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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.6                             juni 2018 

 
Van de bestuurstafel 
In de gemeente Westland is een nieuw college met nieuwe 
wethouders aan de slag gegaan. 
De gezamenlijke KBO’s in het Westland zullen het college op de voet 
volgen inzake het beleid voor senioren.  
 
We zitten al weer bijna bij de langste dag, ’s avonds dus lekker lang 
licht. Dat betekent dat de zomervakantie eraan komt. Voor velen een 
tijd om er op uit te trekken, maar juist voor senioren soms een wat 
eenzamere tijd, b.v. omdat de kinderen op vakantie zijn. 
Bij de KBO kunt u de hele zomer terecht, in juli en augustus op de 
dinsdagmiddag om 13.00 uur in de Velokantine voor: 

 Bridgen 

 Klaverjassen 

 Biljart 

 Crea 

 En gewoon gezellig een spelletje doen. 
 
Namens het hele bestuur wens ik u een fijne zomertijd en hoop ik 
velen van u te mogen begroeten op dinsdag 4 september voor onze 
opening van het nieuwe seizoen. 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

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

 

Dhr. A.G. (Aad) Kempenaar, Het Tolland 78, 2291VR Wateringen.  
Mevr.  C.J. van Adrichem, Rietveen 8, 2291NJ Wateringen. 
Mevr. M.G. Berferik-Weijers, Bakkershof 134, 2291DE Wateringen. 
 
Van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 
 
Overleden 
Dhr. D.P.A. Hulspas, Het Tolland 16, 2291VS             op 1 juni  
Dhr. J.W.(Han) Bouman, Van Doornicksingel 60, 2291RH op 9 juni. 
Mevr. W.H.M. (Mien) Van Schie-Wubben, De Ark, K 311, op 9 juni. 
 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.  
 
 
Activiteiten  
 
Di  3 juli  t/m 28 augustus zomer activiteiten 13.00 Velo 
                                           Bridge klaverjassen crea enz      
11 t/m 18 augustus   Vakantiereis  
Di  4  september  Opening seizoen 2018-2019 13.00 uur Velo 
Do 6  september   Start bridge competitie 
Di 11 september  Start klaverjascompetitie 
 
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 
 
Einduitslagcompetitie 2017-2018  
de eerste tien  
 
1.Harry Spaans  160.359  punten. 
2.Jan van Empel  156.324  punten. 
3.Sjef van Veen  155.337  punten. 
4.Leny Righarts  155.130  punten. 
5.Jan Hanemaaijer  154.187  punten. 
6.Arie Kraayeveld  153.381  punten. 
7.Riet van Leeuwen  152.530  punten. 
8.Ton de Kok  152.331  punten. 
9.Piet Eijgermans  152.282  punten. 
10.Fie Spaans  152.175  punten. 
 
30 Prijzen waren te verdelen die door het bestuur van de KBO zijn 
ingekocht. 
 
De eerste tien waren Prijswinnaars. 
 
En de andere twintig prijzen zijn uit de stapel getrokken van de 
aanwezige klaverjassers. 
 
En de Hr. van Koppen heeft ook nog Bloemstukjes gegeven hartelijke 
dank hiervoor. 

 
De competitie voor het Nieuwe jaar 2018-2019 
begint op 11 September 2018. 
 
  
 
Prettige Vakantie           Chris-Ton en Piet. 
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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. 
 
 
Hoe log ik in op onze site? 
Regelmatig wordt de volgende vraag gesteld. 
Het lukt mij niet om in te loggen op de website. 
Als u op de website www.kbowateringen.nl bent, klik dan op de tekst 
in de grijze balk rechtsboven op “ in/uitloggen”. 
Vul bij Gebruikersnaam uw e-mailadres (dat wel bij ons bekend moet 
zijn) in. 
Voor het wachtwoord vult u uw geboortedatum in. Voorbeeld  07-12-
1899.  Let wel streepjes ertussen dd-mm-jjjj 
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 
 
 
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:p.rouss@kpnplanet.nl
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
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Biljarten 
 
Donderdag 16-5-’18  
Als het donderdag (en ook dinsdag) zo naar het middaguur loopt, 
groeit het verlangen om naar de VELO kantine te gaan, naar de soos 
middag van de K.B.O. In mijn geval heb ik dan weer zin om te gaan 
biljarten. Dat doe ik nu al zo,n  2 jaar, of is het al wat langer? maar 
goed ik vind het een leuk en boeiend spel, dat best wat concentratie 
vergt, dus om 13.00 uur op de fiets naar VELO. Als ik daar aankom, 
en zelden ben ik de eerste, zijn de tafels al in opbouw, dan 
waterpassen en stofzuigen, Als alles dan gebeurd is, staat iedereen te 

popelen om te beginnen. Vandaag waren we 
met 10 man, dat is 8 spelers en 2 schrijvers bij 
toerbeurt . Vandaag was ook de heer Ab Cox 
weer aanwezig, na een poosje van afwezigheid. 
Hij had een lelijke val gemaakt in de badkamer. 
Maar in de koffiepauze vertelde hij een heel 
ander verhaal, en trok zijn hemd omhoog en 
maakte ons wijs dat hij geslagen was met een 
knuppel, maar dat was een 
geintje natuurlijk , en hebben 

we er lol om gemaakt, want we verzinnen wel een 
hoop onzin, maar dat is gezellig en het is een 
heerlijke groep biljarters, die als het spel weer 
gespeeld is, en de tijd aangeeft dat de soosmiddag 
ten einde loopt, we gezamenlijk de tafels weg 
ruimen,   en dan gaat ieder zijns weegs naar het 
avondeten thuis bij de vrouw, en hebben we weer een leuke middag 
gehad 

 
 
 
 
 
 
Cees 
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Middagje  Bandstoten 
Als het zomer seizoen nadert en de vakanties er aan komen, sluiten 
we af met een speciale spelsoort, en dat doen we nu met bandstoten, 
dus gaan we op deze warme dag, met spanning naar V.E.L.O. waar 
we om 13.00 uur aanwezig moeten zijn, en iedereen was er op tijd. 
Als de biljarts opgesteld zijn, krijgen we de uitleg van het spel. Met 2 
man op een tafel en start met de gewone acquit stoot, dan speelt de 
eerste met de witte bal en de tweede met de gele bal. Eerst moet een 
bal geraakt worden, dan een of meer banden dan de tweede bal, ook 
een losse mag, dan eerst een band raken en vervolgens de twee 
ballen. Het is niet zo moeilijk, maar je moet je hoofd erbij houden en 
goed kijken. En met veel goede moed gaan we los als de partijen zijn 
ingedeeld. We spelen tot 50 beurten en telt je eigen moyenne , na een 
uurtje is er gratis koffie, waarna we de competitie afmaken en we nog 
een gewoon potje biljart doen. Ondertussen wordt de uitslag 
berekend, en als die er is drinken we een glas, en maken de uitslag 
bekend: Op de  
5é plaats Harry v/d Scheer   
4é plaats Piet Vijverberg   
3é plaats Cees Duynisveld          
2é plaats Henk Berendse   
1é plaats Jan Schols      
Deze hadden een leuk prijsje.    
 
De andere uitslagen zijn  
Gudo de Wit 6é,  
Hans v Gogh 7é,  
Simon Verwijk 8é,  
Piet Duyndam 9é,  
Kees Meeuwisse 10é,  
Han Distel 11é,  
Ben de Brabander 12é.   
 
Na de prijs uitreiking spelen we nog wat 10 over rood maar als het 
tegen vijven loopt ruimen we de tafels weg en gaan tevreden naar 
huis voor de donderbui losbarst. 
Cees. 
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Bridge 
 
EINDSTAND 6e COMPETITIERONDE 2017/2018 
A-LIJN 
1e  Thecla  Kester en Anneke Fromberg  52.85 % 
2e  John Mansfeld en Lenie v.d. Goes  52.78 % 
3e  Leo en Joke Toussain            52.70 % 
4e  Elly en Martin Olsthoorn    52.33 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Kees van het Riet en Piet van Os   57.23 % 
2e  Wim Duijvestijn en Hans Vollering  54.48 % 
3e  Kees Grolleman en Harry Barendse  53,52 % 
4e  Toos v.d. Helm en Coby van Paassen  51.35 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Joke Strik en Henny Wagterveld   58.14 % 
2e  Corry v.d. Knaap en Froukje Linning  52.48 % 
3e  Qrien de Vette en Theo Vis   51.66 % 
4e  Hans van Gogh en Huub Versteeg  51.11 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Fia Boeters en Coby v.d. Knaap   54.48 % 
2e  Nel Hendricks en Bep van Leeuwen  54.31 % 
3e  Alie Bal en Annet Krijger    53.35 % 
4e  Piet Vijverberg en Nico Meijer   51.33 % 
 
De slembeker is gewonnen door Thecla Kester en 
Anneke Fromberg met 42 punten.   
 
De nieuwe competitie 2018/2019 start op donderdag 6 
september 2018. 
 
Voor de nieuwe competitie begint, graag tijdig 
aangeven als u van partner wisselt. 
 
Fijne vakantie allemaal. 
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ZOMERBRIDGE 
 
In de maanden juli en augustus (vanaf 3 juli t/m 28 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. 
 
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen of mailen 
met Jan de Kok, tel.: 0174-785167, email: ettyjandekok@gmail.com 
 

 
 

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  
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:ettyjandekok@gmail.com
mailto:ettydekok@gmail.com
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Uit Goed Voor U 
 
Verslag van de traditionele voorjaarstocht. 
 
Het was woensdag 23 mei om 9 uur verzamelen bij 
Velo met volop regen wat men voorspeld had . 
 
Op naar Almere. Waar de Yakult fabriek staat. Om 
10.30 uur kwamen wij daar aan en gelukkig scheen  
het zonnetje. 
We werden hartelijk ontvangen met koffie en gebak. 

De lezing was erg interessant. De enige fabriek van Yakult staat in 
Nederland en waarom? Omdat we in Nederland de beste melk en water 
van Europa hebben. Verder zal ik niet in details treden, maar we weten 
inmiddels wel dat er in zo’n klein flesje Yakult 6,5 miljard goede  
bacteriën zitten We kregen 3 x 8 flesjes in een koelbox mee. 
Daarna kregen we een rondleiding. 
 
Inmiddels kregen we wel trek en gingen we voor de lunch naar 
 restaurant Elegantier in Wijdenes. De lunch was prima verzorgd. 
Vandaar uit gingen we naar de wereldstad Winkel waar de kunsttuin 
Nederlands Kremlin van Ger en Mien Leegwater te bezichtigen was.  
Wat een werk om steentje voor steentje zo een tuin te bouwen  
helemaal geïnspireerd door de Russische barok.  
Na de rondleiding kregen we nog koffie of thee met zelfgemaakte 
eierkoeken. 
Als afsluiting weer naar zo’n wereldstad in ’t veld voor een diner in 
restaurant Vriendschap. Een prima diner.   
 
Het was een heel gezellige en leerzame 
zonnige dag. 
 
Graag tot ziens voor het volgende uitstapje. 
 
Lien Lemckert 



~ 10 ~ 
 

 

Uit Nieuwsbrief KBO-PCOB | 8 juni 2018  

 

Stijging ouderen in bijstand zorgelijk 

 
De recente bijstandscijfers van 
het CBS laten een tweedeling 
zien. Een spectaculaire daling bij 
de groep 27-45 jarigen, 
tegenover een blijvende stijging 
in de groep boven de 45 jaar. 
KBO-PCOB kent de verhalen 
erachter: “Wie langer werkloos is 

en ouder is dan 55 jaar, heeft zelfs in de huidige economie blijkbaar 
nauwelijks kans op werk”, aldus directeur Manon Vanderkaa.  
Een verloren generatie dreigt, met grote gevolgen. 
 
‘Aantal mensen in de bijstand daalt verder’, kopt het Centraal 
Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit mag dan zo zijn voor de jonge 
helft van Nederland, het dekt niet de lading voor de 45-plussers. De 
daling in de groep tussen de 27 en 45 jaar is 11,8%. Maar bij de 
oudste groep stijgt het aantal bijstandsuitkeringen nog steeds met 
2,3% ten opzichte van dezelfde periode in 2017. Het CBS lijkt voorbij 
te gaan aan de tendens bij de meerderheid van de huidige 
bijstandsontvangers. 45-plussers vormen immers ruim de helft van het 
aantal bijstandsgerechtigden nu. 
 
Pijn nog groter bij 55+ 
Wie dieper in de cijfers duikt, ziet dat van de oudere groep 
bijstandsgerechtigden bijna 36% langer dan drie jaar van een 
bijstandsuitkering leeft. Het CBS geeft (nog) niet de cijfers van de 
groep van 55-66 jaar. “KBO-PCOB weet dat juist in die groep de pijn 
zit. Het gaat hier om mensen die werkloos zijn, arbeidsongeschikt, of 
een combinatie daarvan.” Zo stroomt maar liefst 71% van de mensen 

http://www.cbs.nl/
http://www.cbs.nl/
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boven de 55 jaar na afloop van de WW-uitkering niet door naar werk. 
Ook stijgt de aanspraak op een bijstandsuitkering voor oudere 
werklozen en arbeidsongeschikten: de IOAW met 151% en de IOW 
met 729% sinds 2012. De langdurige armoede is in Nederland het 
grootst bij de groep tussen de 55 en de 66 jaar. 
KBO-PCOB wil dat de politiek erkent dat er een tweedeling is in de 
bijstand: forse daling bij jongeren tegen een blijvende stijging van 
ouderen. Manon Vanderkaa: “Veel vijftigers en zestigers kunnen en 
willen dolgraag weer aan het werk! Daarom is er nog veel meer inzet 
nodig op maatwerkbegeleiding van oudere werklozen. Daarnaast 
moeten we het vangnet intact houden voor de groeiende groep 
bijstandsontvangers boven de 55 jaar. Interen op je spaargeld of 
schulden maken na je 55e is niet verstandig als er nog jaren komen 
waarin je zorgkosten stijgen. En bovendien: je pensionering bereiken 
moet een mijlpaal zijn omdat je een prachtige nieuwe levensfase 
ingaat, niet omdat je na jaren vruchteloos zoeken naar werk eindelijk 
weer een redelijk inkomen hebt.” 
 
 
Door contant geld kan iedereen blijven meedoen 

06-06-2018 
 
Door de digitalisering 
verandert het 
betalingsverkeer; de 
dienstverlening wordt er 
sneller en efficiënter door. 
Tegelijkertijd waarschuwt De 
Nederlandsche Bank (DNB) in 
haar Visie op betalen 2018-
2021 voor de snelheid waarin 

betaalmethoden veranderen en het risico dat daardoor ontstaat 
voor bepaalde groepen consumenten, zoals ouderen en andere 
kwetsbare groepen. 
Er is een grote kans dat zij achterblijven of uitgesloten raken van het 
betalingsverkeer, ook nu de tendens is dat de acceptatie van contant 
geld afneemt vanuit onder meer veiligheidsoverwegingen. Een 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/toename-langdurige-armoede-55-65-jaar/
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onwenselijke situatie vindt KBO-PCOB. Iedereen moet kunnen blijven 
meedoen in de maatschappij. 
 
Toegankelijkheid van belang 
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “In het overleg met DNB 
benadrukken wij telkens het gevaar dat kwetsbare gebruikers 
uitgesloten worden van het betalingsverkeer. Digitalisering heeft niet 
voor iedereen voordelen, en kan zelfs nadelig zijn voor een toch vrij 
grote groep mensen die niet digitaal vaardig zijn. Die groep is 
bijvoorbeeld afhankelijk van de mogelijkheid om contant te betalen. 
Wij zijn dan ook blij dat wij DNB hebben kunnen overtuigen van het 
belang van de toegankelijkheid van het betalingsverkeer en dat DNB 
dat expliciet heeft opgenomen in haar toekomstvisie. Wij blijven 
hierover natuurlijk in gesprek met DNB.” 
 
Kansen digitalisering benutten 
Ook is KBO-PCOB van mening dat de bereikbaarheid en de 
toegankelijkheid van digitale betaalmogelijkheden moet worden 
verbeterd. Digitalisering biedt namelijk ook veel kansen voor senioren. 
Om het gebruik van bijvoorbeeld nieuwe apps gericht op 
betalingsverkeer voor hen ook veilig en makkelijk te laten 
functioneren, is het belangrijk dat gebruikers en aanbieders hierover 
met elkaar in gesprek blijven. Een aandachtspunt dat KBO-PCOB, 
samen met DNB, stimuleert in het MOB (Maatschappelijk Overleg 
Betalingsverkeer). 
 
 
Blijf de hitte de baas! 
De afgelopen jaren hebben we steeds te maken gehad met records in 
het weer. We kunnen er niet omheen dat het klimaat structureel aan 
het veranderen is en er zullen steeds meer hete zomers komen. 
Onderzoek geeft aan dat vooral 65-plussers en mensen die ziek zijn, 
veel last hebben van hoge temperaturen. Blijf de hitte daarom de 
baas! 
Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft KBO-PCOB u een 
aantal praktische tips over wat u kunt doen als het (te) warm wordt: 
 Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft 
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 Vermijd alcohol 
 Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste uren van de dag  (11  

tot 15 uur) 
 Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste uren van de dag (11 

tot 15 uur) of in ieder geval in de schaduw. 
 Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding. 
 Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele handdoek in uw nek, 

neem een koele douche of bad. 
 Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen dicht van de kamers 

die veel zon krijgen. 
 Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan binnen (overdag) 

en zet ze open als het buiten koeler is ( ’s nachts en vroeg in de 
morgen). 

 Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof kleding neemt 
nauwelijks vocht op en veroorzaakt vaak een benauwd gevoel. 

  
 

 

Postzegels 
 
Gebruikte postzegels brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen ten 
bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U 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 
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Droedel van Harry 
Oplossing droedel nr. 31 nieuwsbrief  5  2018 

Ver man in G  = vermaning 
 
 
Goede oplossing ingezonden door: 
Magda Vanhoutte, Riet Zwinkels,  
Hannie Simons, Riet Vollebregt, 
Thea Vijverberg, Theo van der Valk,  

Aad Zuiderwijk en Baps Klooster Anneke Thoen 
 
Droedel nr. 32 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 1 augustus 2018 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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: Weetjes van Senioren Society 
 
Een scootmobiel huren bij ziekte of vakantie. 
Soms, bijvoorbeeld bij tijdelijke immobiliteit, maar 
ook in geval van vakantie, kan het huren van een 
scootmobiel een handige oplossing zijn. Seniorensociety.nl kan u 
hierbij geheel kosteloos hulp bieden. Wij hebben connectie met een 
expert in het verhuren van scootmobielen in heel Nederland maar ook 
daarbuiten.  
De scootmobiel waar het hierbij om gaat, is de Moving Life ATTO een 
opvouwbaar exemplaar. 
Deze ATTO scootmobiel is in opgevouwen toestand een rolkoffer die 
u gemakkelijk in iedere auto mee kunt 
nemen. Hij kan eventueel in drie delen uit 
elkaar worden gehaald. 
Een geoefende gebruiker kan de ATTO 
binnen 10 seconden inklappen van 
compact naar fullsize en terug. Ook verder 
is deze scootmobiel erg gemakkelijk te 
bedienen. 
 De nieuwprijs van deze scootmobiel is € 3.450-, maar hij kan al vanaf 
€ 150- per week worden gehuurd. Voor € 250- per week wordt hij naar 
elk gewenst (vakantie)adres in Nederland gebracht en weer 
opgehaald. Wel wordt bij het aangaan van een huurovereenkomst, 
zoals gebruikelijk, een borgsom gevraagd. In dit geval is dat € 500-. 
Uiteraard ontvangt u dit bedrag terug bij het inleveren van de 
scootmobiel in originele en onbeschadigde staat. 
Desgewenst kunt u kiezen voor extra opties zoals armsteunen, een 
extra handgreep of kruksteunen. 
Ook als u deze handige opvouwbare scootmobiel liever wilt kopen, 
kan Seniorensociety.nl u hierbij helpen. Mocht u het bezwaarlijk 
vinden om de aanschafprijs in één keer te voldoen, dan is er de 
mogelijkheid van huurkoop.  
Wilt u meer weten? U kunt ons mailen: info@seniorensociety.nl of 
bellen 020 77 404 13 

info@seniorensociety.nl 
www.seniorensociety.nl 

mailto:info@seniorensociety.nl
http://seniorensociety.us8.list-manage1.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=e3f21d982f&e=6b65afea58
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Uit de seniorweb nieuwsbrief 
van juni 2018 
 
 
 

Mobiel bankieren-app hoeft niet verlengd te worden 
 
Reageer niet op e-mails waarin staat dat u uw app voor mobiel 
bankieren van ING moet verlengen. Het zijn nepmails. 
Namens banken worden veel vaker phishingberichten verstuurd. 
Meestal gaat het over een dreigende overboeking of een bankpas 
die zogenaamd niet meer geldig is. De nieuwste phishing gaat over 
de app van ING. Volgens het bericht moeten klanten elk jaar de 
toegang tot de app verlengen. 
 
Niet klikken 
Dat is echter niet waar. De afzenders zijn criminelen die u ertoe 
willen aanzetten op een link in het bericht te klikken. Doet u dat, 
dan komt u uit op een besmette site. Klik de link dus niet aan en 
gooi het bericht direct weg. Stuur ook nooit antwoord op 
phishingmail, dat werkt alleen averechts. 
 
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 
 
 

https://www.seniorweb.nl/phishing
https://www.seniorweb.nl/phishing


~ 17 ~ 
 

Uit de seniorerweb nieuwsbrief van mei 
Groene slotjes verdwijnen uit Chrome 

 
Google haalt de groene slotjes voor veilige 
websites uit de adresbalk van 
internetprogramma Chrome. Na de zomer 
worden alleen onveilige sites nog extra 
gemarkeerd. 
Nu toont Chrome bij sites die voldoende zijn 
beveiligd, een groen slotje en het woord 'veilig' 
in de adresbalk. Dat gaat veranderen. Een 

veilige site krijgt straks alleen een grijs slotje. Google wil namelijk 
dat veilige sites de standaard worden. Ze hoeven in die 
gedachtegang niet extra benadrukt te worden met een groen slotje. 
Het groene slotje en het woord ‘veilig’ verdwijnen daarom rond 
september uit Chrome. 
Rood slotje 
Het slotje voor veilige sites wordt dus grijs. Veilige sites hebben 
verder 'https' voor het adres staan. Alleen 'http' (dus zonder 's') is 
niet veilig genoeg meer. Sites zonder 'https' krijgen vanaf juli in 
Chrome een melding ‘onveilig’. In oktober komt daar een rood 
hangslotje bij. Internetters kunnen dan snel zien of een site 
afdoende is beveiligd. 
 
 
. Gegevens dierenbaasjes liggen niet op straat 

 
Drie databases met gegevens van gechipte 
huisdieren waren slecht beveiligd. Maar de 
informatie over de eigenaars is niet gestolen. 
Honden- en kattenbaasjes hoeven dus niet 
ongerust te zijn. 
De NOS kwam in mei met nieuws over drie 
databases voor gechipte dieren. Daarin staan 
de gegevens van de eigenaren van de 

betreffende honden en poezen. De databases van Petbase, NDG 
en Backhome Club waren niet goed beveiligd.  
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Buitenstaanders konden zonder al te veel problemen toegang 
krijgen tot de accounts. Nadat het nieuws bekend werd, kregen de 
drie sites betere beveiliging. 
Minister Schouten laat nu weten dat de persoonsgegevens niet zijn 
gestolen door derden. Wel heeft zeker een van de databases over 
de problemen een melding gedaan bij de Autoriteit 
Persoonsgegevens. Dat is verplicht bij datalekken. Wie een 
gechipt huisdier heeft, hoeft verder niets te doen. 

 

De voordelen van het SeniorWeb lidmaatschap 
Wilt u WhatsAppen of Facetimen met uw kleinkind? Foto’s en video’s 
maken, Facebooken, muziek streamen of op vakantie met e-reader? 
Of wilt u gewoon uw computer veilig updaten? Het leven wordt een 
stuk leuker als u Digitaal Fit bent. Wat u ook met uw tablet, computer 
of smartphone wilt doen. SeniorWeb helpt u daarbij met praktische 
uitleg, online cursussen en persoonlijke hulp. Word nu lid voor € 31,- 
per kalenderjaar (prijs 2018) en ontvang een praktisch computerboek 
cadeau.  
 
Persoonlijke computerhulp 
Komt u er even niet uit met uw computer, tablet of smartphone? Ook 
dan kunt u bij SeniorWeb terecht. Als lid kunt u uw vraag voorleggen 
onze geduldige PCHulp-vrijwilligers. Zij staan voor u klaar om samen 
met u een oplossing te vinden. U kiest de vorm van PCHulp die bij u 
past: via internet, telefonisch of aan huis. 
 
Tijdschrift Enter 
Vier keer per jaar ontvangen SeniorWeb-leden tijdschrift Enter. Dit 
praktische tijdschrift staat vol handige tips en praktische instructies. 
Bijvoorbeeld hoe u op vakantie veilig kunt internetten, of u nu moet 
overstappen naar Windows 10 en hoe u uw bestanden veiligstelt. 
Nieuwsgierig naar Enter? Vraag vrijblijvend een gratis exemplaar aan. 
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Online Cursussen 
SeniorWeb-leden kunnen via onze website verschillende Online 
Cursussen volgen. Elke cursus bestaat uit een aantal lessen. U beslist 
zelf of u met de eerste les begint, of verderop in de cursus start. Het 
voordeel is dat u bepaalt wanneer u met een les begint en hoe lang u 
over elke les doet. De stap voor stap uitleg wordt gecombineerd met 
duidelijke instructievideo’s. Aan de hand van tussentijdse toetsen kunt 
u zien of u de lesstof beheerst. Ook is het mogelijk tijdens de les een 
vraag te stellen aan een docent. 
 
Computercursussen bij u in de buurt 
Volgt u liever klassikaal een cursus? Dan kunt u terecht bij een van de 
415 SeniorWeb Leslocaties. U wordt begeleid door deskundige en 
geduldige vrijwilligers. De lesonderwerpen zijn divers: tablets, 
Facebook, Windows, veiligheid, fotobewerking, orde op uw pc en 
meer. Doorgaans starten de meeste cursussen medio januari en 
september. Zoek op onze website een leslocatie bij u in de buurt of 
bel of bel 030-276 99 65. 
 
SeniorWeb-lidmaatschap 
Word nu lid voor € 31,- per kalenderjaar (prijs 2018) en ontvang het 
praktische computerboek Veilig en vertrouwd online t.w.v. € 10,75 
cadeau. 
 
Als SeniorWeb-lid profiteert u van de volgende ledenvoordelen: 
 
Ongelimiteerde online helpdesk 
Telefonische computerhulp én zelfs bij u thuis 
4 x per jaar computertijdschrift Enter 
Wekelijks informatieve nieuwsbrieven 
Online Cursussen over populaire onderwerpen 
Voordelige computerboeken en accessoires 
  
Al 150.000 mensen zijn lid en waarderen ons lidmaatschap al jaren 
met een 8! Interesse? Meld u direct aan via ons online formulier of 
vraag een gratis exemplaar van tijdschrift Enter aan. U kunt ons voor 
meer informatie ook bellen op 030 - 276 99 65. 
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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  
M.P.A Olsthoorn   lid   0174-297431 
 
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  
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 
                         of 0174-294521 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

