentrum.voedingsapp&rdid=nl.voedingscentrum.voedingsapp
https://itunes.apple.com/nl/app/kiesikgezond/id1184292666&mt=8
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Goedkoopste 
Het type L2, dat op de markt komt in de kleuren zwart en goud, is 
met 249 euro de goedkoopste van de drie modellen. Aan de 
achterkant zit een 13 megapixel camera. De L2 draait op Android 
7.1.1. De andere twee toestellen worden geleverd met Android 8.0. 
 
 
Papieren telefoonboek verdwijnt 
 
De laatste papieren edities van de Telefoongids & Gouden 
Gids worden dit jaar verspreid. Vanaf 2019 bestaat het 
telefoonboek alleen nog online. Dit heeft de uitgever DTG 
vandaag bekendgemaakt. 
Het cassettebandje, de video, de telefooncel, het fotorolletje: 
zomaar een greep uit de producten die 
verdwenen zijn als gevolg van digitale 
ontwikkelingen. Aan het illustere rijtje 
kan het telefoonboek worden 
toegevoegd. Na 2018 verdwijnt de 
papieren editie en bestaat het 
telefoonboek alleen nog online.  
Online Telefoongids & Gouden Gids 
Natuurlijk kan de laatste papieren gids 
na verschijning nog gerust een paar 
jaar gebruikt worden, maar op den duur is hij verouderd. 
Op detelefoongids.nl worden wijzigingen dagelijks verwerkt dus de 
site is altijd actueel. 
Telefonisch een nummer opvragen 
Wie niet online een telefoonnummer wil of kan opzoeken, kan nog 
wel altijd nummerinformatielijn 1819 bellen. Aan dit nummer zijn 
kosten verbonden: 1 euro per minuut.  
Samenwerking DTG en SeniorWeb  
Om senioren te ondersteunen die nog niet weten hoe ze een 
telefoonnummer van een persoon of bedrijf online kunnen 
opzoeken, is DTG met SeniorWeb een samenwerking aangegaan. 
Op een speciale pagina van SeniorWeb wordt het gebruik van de 
online Telefoongids & Gouden Gids uitgelegd. En overal in het 

https://www.detelefoongids.nl/
https://www.seniorweb.nl/telefoonnummer-opzoeken
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land kunnen mensen bij leslocaties van SeniorWeb terecht om 
tegen een kleine vergoeding geholpen te worden online vaardig(er) 
te worden. Bij de leslocaties leren mensen bijvoorbeeld hoe ze 
informatie op internet kunnen opzoeken. 
 
 
Tip: mappen maken in Mail 
 
Mail voor Windows 10 maakt gebruik van een standaard set mappen 
zoals Postvak IN, Concepten en Verzonden. Wilt u uw post netjes 
geordend hebben, voeg dan zelf mappen toe. 
Door gebruik te maken van mappen, behoudt u het overzicht. Maak 
bijvoorbeeld een aparte map voor post van SeniorWeb of alle 
correspondentie over uw verzekeringen. Mappen toevoegen gaat als 
volgt:  
 Open Mail. 
 Klik op Mappen. 
 Klik bovenin naast 'Alle Mappen' op het plusteken. 
 Er verschijnt een kader. Typ de mapnaam, bijvoorbeeld 

'Nieuwsbrieven'. 
 Druk op de Enter-toets. 

De map staat in het overzicht links. Klik onder 'Mappen' op Meer > de 
naam van de map.  
Mails verplaatsen 
Aan alleen extra mappen hebt u niets als u er geen gebruik van 
maakt. We kunnen nu mail verplaatsen naar de nieuwe map.  
 Klik op Postvak IN. 
 Klik op de berichten die u wilt verplaatsen en houd hierbij de Ctrl-

toets ingedrukt. 
 Meerdere mails worden geselecteerd. Het precieze aantal ziet u 

boven in beeld. Klik op een van de geselecteerde mailtjes. 
 Klik op Verplaatsen. 
 Klik op de gewenste map. 

Alle geselecteerde mails worden verplaatst naar de nieuwe map. 
Favorieten 
Maakt u vaak gebruik van een map, dan is het makkelijker om deze 

https://www.seniorweb.nl/cursussen/computerles-in-de-buurt
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toe te voegen aan uw favorieten. Zo blijft de map altijd zichtbaar. 
Instellen gaat als volgt:  
 Klik op Meer. 
 Klik op de map van uw keuze. 
 Er verschijnt een uitklapmenu. Klik op Toevoegen aan 

Favorieten. 
Uit: Nieuwsbrief van Senioren Web nr. 49 van 7 december 2017 
 
 
Zelf modem van internetprovider kiezen 
 
Vanaf halverwege 2018 mogen klanten van internetproviders 
zelf een modem of router uitkiezen. 

Wie een internetabonnement afsluit bij een provider, 
krijgt een speciale router/modem opgestuurd om het 

internetsignaal in huis te verspreiden. De provider, 
zoals KPN of Vodafone/Ziggo, bepaalt welk 
apparaat klanten krijgen. Vanaf halverwege 2018 
verandert dit. 

Privénetwerk 
Het ministerie van Economische Zaken komt dan met nieuwe 
regels. Staatssecretaris Mona Keijzer zegt: ‘Modems en routers 
zijn onderdeel van iemands privénetwerk thuis. Iemand mag 
daarbij zelf kiezen welke apparaten hij aansluit, net als bij de 
aankoop van een mobieltje of telefoon.’ 
Zelf kiezen 
Providers moeten (nieuwe) klanten vanaf halverwege 2018 keuzes 
bieden. Wat dat precies inhoudt, is nog niet duidelijk. Bijvoorbeeld 
of een provider meerdere apparaten moet aanbieden. Of dat 
iemand alleen kan kiezen tussen een apparaat accepteren of er 
zelf eentje kopen naar eigen inzicht. In elk geval is het niet meer 
verplicht de modem of router van de provider aan te nemen. 
Uit: Nieuwsbrief van Senioren Web nr. 51 van 21 december 2017 
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Uitzending publieke omroep terugkijken 
 

 
Kijk de programma's van de Nederlandse Publieke Omroep op uw 
gemak terug via Npo.nl. Handig als u een aflevering van uw favoriete 
programma hebt gemist. 
 
Populaire programma's kijken 

Een aflevering van 'Het geheime dagboek van Hendrik Groen' gemist 
of net te laat thuis voor de laatste aflevering van 'Flikken Maastricht'? 
Geen nood, via de site van de Nederlandse Publieke Oproep kunt u 
uitgezonden programma's van AVROTROS, BNNVARA, EO, 
HUMAN, KRO-NCRV, MAX, NOS,NTR, PowNed, VPRO en WNL op 
uw gemak terugkijken. 
 Ga naar www.npo.nl 
 Op het beginscherm staan de populairste programma's. Hier ziet 

u welke aflevering het is en wat de lengte is van het programma 
of fragment. Staat het programma dat u wilt bekijken erbij? Ga 
dan met de muisaanwijzer over het fragment en klik op de 
afspeelknop in het midden om direct af te spelen. Wilt u eerst 
meer info? Klik dan eerst op het fragment. 

 De video speelt af. U hebt nu wat opties zoals ondertiteling 
aanzetten. Deze opties worden zichtbaar als u met de 
muisaanwijzer over de video gaat. 
 
 Afspelen op volledig scherm in plaats van een klein scherm: 

klik rechtsonder op het pictogram voor het volledige scherm. 
 Ondertiteling aan: klik rechtsboven op het pictogram van 

gesprekswolk > Nederlands. 
 Uitzending pauzeren: klik op de pauzeknop in het midden van 

de video.  

http://www.npo.nl/
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 Fragment delen: klik op de deelknop 
> Facebook, Twitter of Email. 

 Klaar met kijken? Klik dan rechtsonder op het pictogram voor een 
klein scherm of druk op de Esc-knop. 

 

Programma zoeken 

Als het programma dat u wilt terugkijken niet op het beginscherm 
staat, kunt u natuurlijk ook zoeken in het aanbod. Dat werkt zo: 
 Klik rechtsboven op Zoeken. 
 Typ een zoekterm. 
 Tijdens het typen worden er al suggesties gegeven. Klik op een 

suggestie. 
 Een overzichtje opent met informatie over het programma en de 

verschillende afleveringen. 
 Klik op Afleveringen om de beschikbare afleveringen te bekijken. 
 Ga met de muisaanwijzer over het fragment dat u wilt zien. 
 Klik op de afspeelknop. 

De video speelt af en u hebt dezelfde opties als in de vorige alinea 
beschreven. 
 

Programma's 

Via de menu-optie 'Programma's' zoekt u een specifiek programma. 
Dit kan per periode, genre of op alfabetische volgorde. Per genre is 
natuurlijk handig als u de titel van een programma niet weet, maar wel 
waar het over ging. Een specifieke periode kan helpen als u nog weet 
wanneer het programma werd uitgezonden.  
Live-tv 

Onder het kopje 'Live' kunt u direct kijken naar NPO 1, 2 of 3 of 
luisteren naar de radiozenders van NPO. Het afspelen van een live-
uitzending werkt hetzelfde als een fragment terugkijken. 
 
Gids 

In de gids kunt u alvast bladeren naar radio/tv-programma die eraan 
komen. Een week verder kijken in de gids is al mogelijk. Ook kunt u 
meteen zien hoelang een programma al bezig is en of het nog de 
moeite loont om meteen in te schakelen. 
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Registreren 
Wie zich registreert, krijgt een paar voordelen ten opzichte van 
anonieme gebruikers, zoals verder kijken op andere apparaten, een 
profiel aanmaken voor een kindveilige omgeving, favoriete 
programma's volgen, een eigen kijklijst maken en persoonlijke 
aanbevelingen. Wie een betaald abonnement van € 2,95 per maand 
neemt, krijgt nog meer functies zoals kijken zonder reclame, langer 
terugkijken, terugkijken in HD-kwaliteit en er zijn meer afleveringen en 
seizoenen beschikbaar. 
Om te registreren kiest u een abonnement. 
 Klik op Registreren. 
 Vul uw gegevens in. 
 Zet een vinkje voor de verklaring dat u 16 jaar of ouder bent en 

eventueel bij de nieuwsbrief. 
 Klik op Aanmelden. 
 Klik op de link in de mail die u net hebt ontvangen. 
 Typ tweemaal hetzelfde wachtwoord. 
 Klik op Opslaan. 
 Log in op Npo.nl. 

Uit: Nieuwsbrief van Senioren Web nr. 1 van 4 januari 2018 
 
Mail over gratis reizen in OV is nep 
 
Mailtjes over gratis dagkaarten en gratis OV-jaarkaarten kunnen 
de digitale prullenbak in. Ze zijn nep. Helaas dus geen leuke 
kerstverrassing vanuit de vervoersbedrijven. 
Momenteel zijn er twee verschillende e-mails in omloop over gratis 
reizen. Ze zijn allebei vals. De ene lijkt van de NS te komen. Het 
bedrijf biedt zogenaamd gratis dagkaarten aan als compensatie voor 
het slechte nieuws van de laatste tijd over vertragingen en dergelijke. 
De andere mail gaat erover dat de ontvanger een gratis jaarkaart kan 
krijgen voor het openbaar vervoer. 
Advies Beide berichten zijn phishing. Ze komen niet van de 
openbaarvervoerbedrijven, maar van criminele bendes. Wie ze 
ontvangt, gooit ze het best direct weg. Klik niet op de links in de mails 
en reageer niet op het bericht. 
Uit: Nieuwsbrief van Senioren Web nr. 51 van 21 december 2017 
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De Jolige Druif is sinds 1967 de carnavalsvereniging van 
Wateringen en Kwintsheul, tijdens carnaval Bieringen 

genaamd. In de loop der tijd heeft Den Haag         
herhaalderlijk grond van Wateringen ingepikt en sinds 2005 zijn 
Wateringen en Kwintsheul opgegaan in één gemeente Westland, 
echter houden we tijdens het carnaval voor Bieringen die oude 
oorspronkelijke gemeentegrensen aan. 
 
De naam van de Jolige Druif is natuurlijk afkomstig van de 
druiventeelt in het Westland. Een oer-Westlands product die slechts 
nog op enkele plaatsen in het Westland is terug te vinden, maar waar 
wel de basis ligt voor alle teelt in kassen waar het Westland bekend 
om staat. 
 
Carnavals Vereniging De Jolige Druif is een stichting die zich tot doel 
stelt om het carnaval in Bieringen te organiseren voor alle lagen van 
de bevolking. Met name dit feest gratis aan te kunnen bieden aan 
kinderen, ouderen en mensen met een beperking. 
 
Om dit te voor elkaar te krijgen zetten vele vrijwilligers, de 
medewerkers van De Jolige Druif, zich met elkaar elk jaar weer voor 
100% in. Er worden bezoeken afgelegd aan meerdere 
verzorgingstehuizen voor zowel senioren als mensen met een 
verstandelijke beperking. Hier brengen de mensen van de Eigen 
Inbreng elk jaar een kompleet verzorgd programma in samenwerking 
met boerenkapel de Prometoeters en natuurlijk de optredens van de 
Dansgarde. Maar ook in de thuisbasis, de VELO-hal, vinden naast de 
betaalde feestavonden gratis activiteiten plaats juist voor deze 
doelgroepen. Twee kindermiddagen en een seniorenmiddag kunnen 
bij elkaar rekenen op minimaal 2000 bezoekers. 
 
Maar het carnaval is er voor iedereen, en dat is zeker te merken aan 
de animo voor de jeugdcarnavalsavond in de sporthal en de 
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seventiesparty. Dit zijn weliswaar betaalde feesten, maar deze zijn er 
zeker niet minder leuk om en maken het juist mogelijk om de andere 
middagen gratis aan te kunnen bieden. Naast deze entreegelden 
prijzen wij ons als vereniging ook gelukkig met trouwe sponsors die 
voor een sluitende begroting kunnen zorgen. 
 
De Jolige Druif is een traditionele carnavalsvereniging waar Prins en 
Page elk jaar voorop gaan in het feest. Elk jaar worden er weer een 
nieuwe Prins en Page gekozen, zowel bij de volwassen afdeling als bij 
de jeugdafdeling. Beide paren hebben hun eigen Raad van 11, en ook 
is De Jolige Druif in het trotse bezit van een grote dansgarde, die het 
in het land erg goed doen op de toernooien. De jeugd is dan ook goed 
bij de vereniging vertegenwoordigd. 
 
De wijsheid binnen de club is zeker te vinden bij de Vorst en de 
President, de constante factoren binnen de vereniging die de club 
naar buiten toe samen met Prins en Page uitdragen. Maar ook het 
senaat waar veelal oud-prinsen en bestuurders in zitten voorziet de 
vereniging van het nodige advies, samen met de officieren. De 
overgang tussen de mini-garde en de volwassenen wordt gemaakt 
door de musketiers en heel belangrijk zijn ook alle dames binnen de 
vereniging die onder andere de optredens in de tehuizen voor hun 
rekening nemen. 
 
Vanuit deze groepen zijn er vele commissies gevormd die met elkaar 
alles organiseren en er gezamenlijk met het bestuur elk jaar weer een 
groot feest van maken voor iedereen! 
 

Uitnodiging de Jolige Druif.  
Door de Jolige Druif worden de Senioren op maandag 12 februari  van 
harte uitgenodigd voor een  feestelijke carnavals middag. Deze 
middag is gratis. 
Het feest wordt gehouden in de Velohal, Noordweg 26  en begint om 
14.00 uur, zaal open om 13.30 uur. 
 
 

 



~ 23 ~ 
 

 
O P R O E P 

 
 

Onze KBO afdeling Wateringen is op zoek naar 
 

Nieuwe leden voor de commissie Uit Goed Voor U 
 

De commissie Uit Goed Voor U organiseert jaarlijks de vakantieweek, 
het kaartweekend en met enige regelmaat culturele en recreatieve 
uitstapjes. Wij hebben behoefte aan uitbreiding van het aantal leden 
van de commissie omdat er een aantal leden zijn teruggetreden c.q. 
terugtreden. 
Mocht u belangstelling hebben om op deze wijze als vrijwilliger 
ouderen te helpen dan kunt u voor meer informatie contact opnemen 
met een van de huidige leden van de commissie, mw. Ineke Meijer, 
tel.  0174-294435, mw. Joke Mulder, tel 0174-298727 of de heer Theo 
Vis, tel 0174-293008. 
Wij bevelen deze oproep het van harte bij u aan! 
Namens het bestuur, Dick Kraaijenbrink, secretaris. 
 
 
 

Indien u uw contributie nog niet   
heeft overgemaakt, verzoeken wij u 
dit voor eind januari te doen. 
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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-C lijn        0174-293595 
Magda Desmet             A-B lijn            0174-293972 
Jan Lindenburg            A-B lijn            070-3210010 
Willy vd Meer               A-B lijn            06-37323713 
 
 
 
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 06-5381611 

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

