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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.2                              februari 2018 

 

Van de bestuurstafel 
Onlangs hebben wij als bestuur een gesprek gehad met de heer 
Pieter Cloo, voorzitter VELO SEA. 
Hij heeft ons nog eens dringend gevraagd uw auto niet achter de 
hekken te parkeren. Dit niet alleen op verzoek van de brandweer, 
maar bij VELO is ook een kinderdagverblijf/buitenschoolse opvang. Je 
moet er toch niet aan denken dat bij b.v. achteruitrijden u een kind niet 
ziet, of iemand in een rolstoel,  met alle gevolgen van dien. In het 
uiterste geval gaan de hekken gesloten worden, ook tijdens 
soosmiddagen. Iemand afzetten mag, maar vraag dan of die persoon 
of iemand anders even meekijkt als u aan het keren bent. 
Wij hopen dat de hekken niet gesloten hoeven te worden! 
 
Vanmiddag ben ik naar het Politiek Debat van de Seniorenraad 
Westland geweest. Alle partijen hebben het goede voor met de 
senioren, als ik een beetje sceptisch ben dan zeg ik: het is 
verkiezingstijd. 
Maak uw eigen keus, maar ga wel stemmen op 21 maart. Alleen dan 
heeft men recht van spreken. 
 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

http://www.kbowateringen.nl/
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Nieuwe leden  

Mevr. G. (Trudy) Vleesenbeek, Wiek 33, 2291KG Wateringen. 
Mevr. H.A.M. (Hennie) Berkelmans-Rodenburg, Meloenpad 9, 2292BJ 
Mevr. C.M.(Ineke) Hoppenbrouwer-Berens, Prins Clausstraat 11,  
Mevr. P.J.H. (Pascala) Drenth, Hofzicht 32, 2291CP Wateringen. 
Mevr. H (Hana) Vis, Waterpark 18, 2291AK Wateringen. 
Mevr. J.G.M. (Johanna) Radder, Karper 35, 2295HK Kwintsheul. 

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

Overleden 
Mevr. Lenie van der Hoeven-Zwinkels, Rozemarijn 6,    op 24 januari 
Dhr. Gerard Bouman, van Egmondlaan 115, 
Dhr. Kees Krijger, Waterlandsingel 128, 2548ST op 1 febr. 
 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies 
 
Activiteiten  
Di  27 febr   5e Mini-Pentathlon biljart 
Wo  14 maart  UGVU Modehuis v.d. Klooster 
23 - 25 maart 2018  Kaartweekend in Putten 
Di  27 maart  Paas klaverjas/biljart 
Do 29 maart  Paas bridgedrive 
Do 10 mei  GEEN SOOS Hemelvaartsdag 
Wo 23 mei  Voorjaarstocht  zie inschrijfformulier  
11 t/m 18 augustus Vakantie zie volgende nieuwsbrief 
           
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. 
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Klaverjassen 
 
Een woord van dank 
 
Een woord van dank is hier zeker op z’n plaats 
voor Tonny  Piet en Chris  voor de gezellige 
klaverjas marathon op 23 januari jl. 
Het was helemaal super, het is toch heel veel werk om dit toch maar 
te organiseren, wat komt er toch allemaal voor kijken, 
voor de prijzen tafel, om sponsors te benaderen, en dan de verzorging 
van de gehele dag de koffie  de heerlijke lunch tot aan onze drankjes. 
We kwamen deze dag niets te kort, ik bedank jullie namens alle 
deelnemers van deze klaverjasmarathon. 
Dit is zeker voor  herhaling vatbaar !!! 
  
Ik kreeg op een dinsdagmiddag van Tonny te horen dat zij na de 
klaverjasmiddag avonds alle uitslagen nog zit bij te werken, 
dit mag ook wel even genoemd worden, want het is toch allemaal 
werk wat ook moet gebeuren. 
  
Riet Duijvestijn de Goeij 
 
KLAVERJASMARATHON.   2018 
Dit jaar hebben wij na succes van voorgaande jaren opnieuw een 
goede en zeer geslaagde Klaverjasmarathon  mogen houden,er 
waren 80 deelnemers 
De drive werd mogelijk gemaakt door welwillende medewerking van 
een aantal sponsors :  

de Molerette wasserette en stomen ,Aad Alblas bloemen en 
planten en Kleer salades ( Herman )  
Sponsoren heel hartelijk bedankt. TOP. Ook de catering 
was weer prima verzorgd door vrijwiligers van VELO 
Met zo’n succes heb je er zin in om het volgend jaar weer te 

organiseren 

De organisatoren Tony  Piet. Chris 
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De Klaverjas Marathon is weer gespeeld op Dinsdag 23 Januari 
2018  
 
20 Tafels 80 personen iedereen had Prijs en het was ook Zeer 
geslaagd. 
  
De 10 Eerste Klaverjassers zijn? 
  
  1 Geert Reijgersberg                                 9.242  punten. 
  2 Grard van Steekelenburg                       9.101  punten. 
  3 Baps Klooster                                         8.810  punten. 
  4 Jopie van der Zanden         8.746  punten. 
  5 Elly van Dijk                                            8.573  punten. 
  6 Elly van Rooij                                          8.401  punten. 
  7 Reijgersberg                                           8.368  punten. 
  8 Harry Spaans                                         8.353  punten. 
  9 Nel van der Horst                                   8.340  punten. 
10 Guusje Dries                                          8.332  punten. 
  
Poedelprijs: 
  
Hagen Bep van                                           6.292  punten. 
  
  
 
Prijsklaverjassen  
Uitslag prijsklaverjassen van 6 februari 2018 
  
1.Elly van Rooij                                           5344  punten. 
2.Sjef van Veen                                          5300  punten. 
3.Mien de Jong                                           5243  punten. 
4.Gerard van Vliet                                       5234  punten. 
5.Toke de Gier                                            5186  punten. 
  
Poedelprijs: 
  
Riet van Leeuwen                                      3628  punten. 
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Bericht van de HUBA’s  Artikel belasting  
Laat geen zorg – of huurtoeslag ongebruikt!!!!!. De hulpen  bij 
belasting aangifte van de ouderenbonden (Huba’s) blijven in hun werk 
nog steeds leden tegenkomen, die verzuimen hun zorg – en/of 
huurtoeslag  aan te vragen, terwijl zij er wel recht op hebben. Het gaat 
veelal om grote bedragen, die een aanzienlijke verhoging van hun 
inkomen geven. De hoogte van het inkomen en het vermogen hebben 
invloed op de hoogte van de zorg- en huurtoeslag. Voor zorgtoeslag 
2017 geldt voor een alleenstaande oudere  een maximaal inkomen 
van € 27.857. en een maximaal vermogen van € 107.752. Voor een 
echtpaar of samenwonenden geldt dit voor een maximaal inkomen 
van  € 35.116. en een vermogen van € 132.752. Voor de huurtoeslag 
2017 geldt voor een alleenstaande oudere een maximaal inkomen 
van € 22.200. en maximaal vermogen van € 25.000. Voor een 
echtpaar of samenwonenden geldt een maximaal inkomen van 
 € 30.150 en een maximaal vermogen van € 50.000.De hoogte van de 
kale huur mag maximaal € 710.68 zijn. Voor de toeslagen van 2018 
gelden iets hogere bedragen.  
Wanneer uw inkomen en vermogen onder deze grenzen blijft is er 
recht op zorg- en/of huurtoeslag.  
Laat dit geld niet zitten bij de belastingdienst. Op de site 
https://www.belastingdienst.nl/rekenhulp toeslagen kunt u voor uzelf 
bepalen of u in aanmerking komt voor een toeslag. Vindt u dit te 
ingewikkeld of bent u niet handig met de computer kunt u de KBO om 
hulp vragen en e.e.a. door een Huba laten uitrekenen. Neem hiervoor 
dan contact op met een van de HUBA medewerkers van de KBO. 
. 
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 

https://www.belastingdienst.nl/rekenhulp
mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
mailto:hc@vanderhee.net
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KBO Wateringen    Uit goed voor U    Vrijmetselarij 
 
Op woensdagmiddag 24 januari 2018 gingen leden van onze KBO 
naar de Javastraat in Den Haag voor een rondleiding door het 
museum en om uitleg te krijgen in het Studiecentrum van de 
Vrijmetselarij. 
 
Het museum, waar hun vlag uithing, was gauw gevonden. Wij waren 
een half uur te vroeg maar na aanbellen werden we vriendelijk 
binnengelaten en in de coffee corner  ontvangen met koffie en 
heerlijke koekjes.  
In de hal hangt aan het plafond een prachtige kroonluchter met een 
omtrek van vier meter. We gaan een witmarmeren trap op waar ons 
op acht treden direct wordt geleerd hoe we ons zelf beter kunnen 
leren kennen door de volgende tekst eigen te maken als leidraad in 
ons leven. 
Vrijmetselarij kweekt verdraagzaamheid, 
 betracht rechtvaardigheid, bevordert 
 naastenliefde, zoekt op wat mensen en 
 volken vereent, tracht weg te nemen 
wat de geesten en gemoederen verdeelt 
en brengt tot hogere eenheid door het 
bewustzijn levend te maken van de 
allen verbindende broederschap. 
Boven zien we een prachtig schilderij van 
prins Frederik die in 1876 zijn 60-jarig jubileum als Grootmeester-
Nationaal vierde in Den Haag.  
Op de eerste etage krijgen we een korte uitleg over het statige pand 
gebouwd in 1908. Nu het Ordegebouw van de Vrijmetselaars. 
 
Ontstaan.  
Aan de hand van beeldmateriaal krijgen we in het Studiecentrum 
tevens (wereldvermaarde bibliotheek) uitleg over de 
ontstaansgeschiedenis van de Vrijmetselarij. Ze ontstaat  rond 1700 in 
Engeland en verspreidt zich daarna over West-Europa en de rest van 
de wereld. 
In 1717 is in Londen de eerste Grootloge opgericht.  
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De eerste Nederlandse loge werd in 1743 opgericht in Den Haag. 
Wat is vrijmetselarij? 
Vrijmetselarij is een broederschap met een sterke 
levensbeschouwelijke en ethische drijfveer. Vrijmetselaars beoefenen 
vormen van wellevendheid. Je wordt lid van de broederschap door 
aanneming als Leerling, bevorderd tot Gezel en uiteindelijk verheven 
tot Meester; dit is ontleend aan gebruiken van middeleeuwse 
bouwcorporaties. Om zover te kunnen komen moet er flink gestudeerd 
worden. 
 
Tempel 
In de tempel ook wel “werkplaats” genoemd worden achter gesloten 
deuren bijeenkomsten gehouden. Een plafond vol sterren. Er gaan 
drie kaarsen aan en symboliseren drie eigenschappen in licht:  
kracht, wijsheid en schoonheid. 
Met rituelen helpen Vrijmetselaars elkaar antwoorden te vinden op 
levensvragen om een beter mens te worden voor zichzelf en zijn 
omgeving. 
 
Het was een mooie, indrukwekkende en vooral bijzonder leerzame 
middag. We zijn de mensen van de KBO die dit voor ons mogelijk 
hebben gemaakt bijzonder dankbaar. 
Annie en Henk Krijger 
 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14 
2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 
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. 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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UIT GOED VOOR U 

 
Op woensdag 23 mei 2018 gaan we onze 
traditionele voorjaarstocht maken. 
Wij gaan naar de Yakult fabriek in Almere. U 
kent ongetwijfeld de kleine flesjes met gezonde 
inhoud. 
We krijgen een lezing, rondleiding en mogen 
natuurlijk ook het product proeven. In restaurant 
de Egelantier in Wijdenes gaan we de lunch 
gebruiken. 
Daarna rijden we naar het plaatsje Winkel in 
N.Holland waar we een bezoek brengen aan Kunsttuin Nederlands 
Kremlin. Ger Leegwater heeft hier in zijn achtertuin een heus Kremlin 
gebouwd van tegels, stoepranden en stukken metaal. 
Het geheel geïnspireerd door de Russische Barok. 
We sluiten de dag af met een gezellig diner bij restaurant Vriendschap 
in ’t Veld. 
 
Vertrek: 9.00 uur vanaf parkeerterrein Velo 
Thuiskomst: 21.00 uur  
Kosten € 57,-- 
Deze kunt u overmaken op bankrek.NL 33 RABO 0156610132 t,n.v. 
KBO Wateringen onder vermelding van dagtocht 23 mei ‘18 
 
U kunt zich opgeven door het inschrijfformulier in te vullen en in te 
leveren bij Ineke Meijer, Komkommerstraat 8 of bij Joke Mulder, 
Pr.Hendrikstraat 85. Op de soosmiddagen is ook een mogelijkheid. 
Inschrijven kan tot 30 april, tenzij het maximum van 60 personen al 
eerder is bereikt. 
 
Vriendelijke groeten, de commissie UGVU 
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INSCHRIJFFORMULIER 

 

 

Voorjaarstocht  op woensdag 23 mei 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naam: mevrouw 

   ------------------------------------------ 

  de heer 

   ------------------------------------------ 

 

Adres: 

 --------------------------------------------------------- 

 

Telefoonnr.: 

  ------------------------------------------------- 

 

Dieet:  

 --------------------------------------------------------- 

 

Inleveren voor 30 april a.s. 

 

Dit uitstapje valt onder het reglement van KBO Wateringen 

(zie onze website)  
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Droedel van Harry 
 
 Oplossing droedel nr. 27 

 
twee L in G = tweeling 
 
Een goede oplossing is ingezonden door: 
 
 
Aad Zuiderwijk, 

Hannie Simons, Anneke Thoen, Riet Zwinkels, 
Thea Vijverberg. Baps Klooster,Henny van de 
Haas, S.M. van Leeuwen, Guusje Dries, Hilda 
Pool. 
 
Droedel 28 

 
 
 
Uw oplossing kunt  u tot 10 maart 2018 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Eind 2018 stopt ING met TAN-codes 

ING-klanten kunnen hun transacties vanaf eind dit jaar niet meer 
afronden met de zogenaamde TAN-codes. Deze codes worden al 
jaren op papier of via sms verstrekt, maar ING komt eind 2018 met 
een alternatief. ING vernieuwt online bankieren. Het is de bedoeling 
dat klanten op hun computer, tablet en smartphone dezelfde ervaring 
krijgen. Het komt erop neer dat alle opdrachten daarom bevestigd 
worden met de ING Mobiel Bankieren App. Dat betekent dat de TAN-
code op papier of via sms verdwijnt. 

Wat te doen zonder app? 
ING meldt dat klanten die geen gebruikmaken van de app, voorlopig 
nog blijven werken met de vertrouwde TAN-code. Eind 2018 komt de 
bank voor die mensen met een alternatief.  
Uit Nieuwsbrief van Senioren Web nr. 4 van 25 januari 2018 

 

Toeslag bij creditcardbetaling niet meer toegestaan 

Online afrekenen met de creditcard, kan vanaf de zomer zonder 
een toeslag. De meerkosten zijn verboden door de Europese Unie. 

Online kan er over het algemeen worden betaald met iDEAL of een 
creditcard. Vreemd genoeg zit er op die laatste optie een toeslag. 
Ook de Europese Unie vond dat gek. Vandaar dat nieuwe 
Europese regelgeving dit sinds 14 januari verbiedt.  

Uitstel Benelux 
Nederland en België zijn te laat met het omzetten van de nieuwe 
regels in nationale wetgeving. Daarom gaat de maatregel voor de 
Benelux formeel pas deze zomer gelden. Betaalvereniging 
Nederland adviseert winkels wel om de creditcardtoeslag nu al te 
schrappen. Ongeveer 12 procent van de transacties in Nederland 
gebeurt met de creditcard. 
Uit Nieuwsbrief van Senioren Web nr. 4 van 25 januari 2018 
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Flinke groei in malafide webwinkels 
De politie signaleert een forse groei in het aantal 
malafide webwinkels. Vorig jaar werd 438 keer actie 
ondernomen tegen valse internetwinkels. In 2016 
waren er slechts 35 ingrepen. 

Dat meldt het Landelijk Meldpunt Internetoplichting van de politie. 
Volledig valse websites worden vaak in de maand december 
opgezet en zijn dan korte tijd in de lucht. Daarnaast kopiëren 
cybercriminelen bestaande webwinkels op adressen die sterk lijken 
op het origineel of kopen ze Nederlandse domeinnamen op. 
Aangiften 
Het Landelijk Meldpunt Internetoplichting zegt ondanks de groei 
niet ontevreden te zijn over de strijd tegen internetoplichting. Vorig 
jaar kwamen 38.343 aangiften binnen. Dat waren er ruim 8.000 
minder dan in 2016. Het schadebedrag per gedupeerde bedroeg 
197,32 euro. Voorlichting en publiciteit dragen mogelijk bij aan die 
dalende trend. 
Uit Nieuwsbrief van Senioren Web nr. 5 van 6 februari 2018 
 
 

 
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  
 
 
 
 
 

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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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 

 
Mail over NS-dagkaarten is phishing 
 
Een mail die lijkt te komen van de Nationale Spoorwegen gaat 
de laatste tijd veelvuldig rond. Criminelen proberen daarmee 
kwaadaardige software op de computer te installeren.   
Pas op voor een nepmail die afkomstig lijkt van de NS. In de mail 
staat dat er twee dagkaarten voor u klaarliggen, na de zware storm 
van vorige week. Wie de mail probeert te openen, loopt het risico 
dat er kwaadaardige software wordt geïnstalleerd. 
Weggooien 
Krijgt u deze mail? Gooi het bericht dan direct weg en reageer er 
ook niet op. Doet u dat wel, dan bestaat de kans dat u alleen meer 
van zulke berichten krijgt. 
Gratis controle op phishing bij SeniorWeb  
Nepmails blijven lastig te herkennen. SeniorWeb-leden kunnen 
verdachte mails naar ons doorsturen. U hoort uiterlijk de volgende 
werkdag of het een phishingmail is. 
Ga naar de SeniorWeb Phishingchecker 
Uit Nieuwsbrief van Senioren Web nr. 4 van 25 januari 2018 

https://www.seniorweb.nl/phishing
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Personeelstekort in de zorg  
Op 7 december vond in de Tweede Kamer het Algemeen Overleg 
plaats over het personeels-tekort in de zorg. KBO-PCOB riep 
Kamerleden op een breed pallet aan maatregelen voor de 
arbeidsproblematiek in te zetten. Daarbij riep KBO-PCOB op om 
vooral ook een appèl te doen op 50-plussers die nu thuis zitten en een 
baan zoeken. Een waardevolle stap naar het benutten van de 
expertise en ervaring van senioren die momenteel moeilijk aan een 
baan komen. De oplossingen liggen echter ook in het aantrekkelijker 
maken van werken in de zorg. Niet alleen door waardering uit te 
spreken voor de werkzaamheden, maar ook door het wegnemen van 
onnodige administratie. Zo ondersteunde KBO-PCOB het initiatief van 
V&VN 
Uit het rapport Landelijke Belangenbehartiging van de KBO-PCOB van 4e kwartaal 

2017 

 

 
Oproep aan radio 5  
 
Veel Nederlanders, jong én oud, genieten van mooie en bijzondere 
programma’s op de radio. Maar steeds minder is de programmering 
afgestemd op ouderen. Zo ook bij radio 5. Senioren missen de 
herkenbare en dierbare muziek waar zij met veel plezier naar luisteren 
en de presentatoren die verdieping brengen en niet té veel en té snel 
presenteren. Met de verandering van programmering kwamen er veel 
klachten binnen. KBO-PCOB richtte een brief aan het bestuur van 
NPO met een verzoek tot een gesprek. Het bleef echter oorverdovend 
stil. 
Uit het rapport Landelijke Belangenbehartiging van de KBO-PCOB van 4e kwartaal 
2017 
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Tientallen ziekenhuizen geven kwetsbare ouderen thuis nazorg 
 
De NOS wist gisteren te melden dat goede thuiszorg na een 
ziekenhuisopname levens kan redden. Het gaat om thuiszorg voor 
kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname risico lopen op 
functieverlies, waardoor ze in het dagelijks leven tegen allerlei 
problemen oplopen. 
Een wijkverpleegkundige bezoekt de oudere al in het ziekenhuis en 
eenmaal thuis volgen ook meerdere bezoeken. De verpleegkundige 
geeft onder meer extra ondersteuning bij medicatiegebruik en maakt 
een stappenplan voor gezond herstel. 
Absolute voorwaarde voor ons keurmerk 
Continuïteit van zorg is een absolute voorwaarde om in aanmerking te 
komen voor ons KBO-PCOB keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis. 

Ouderen hebben ook zelf aangegeven dat de 
overgang van het ziekenhuis naar de thuissituatie 
beter moet verlopen. Als ziekenhuizen hieraan niet 
voldoen, raken ze het keurmerk kwijt. Gelukkig zijn 
er reeds 63 ziekenhuizen die 
samenwerkingsafspraken met de thuiszorg, 
huisarts of andere zorgverleners hebben gemaakt. 
Zo moet bijvoorbeeld duidelijk zijn welke 

zorgverleners de oudere patiënt binnen 2 dagen na ontslag in de 
thuissituatie bezoekt. 
Goede nazorg heeft zin en bespaart geld 
Sophia de Rooij is hoofd Universitair Centrum Ouderengeneeskunde 
in het UMCG in Groningen en coördineerde de afgelopen jaren een 
onderzoek waaruit blijkt dat goede nazorg zin heeft en geld oplevert. 
Het aantal ouderen dat overleed nadat ze uit het ziekenhuis waren 
ontslagen daalde fors, zodra deze kwetsbare 80-plussers nazorg 
kregen van een wijkverpleegkundige. “Het klinkt simpel: wijkzorg en 
ziekenhuis die samenwerken om kwetsbare mensen te begeleiden als 
ze net uit het ziekenhuis komen. Maar in de praktijk was dit 
ingewikkeld. Het geld moest uit allerlei potjes komen en dan begint in 
de zorg vaak de discussie.” 
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Ontschotten is hard nodig 
Manon Vanderkaa is het hiermee eens. “In het regeerakkoord worden 
de schotten tussen de verschillende vormen van zorg niet opgelost. 
Zorg is een doorlopende lijn van thuis naar eerste lijn, tweede lijn en 
soms zelfs richting verpleeghuis. De oudere patiënt heeft echter een 
eigen lijn.” Inmiddels vergoeden de vijf grote zorgverzekeraars het 
project en kunnen steeds meer patiënten er gebruik van maken. “Dat 
komt doordat nu bewezen is dat het geld en gezondheidswinst 
oplevert, en dat het contact tussen ziekenhuis en thuis beter wordt”, 
zegt De Rooij. “Door dit project ligt een patiënt bijvoorbeeld een dag 
korter in het ziekenhuis. Dat is een dure ligdag minder, waar 
goedkopere thuiszorg tegenover staat.” 
Uit KBO-PCOB nu van 19 januari 2018 

 

 
Ouderenwoonakkoord  
 
De Tweede Kamer stemde in december in met de motie van Kamerlid 
Carla Dik-Faber (CU) om een zogenaamd ouderenwoonakkoord te 
sluiten. De motie vraagt aandacht voor ouderen die zelfstandig willen 
wonen en ook zorg nodig hebben. Een ouderenwoonakkoord moet 
ervoor zorgen dat ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar met 
anderen in de buurt en zorg bij de hand. Het past in de lijn met langer 
tuis wonen. Op een kwalitatief goede manier oud worden, daar hoort 
een veilige en passende woning bij. We blijven het dossier volgen en 
sluiten regelmatig aan bij het overleg op het ministerie. 
Uit het rapport Landelijke Belangenbehartiging van de KBO-PCOB van 4

e
 kwartaal 

2017 
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Hoe werkt MijnOverheid 
 
MijnOverheid is een beveiligde omgeving op internet waar 
persoonlijke informatie over overheidszaken gebundeld is. 
Wat is MijnOverheid 

Op de website Mijn.overheid.nl staat in een beveiligde omgeving hoe 
u geregistreerd bent bij de overheid en bekijkt u lopende zaken bij 
(steeds meer) overheidsinstanties. Volg daar bijvoorbeeld hoe het 
ervoor staat met de vergunning voor een dakkapel of een 
aanvraag van een uitkering. Ook krijgt u 
via MijnOverheid berichten van overheidsinstanties. Bijvoorbeeld van 
de Belastingdienst wanneer u aangifte kunt doen, of van de gemeente 
wanneer uw identiteitsbewijs verloopt. Globale informatie 
over MijnOverheid, ziet u in deze video. De video is gemaakt door de 
overheid. Alleen al vanwege de berichtgeving van de Belastingdienst 
is het aan te raden bekend te raken met deze online omgeving. 
MijnOverheid activeren 

Voordat u bij de gegevens 
op MijnOverheid kunt, moet u uw account activeren. Doe dit 
met uw persoonlijke DigiD. Hebt u dit al eens 
gedaan, dan kunt u direct inloggen. Sla het activeren dan over.  
Activeer het account voor MijnOverheid als volgt:  
 Surf naar https://mijn.overheid.nl/ 
 Klik onder 'Activeer uw MijnOverheid account' op Activeren.  
 Log in met DigiD. Vul uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord 

in.  
 Klik op Inloggen.  
 Als u hebt ingesteld dat u altijd wilt 

inloggen met een sms-code, krijgt u nu 
een sms. Vul de code in het scherm in en 
klik op Volgende.  

 Ga ermee akkoord dat u van de genoemde organisaties in de 
Berichtenbox, digitale post op MijnOverheid ontvangt. Zet een 
vinkje bij Ja, ik ga akkoord.  

 Klik op Ga naar MijnOverheid.  
 Geef aan dat u een e-mail wilt ontvangen als er een nieuw bericht 

is. Klik daarvoor op Ja.  

https://www.youtube.com/watch?v=2owYg1cblG8
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/a/account
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/d/digid
https://mijn.overheid.nl/
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 De gebruikersnaam (schermnaam) is al ingevuld. Dit is standaard 
uw naam. Wijzig hem eventueel door achter 'schermnaam' te 
klikken op het pictogram van het potlood.  

 Typ achter 'E-mailadres' uw e-mailadres.  
 Klik op Bewaren.  
 Om te controleren of het e-mailadres correct is, ontvangt u een e-

mail met een verificatiecode. Open de e-mail en noteer de code. 
Let op: sluit het venster waarin u bezig bent om MijnOverheid te 
activeren, niet!  

 Klik in het venster van MijnOverheid.nl in het veld onder 
'Verificatiecode'. Vul de code die u via de mail hebt ontvangen in. 
Deze code is hoofdlettergevoelig.   

 Klik op Verifiëren. 
 Het account is nu geactiveerd. 

 

Inloggen bij MijnOverheid 

Log als volgt in bij MijnOverheid:   
 Surf naar https://mijn.overheid.nl/ 
 Klik op Inloggen.  

Vul uw DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord in en klik 
op Inloggen. 

 Vul indien nodig de sms-code in en klik op Volgende.  
 Wanneer u inlogt kan een overzicht tonen van nieuwe 

organisaties die zijn aangesloten op de Berichtenbox. Zet 
eventueel een vinkje voor Ja, ik ga ermee akkoord dat ik 
ook van deze organisaties post in mijn Berichtenbox kan 
ontvangen, en dus niet meer op papier. Klik vervolgens op Ga 
verder naar MijnOverheid. 

MijnOverheid bestaat uit drie onderdelen: Berichtenbox, Lopende 
zaken en Persoonlijke gegevens. Daar gaan we in de rest van dit 
artikel op in.  
Berichtenbox 

Onderdeel van MijnOverheid is de Berichtenbox. Hierin ontvangt u 
digitale post van overheidsinstanties. Welke organisaties dat 
op dit moment zijn, ziet u door na 
het inloggen te klikken op Instellingen. De organisaties waarvan u 

https://mijn.overheid.nl/
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berichten kunt ontvangen in de Berichtenbox staan onder 
'Organisaties Berichtenbox'.  
Hoe u berichten bekijkt in de Berichtenbox van MijnOverheid leest u in 
de tip 'Post van de overheid in uw Berichtenbox'. 
Lopende zaken 

Vooral gemeentes (maar nog niet alle) zijn 
aangesloten bij het onderdeel 'Lopende zaken'. Hier staat een 
overzicht van zaken als een 
vergunningsaanvraag, een subsidieverzoek of een klacht. U 
ziet wat de status hiervan is.  
 Klik in het menu op Lopende zaken.  
 Klik op Aangesloten organisaties om te zien of de organisatie 

die voor u van belang is ook al is aangesloten op MijnOverheid. 
 

Persoonlijke gegevens 

Bij 'Persoonlijke gegevens' ziet u hoe u geregistreerd staat in de 
Basisregistratie Personen, maar bijvoorbeeld ook wat er met 
betrekking tot u in het Kadaster staat.  
 Klik in het menu op Persoonlijke gegevens.  
 Scrol naar beneden om te bekijken 

welke gegevens u allemaal kunt inzien. Staat er aan de 

rechterkant een pijl , dan vraagt u 
via die link binnen MijnOverheid informatie op. Staat er een 
vierkant met daarin een pijl , dan gaat u naar 
een andere website van de overheid. Klik bijvoorbeeld 
op Basisregistratie personen.  

 Uw naam en adresgegevens staan in beeld. Onder het menu kunt 
u ook de volgende onderdelen raadplegen: Familie, Nationaliteit, 
Paspoort en ID-kaart en Inschrijving. Klik bijvoorbeeld 
op Paspoort en ID-kaart. 

 U ziet de verloopdatum en het documentnummer van uw 
identiteitsbewijs of -bewijzen. 

Klopt er iets niet aan de gegevens? Neem dan contact op met de 
gemeente waar u op dit moment bent ingeschreven. De 
contactgegevens van de gemeente staan rechts in beeld. 
 

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-post-van-overheid-in-uw-berichtenbox
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Hulp nodig? 

Hebt u hulp nodig? Ga 
naar www.belastingdienst.nl/digitalepost voor meer informatie. Scrol 
naar beneden en klik op Hulp ontvangen voor meer informatie over 
hoe u een DigiD aanvraagt of MijnOverheid activeert. 
 

Meer over dit onderwerp 

 Tip: WOZ-waarde opvragen via MijnOverheid 
 Tip: post van de overheid in uw digitale Berichtenbox 
 DigiD, het digitale identiteitsbewijs 

 
 
 
 

 Voor zover het u tot nu toe is ontgaan of 
de KBO-Nieuwsbrief van januari nog 
ongeopend op het stapeltje post ligt of 
door een andere reden u de contributie 
2018 nog niet overgemaakt heeft, verzoek 
ik u dit alsnog te doen. 
Met het oog op de geweldig mooie 
olympische sportmomenten die we 
voorgeschoteld  gaan krijgen een mooi 
moment om zonder schuldgevoel daar 
naar te gaan kijken. 

Uw bijdrage zie ik graag tegemoet. 
Mocht er iets onduidelijk zijn, neem gerust contact op met mij. 
Hans Vollering, Tel. 0637437880. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/digitalepost
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-woz-waarde-opvragen-via-mijnoverheid
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-post-van-overheid-in-uw-berichtenbox
https://www.seniorweb.nl/artikel/digid-het-digitale-identiteitsbewijs
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Uit weetjes van Senioren Society 
 
 
Vakantiehulp voor senioren 
  
Ook mensen die zorg nodig hebben, al dan niet vanwege een 
beperking kunnen onbekommerd op vakantie met Jann Verzorgt. 
  
Gastvrij en onbezorgd op vakantie 
Met Jann Verzorgt kunt u met een gerust hart op vakantie. Deze 
organisatie staat ervoor garant dat u tijdens uw vakantie vanaf huis 
totdat u weer terug bent op uw thuisadres dezelfde zorg ontvangt als 
die u gewend bent. Hulpmiddelen kunnen mee of zij zijn ter plekke 
direct beschikbaar. Al naargelang uw wensen kunt u deelnemen aan 
excursie(s). Desgewenst worden de taken van een mantelzorger 
geheel overgenomen. Uiteraard wordt er ook met dieetwensen 
volledig rekening gehouden. 
  
Vakantieverblijf. 
Jann Verzorgt heeft meerdere (kleine) groepsreizen ingekocht. Maar 
ook kunt u hier terecht met individuele vakantiewensen. Binnenlandse 
reizen maar ook reizen naar het buitenland, per bus, vliegtuig of met 
een cruise, het is allemaal mogelijk. Met meerdere personen in een 
groepsaccomodatie, met uw gezin of familie, in een zorghotel of in uw 
eentje naar Afrika waar uw dochter woont, u hebt zelf de keuze. 
Bij een groepsreis gaat altijd een coordinator van Jann Verzorgt mee. 
Deze regelt de excursies, uitstapjes, proeverijen, workshops en wat 
dies meer zij. Tevens wordt er altijd voor (aangepast) vervoer gezorgd 
naar de plaats van bestemming. 
  
Persoonlijk bij u thuis, de thuisservice. 
Uw vakantiewens wordt bij u thuis besproken: de eventuele 
zorgindicatie, medicatie, hulpmiddelen en de contactgegevens bij 
calamiteiten. U ontvangt persoonlijke informatie & advies. Tevens 
regelt Jann Verzorgt de aanvragen voor eventuele tegemoetkomingen 
zodat u dit niet zelf hoeft uit te zoeken. 
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Voordelen van even weg / vakantie. 
Iedereen heeft zijn eigen redenen om op vakantie te willen. Niet 
onbelangrijk is dat vakantie ook vele positieve effecten heeft op de 
gezondheid. Op aanvraag krijgt u daarvan een overzicht toegestuurd. 
  
Voor een afspraak kunt u contact opnemen via 06-53878133 / Marjan 
Wiersma of via www.jannverzorgt.nl 
 
  
Big Button telefoon 

 
Wilt u gemakkelijk en comfortabel 
telefoneren? Dat kan met deze big button 
telefoon. Deze vaste huistelefoon heeft grote 
toetsen en beschikt over meerdere 
snelkiestoetsen, waaronder zes fototoetsen. 
Daarbij krijgt u de persoon met wie u belt 
meteen in beeld. Handig om gemakkelijk en 
snel een telefonisch contact te leggen met uw 

familie, vrienden en kennissen. 
 
Ook als u slechthorend bent, is deze telefoon uitermate geschikt, 
dankzij het instelbare bel- (+ 85dB) en gespreksvolume (+ 40dB). Bij 
een binnenkomende oproep hoort u niet alleen een belmelodie, maar 
ziet u ook een fel rood lampje op het toestel knipperen. 
Misschien hoeft u hem niet te gebruiken, maar deze telefoon is 
bovendien voorzien van een noodknop die, wanneer u hem indrukt, 
het door u van tevoren ingevoerde nummer belt. 
 

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

 

 
 
 

http://www.jannverzorgt.nl/
mailto:info@seniorensociety.nl
http://seniorensociety.us8.list-manage1.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=e3f21d982f&e=6b65afea58
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN DELFT 
 
Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige automobilisten 

die voor verlenging van hun rijbewijs 
moeten worden gekeurd, kunnen terecht 
bij de RijbewijskeuringsArts op  1 maart, 
5 april en vervolgens eens per maand in 
het Wijkcentrum Delft Noord, 
Brasserskade 77. Voor informatie en 
een afspraak belt u naar het landelijke 

afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren kan via de 
website: www.rijbewijskeuringsarts.nl. 
 
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 42,50, medisch € 59,50, C/D/E (ook 
voor code 95) en Taxipas € 59,50. 
 
Leden van CNV, van ouderenbonden en van thuiszorgorganisaties 
krijgen € 7,50 korting op de 75+ B/E en medisch, C/D/E en Taxipas 
krijgen € 4,50 korting.  
 
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te 
maken. 
 
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring 
met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De gemeente Delft 
verstrekt deze niet meer. 
 
U kunt het formulier downloaden via internet op mijn.cbr.nl (inloggen 
met DigiD). Tevens is het mogelijk dat de keuringsarts het formulier 
voor u meeneemt (bij telefonische afspraak aangeven a.u.b.). 
 
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR 
kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten 
minste 4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het 
rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit 
omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 
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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 
Riet Zwinkels      C-D lijn          0174-292962  
 
 
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  
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 
                         of 0174-294521 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

