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Beste mensen, 
Ook midden in de zomer gaat de KBO door.  
Het is fijn om te zien hoe druk het op de dinsdagmiddag is, 
gemiddeld zijn er ruim 100 leden die dan een kaartje leggen, of 
het nu bridge of klaverjas is, crea, een spelletje doen of een potje 
biljarten. Als bestuur vinden wij het bijzonder prettig om in de 
zomer door te gaan, zeker nu de dinsdagmiddag zo goed 
bezocht wordt. 
 
Op een van de heetste dagen van het jaar zijn mijn man Henk en 
ik op bezoek geweest bij de vakantiegangers in Zeddam.  ’s 
Avonds was er bingo op het terras onder de leiding van Ineke 
Meijer en Joke Mulder, er werd veel gelachen, ook veel valse 
bingo’s natuurlijk, maar ook mooie prijsjes.  
Onder leiding van Nico de volgende dag meegedaan aan de 
ochtendgym, en weer naar huis toen de groep met de huifkar 
een tocht ging maken. 
 
Op dinsdag 1 september openen wij ons nieuwe seizoen. We 
doen het dit jaar een beetje anders dan andere jaren: om half 

http://www.kbowateringen.nl/
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twee wordt er door pastor Straathof een woord- en gebedsdienst 
gehouden in de Velo-kantine, daarna komt een medewerker van 
Vitis Welzijn praten over ‘Het functioneren van Vitis in het kader 
van welzijn  in de veranderende samenleving’. 
Dit alles natuurlijk onder het genot van koffie met wat lekkers en 
een aangeklede borrel. 
Hierbij doe ik wel het dringende verzoek aan U om op tijd 
aanwezig te zijn, omdat het binnenkomen tijdens de dienst 
storend is. 
 
Er staan al weer veel activiteiten op stapel. Wij hopen u ook het 
komende jaar veel moois te bieden, naast onze vaste middagen. 
Ik hoop veel leden te zien op onze openingsmiddag, 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 

Overleden: 

  

Mevr. W. (Wil) Buytelaar, van Egmondlaan 99,  op 4 juli 

De heer J.A. Veerkamp, Lenteblok 19,    op 7 juli  

Mevr. M.L.J.F. (Ria) Wennekes, Arkpaviljoen 11, op 2 aug. 

 

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

verlies.  

 

 

Nieuwe leden:   

 

Mevr.H.(Hanneke) Verbeek, Poeldijksepad 12A, Honselersdijk. 

 Mevr.G.(Gerda) van Leeuwen, Melis Stokelaan 1998, Den Haag. 

  

 Wij wensen u allen een fijne tijd bij de KBO. 
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Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 
 

 
 

Activiteiten: 
 
Di  1 september Opening nieuw seizoen 13.30 uur Velo 
Do  3 september Start bridge competitie 
Di  8 september Start klaverjascompetitie 
Wo 23 september Muzee Scheveningen  
Wo  7 oktober Lezing computerprogramma EXCEL zie blz. 6 
 
Soos dinsdagmiddag start 13.00 uur 

 Klaverjassen, 
 Biljarten, 
 Rummi-cuppen, 
 Jokeren en het kaartspel Skipbo 
 Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
 

Soos donderdagmiddag v.a. 13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten.   
 
 
 
 
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  
 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Bridgecompetitie  datumschema seizoen 2015 – 2016 

 
Periode 1: 03-09-2015 10-09-2015 17-09-2015  
  24-09-2015 01-10-2015 08-10-2015 
 
Periode 2: 15-10-2015 22-10-2015 29-10-2015  
  05-11-2015 12-11-2015 19-11-2015 
 
Periode 3: 26-11-2015  03-12-2015 10-12-2015  
  17-12-2015* 07-01-2016 14-01-2016 
 
Periode 4: 21-01-2016 28-01-2016 04-02-2016  
  11-02-2016 18-02-2016 25-02-2016 
 
Periode 5: 03-03-2016 10-03-2016 17-03-2016  
  24-03-2016** 31-03-2016 07-04-2016 
 
Periode 6: 14-04-2016 21-04-2016 28-04-2016  
  12-05-2016 19-05-2016*** 
 
 
Bijzonderheden:  
* 17 december 2015 Kerstdrive  
** 24 maart 2016 Paasdrive 
 05 mei 2016 géén bridge i.v.m. Hemelvaartsdag 
*** 19 mei 2016 Slotdrive 
 
24 december en 31 december 2015 géén bridge i.v.m. Kerst en 
Oudjaar. 
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Op donderdag 3 september 2015 begint weer het bridge-seizoen 
van de KBO. 
Het Bridge-competitie-schema 2015/2016 kunt u ook vinden op 
de KBOsite. 
 
 
 
1e Wijzigingen in het bridge-partnerschap  

Indien u in het nieuwe seizoen met een andere partner 
gaat spelen, of dat u wilt stoppen, dan dient u dit voor eind 
augustus 2015 te melden bij Jan de Kok,  
via email: ettyjandekok@gmail.com, of telefonisch op 
nummer 0174-785167 of mobiel 06-24137579. 

 
2e Partner gezocht 

Op de KBOsite komt bij de bridge ook een rubriek Partner 
gezocht, in deze rubriek komen bridgers te staan die nog 
geen nieuwe partner hebben gevonden voor het nieuwe 
seizoen. 
 

3e Invallerslijst 
De invallerslijst + de lijst partner gezocht moet eerst 
geraadpleegd worden voordat u met een invaller van 
buiten de KBO komt. 

 
4e Afmelden competitie 

Als u niet in de gelegenheid bent om op donderdagmiddag 
te spelen, u speelt met een invaller, of u vormt een 
combipaar, dan dient u dit van tevoren aan te geven in het 
afmeldschrift op de wedstrijdtafel, of telefonisch  uiterlijk 
op donderdag tot 10.00 uur bij Jan de Kok. 

 

 

 

 

 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
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Lezing "Excel 1" op 7 oktober 2015 
 Na het succes van de lezing Fotoboeken 
maken is herhaaldelijk gevraagd om ook zoiets 
te organiseren voor het programma Excel. 
Dit lijkt een heel goed idee en we hebben dan 
ook besloten dit op 7 oktober a.s. te gaan doen  
 Het programma Excel is een heel uitgebreid 
rekenprogramma met ontelbare mogelijkheden. En als u een 
beetje de weg weet in dat programma wilt u het echt nooit meer 
missen. Excel is niet alleen te gebruiken bij eenvoudige 
boekhoudingen/ tabellen, bestanden maar ook bij de meest 
ingewikkelde zaken op dit gebied en ook nog te gebruiken als 
een soort database. Om dat Excel een heel uitgebreid 
programma is, is het echt niet mogelijk om in één middag alles 
daarover te vertellen en te behappen voor de deelnemers, 
daarom is besloten om Excel in 2 of 3 keer te gaan behandelen. 
Duidelijkheid en behapbaarheid zijn een éérste vereiste. Deze 1e 
lezing is voor beginners van Excel, maar ook voor de al wat meer 
gevorderden. U moet wel iets van computergebruik afweten 
zoals bestanden opslaan, openen en het toetsenbord redelijk 
onder controle hebben. 
Mocht u geen Excel programma hebben dan kunt u een heel 
goed programma gratis downloaden dat erg veel functies van 
Excel heeft en ook erg op Excel lijkt. 
Dat alles hoort u ook op deze 1e seminar. 
Wilt u zich opgeven dat kan bij voorkeur via de website: 
"www.kbowateringen.nl/algemeen" eventueel kunt u zich ook 
telefonisch opgeven bij Theo Mulder 0174-298727. 
Waar: Velo vergaderzaal nr. 3 
Wanneer: 7 oktober 13.30 - 16.00 uur 
Kosten: 3 euro p.p. inclusief kop koffie of thee. 
Maximum aantal deelnemers 20 personen ( eerst komt eerst 
maalt), anders wordt u op de wachtlijst geplaatst. 
N.B. Geeft u wel op, want hebben we meer deelnemers en zijn 
dat er genoeg voor een volgende groep dan organiseren we 
gewoon nog een keer deze lezing: Excel 1  
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Beste Allemaal,  
 
Binnenkort verwachten we toch over te 
gaan op een nieuwe website. Zoals al 
eerder gemeld zal deze website voor 
sommige nieuws en privé zaken zoals 
adressen en foto's achter een slotje 
gezet worden. Ieder lid kan er 
natuurlijk wel bij, maar moet voor de 
foto's en die andere zaken wel 
inloggen.  

Ieder KBO Wateringen lid met een bij ons bekend e-mail adres 
heeft in ieder geval internet en krijgt dan ook via  hun e-mailadres 
bericht hoe een en ander dadelijk in zijn werk gaat. 
Nogmaals roep ik iedereen dringend op zijn of haar e-mailadres 
aan de administratie door te geven want anders kunt u dadelijk 
geen foto's en ander intern KBO nieuws volgen. 
Waarom? : Omdat we niet willen dat foto's over internet gaan 
zwerven en zo door iedereen bekeken kunnen worden. Ook 
Google is allang bezig met foto's van Internet af te halen zodat zij 
dit kunnen gebruiken om met ander nieuws en teksten aan 
personen te kunnen linken. 
 Dus stel niet uit en geef uw e-mailadres ( als u dat nog niet 
gedaan heeft) op bij Etty de Kok: ettydekok@gmail.com  
 
Theo Mulder. 
 

 
 

Website: www.kbowateringen.nl  
 

Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, 
Ouderenadvies, Bridge, Biljart, Klaverjassen, 

Creatief,Nieuwsblad en Uit goed voor U. 
Ook de nieuwsbrief van de SARW kunt u lezen op onze site 
 

 

http://www.kbowateringen.nl/
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Droedel van Harry. 

 

Oplossing droedel nr. 5 

 

R 

 

vol 

 

ver 

Revolver. 

 

Als winnaar van Droedel nr, 5 is getrokken Piet en Ton 

Eijgermans. Van harte gefeliciteerd de fles wijn wordt bij u 

bezorgd. 

 

Droedel nr. 6 

 
 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor 1 augustus op 
de van de Kerckhovestraat 3 of mail naar thea1944@caiway.net 
Onder de goede inzenders verloten we weer een fles wijn. 
 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Vakantie Zeddam in hotel De Uitkijk  
 

Onze vakantie week met de K.B.O. 
Wateringen, startte bij Velo om 13,00 uur. Na 
eerst elkaar begroet te hebben, konden wij de 
bus instappen die ons naar het “Hotel De 
Uitkijk “in Zeddam bracht. De stemming zat er 
al goed in, want een ieder had er naar 
uitgekeken. Uitgezwaaid door de achterblijvers 

gingen we op weg. De chauffeur stelde zich aan ons voor, en 
beloofde ons zoveel mogelijk uit te leggen wat er te zien was 
tijdens het rijden. Hij had zoveel spraakwater,zodat er weinig 
ruimte was om zelf te kunnen praten! 
De airco werkte uitstekend, want het was warm weer en met een 
gezellig muziekje reden wij in 2 uur tijd naar het hotel. 
Daar aangekomen werden wij welkom geheten door het hotel 
echtpaar Rik en Ingrid van Dalen. Tevens kregen wij de 
huisregels te horen, en werd er koffie geserveerd. Ondertussen 
bracht de chauffeur de koffers naar onze kamers.,terwijl wij op 
een groot terras in de schaduw zaten te genieten. Daarna de 
kamersleutel opgehaald en onze kleding een plaatsje gegeven, 
wij waren héél tevreden met de kamer.Om18.00 uur kregen wij 
het diner, dat werd alle avonden geserveerd, iedere dag iets 
anders het smaakte prima. Daarna naar het terras waar om 
20.00 uur de koffie geserveerd werd. Een ieder kon zijn eigen zin 
doen, met kaarten of gewoon genieten van een heerlijke 
zomeravond met ‘n wijntje of ‘n sapje. 
 
Zondag 28 juni. 
Deze dag konden wij vrij besteden, Na de lunch vertrok een 
groepje met de lokale bus naar ´s-Heerenberg. Bij het kasteel 
was een ridderfeest.  
Wij vertrokken ’n uur later,het begon heel 
zachtjes te regenen terwijl wij op de bus 
stonden te wachten. Ondertussen reed er 
een aantal oude auto´s voorbij, voor de 
gezelligheid werd er joviaal gezwaaid, dat 



~ 10 ~ 
 

was heel leuk. Inmiddels kwam de bus die ons naar ´s-
Heerenberg bracht. Het regende nog steeds, terwijl wij richting 
het kasteel liepen, zagen wij het eerste groepje zitten op het 
terras onder een grote parasol, dat was toch ook aantrekkelijk. 
Dus daar even gezellig het zonnetje afgewacht. De anderen 
gingen al weer terug naar de bus, Wij bleven nog zitten en wat 
heel bijzonder bleek, was dat ik plots mijn zusje en zwager aan 
zag komen, met wederzijds ongeloof was er een spontane 

ontmoeting. Tijdens het gesprek kwamen de 
mensen terug van het kasteel en trakteerden zich 
op ´n ijsje, Ook deze dames genoten op het 
bankje in de zon. Jeanet had haar fototoestel 
alweer in de aanslag. Mijn zwager nam het even 
over, en vroeg of hij ´n foto van ze mocht nemen, 
voor het regio krantje!” Dat kan iedereen wel 
zeggen, dat willen wij niet, zeiden ze”.  
Maar zwagerlief antwoordde, u kunt uw klacht aan 

de redactie melden, ze zijn op het terras aanwezig. Nieuwsgierig 
keken zij naar het terras, en kregen Jeanet en mij in beeld, je 
snapt wel dat het veel hilariteit gaf.  
Na deze verrassende ontmoeting gingen wij naar de bus om 
weer op tijd in het hotel te zijn. Na het diner werd de zaal op orde 
gebracht voor de dia avond over het mooie Montferland, 
verzorgd door de dhr. Jansen van Natuurmonumenten. Met 
behulp van dia´s en leuke anekdotes, daar werden wij extra op 
attent gemaakt, die de volgende dag in de rit rond ´s-Heerenberg 
te zien waren. Hij vertelde over de geschiedenis in de 
Achterhoek en hun gewoontes en gebruiken. Er waren beelden 
te zien hoe de Midwinterhoorn met de hand gemaakt werd van 
speciale bomen Daarna hoorden wij wat een geweldig geluid er 
uit kwam. Het was vroeger een communicatie instrument om de 
buren verderop ´n bericht door te geven. Het was voor deze dag 
ook weer genoeg. Na ´n drankje zochten we onze kamer weer op 
om lekker uit te rusten van deze mooie dag.  
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Maandag 29 juni.  
Deze dag gingen we met de bus ´n rit maken door de Achterhoek 
de uitleg kregen we van de dhr.Jansen. Hij vertelde ons over de 
plekjes die wij zondag avond op het scherm hadden gezien. De 
rit ging langs het houten kasteel Mottenburgt.en Hotel 
Montferland, daar is nog ´n echte ridderzaal uit het riddertijdperk 
aanwezig. De chauffeur reed ook langs het huis, waar de 
grondlegger van het huidige Burgers Dierenpark is begonnen. Hij 
wilde alles met meerdere diersoorten uitbreiden en is daarom 
naar Arnhem verhuisd. In de route stond ook ’´n oude kerk die wij 
bezochten. De ramen waren bijzonder, door de zon kwamen de 
kleuren heel mooi uit. Dhr. Jansen demonstreerde de 
Midwinterhoorn en het klonk in deze ruimte heel erg fel. Maar wel 
bijzonder. In het laatste stuk van de rit wist de chauffeur een 
goed terras met speciaal gebak en heerlijke koffie. We moesten 
het zeker bestellen, maaaaaaaar wel voor eigen rekening, liet hij 
weten met ´n grijns….. Om 17.00 uur kwamen we weer bij het 
hotel aan. Het was ´n fijne rit. In die omgeving is veel ruimte en 
groen aanwezig. 
 
Dinsdag 30 juni 
De volgende dag konden wij zelf ons programma invullen. 
Vanwege de extreme warmte vermaakten wij ons in de schaduw 
op het terras. 
Lekker genieten 
van wat je op dat 
moment lekker 
ontspande.  
Maar iedere 
morgen als eerste begon Nico ,met voor diegenen die het wilden, 
een korte ochtendgym., dat voelde goed. Dit gebeurde voor het 
hotel. Met ´n lach van de voorbijgangers…… 
 
Woensdag 1 juli 
Om 10.00 uur stond de bus al weer bij het hotel, we gingen 
richting Almen, waar we aan boord gingen van de Nieuwe Aanleg 
voor een tocht via het Twents Kanaal, over de Oude IJssel 
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richting Zutphen. Daar aangekomen konden we het stadje 
bezoeken, of het terras kiezen langs de IJssel, daar kon je 
genieten van de voor bijvarende boten .De keuze was aan je 
zelf. Een plekje wat verkoeling gaf, had bij sommigen wel de 
voorkeur. Na enkele uren kwam de bus weer op de afgesproken 
plek voorrijden. De chauffeur liet ons een mooie route zien, 

inclusief de weg naar de Postbank. Met 
prachtige uitzichten wijd en zijd. Om 
17.00uur reed de bus weer voor het 
hotel, daar wachtte ons ´n verrassing. 
Er was ´n B.B.Q. buiten op het terras. 
Naast de bar stonden mooie 
pastasalades, div. hapjes, div. sausjes, 
Franse kaas , fruitsalade, stokbrood, en 
buiten werd het vlees gegrild. Het was 

een bijzonder sfeertje, later kwam er ook ´n speciaal toetje. Bij de 
koffie werd er getrakteerd door de jarige Leida. Er was dit jaar 
toch ´n jarige binnen de groep, want de herinneringen aan onze 
oud-voorzitter Huub kwamen naar boven. Hij vierde vorig jaar 
ook zijn verjaardag nog met ons. In onze gedachten was hij 
zeker nog aanwezig.  
 
De donderdag 2 juli werd ook heel rustig buiten door gebracht. 
Alleen in de schaduw was het goed uit te houden. Met ´n 
puzzeltje ,kaarten of lezen kon je je toch goed vermaken. Na het 
diner waren we weer op het terras te vinden. Na de koffie die om 
20,00 uur geserveerd werd, kwam de bingo molen te voorschijn, 
en werden de plankjes uit gedeeld. Een ieder was alert 
wanneer er bingo viel want er waren leuke prijsjes te verdienen. 
Met ´n drankje tussen door en ´n praatje vloog de tijd weer om. 
De traktatie van de bitterballen viel helemaal in de smaak. 
Inmiddels gingen de meesten naar hun kamer, zo hadden we 
weer ‘n gezellige vakantiedag afgeschreven. 
 
Vrijdag 3 juli stond er ´n huifkartocht op het programma. Een 
mooie route door ´n groot gebied van natuur monumenten, langs 
maisvelden en beschermde bomen, er liepen zeldzame schapen 
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rond met bruine hangoren. Zo bracht de leuke 
jonge koetsier ons op mooie plaatsen, met zijn 
uitleg in de mooie omgeving rond verschillende 
dorpjes. Na de lunch stond de bus al weer klaar 
om naar Duitsland voor ´n bezoek aan Xanten. 
Deze stad heeft ´n middeleeuws stadscentrum 
met o.a. ´n prachtige oude kerk. Helaas mochten er geen 
bezoekers in vanwege ´n trouwdienst die bezig was. Het was 
rond wandelen om daarna de bus in te stappen De chauffeur 
besloot ‘n andere route naar het hotel te rijden. 
´s Avonds na het diner was er buiten op het terras een optreden 
van een volksdans groep. Ze brachten wel gezelligheid met 
muziek van accordeons en oude liedjes  Er werd mee gezongen 
en gedanst. Dat was zeker ´n applausje waard . 
 
Zaterdag 4 juli De laatste dag van de vakantie was ingegaan, de 
koffers werden dicht gedrukt, de kamer even nagekeken, en toen 

hadden we ons laatste ontbijtbuffet daar. De 
chauffeur was er al weer, hij zette de koffers in de 
bagageruimte. Hij had ´n half uur eerder gepland 
om te vertrekken, i.v.m. de start van de Tour de 
France in Utrecht. Vóór we vertrokken kwam het 
hotel echtpaar even de bus in om ons te bedanken 
voor al de gezelligheid en tevredenheid van de 

groep. Ze hadden ook zelf heel erg genoten. Daarna werden wij 
uitgezwaaid door allen. De reis verliep heel rustig zonder 
oponthoud onderweg .Samen vertelden wij onze weetjes nog 
aan elkaar. Met een bedankje van onze chauffeur. Er was een 
daverend applaus speciaal voor hem. Inmiddels kwamen wij 
weer bij Velo aan, waar de thuisblijvers op ons stonden te 
wachten.We kunnen met de hele groep zeggen, dat het ´n 
geweldige week is geweest.  
Met hartelijke dank aan de Commissie` Uit Goed Voor U.` 
In het bijzonder, Ineke, Joke,en Nico. 
 
Vriendelijke groet Riet Lipman- Berendse 
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Windows 10, wie krijgt het wanneer? 

 

Windows 10 is volgens Microsoft af. 

Officieel komt het nieuwe systeem op 29 

juli uit. Maar dat betekent niet dat iedereen 

het direct aangeboden krijgt.  

De laatste tijd is Windows 10 veel in het nieuws. Logisch, 

want alle mensen met een legale versie van Windows 7, 8 of 

8.1 op de computer, mogen gratis overstappen. Mits ze dat 

doen voor eind juli volgend jaar (2016). In Windows 10 keert 

het Startmenu terug, iets waar velen naar uitkijken. De 

lanceerdatum van het nieuwe systeem staat gepland voor 29 

juli. In de weken daarvoor krijgen computerbedrijven en 

winkeliers het al aangeboden. Zij kunnen het op de computers 

zetten die vanaf de 29e te koop zijn. 

Consumenten 

Vanaf 29 juli krijgen de zogeheten Insiders als eerste het 

nieuwe systeem aangeboden via een upgrade. Insiders zijn 

mensen die eerdere testversies van Windows 10 hebben 

gedownload en gebruikt. In etappes wordt het systeem onder 

hen verspreid. Pas daarna wordt Windows 10 aangeboden 

aan mensen die zich recent hebben ingeschreven voor het 

systeem.Dat inschrijven kan via een melding op de computer. 

Lees hier meer over in het nieuwsbericht 'Windows 10 

reserveren via melding op pc'. Inschrijven voor Windows 10 is 

niet verplicht. Maar het biedt wel versneld toegang tot 

Windows 10. Naar verwachting krijgen de mensen die 

Windows 10 hebben gereserveerd, het systeem aangeboden 

op 29 juli of enkele dagen daarna. Mensen die zich niet 

hebben ingeschreven, krijgen daarna het systeem 

aangeboden.De uitgebreide versies van Windows 10, zoals 

Pro, verschijnen pas vanaf 1 augustus. 

Advies: even wachten met installeren 

SeniorWeb adviseert zijn leden deze update niet direct te 

http://www.seniorweb.nl/nieuws/63575/windows-10-te-reserveren-via-melding-op-de-pc
http://www.seniorweb.nl/nieuws/63575/windows-10-te-reserveren-via-melding-op-de-pc
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installeren, maar te wachten tot september. Dan hebben 

SeniorWeb-Ambassadeurs ervaring kunnen opdoen met 

Windows 10 en kunnen zij helpen als u problemen tegenkomt. 
 
Updaten verplicht in Windows 10 

Alle updates worden in Windows 10 automatisch 

geïnstalleerd. In andere versies van Windows kunnen 

gebruikers er nog voor kiezen om handmatig of helemaal 

niet te updaten. 

In Windows 10 is er maar één mogelijkheid: de aangeboden 

updates automatisch laten installeren. Dat heeft als voordeel 

dat de computer altijd is voorzien van de meest recente versie 

van Windows. Bij internetprogramma’s is dat systeem al in 

gebruik. De browsers Chrome en Firefox verversen zichzelf 

bijvoorbeeld. 

Nadeel 

In theorie kleeft er ook een nadeel aan het systeem. Soms 

veroorzaakt een update problemen. Dat blijkt meestal pas na 

installatie. Wat Microsoft in zulke situaties gaat doen, is nog 

niet duidelijk. 

Windows 10 installeren? 

Windows 10 wordt vanaf 29 juli verspreid. SeniorWeb raadt 

mensen aan om het systeem niet direct op de pc te zetten. 

Wacht er liever even mee, tot onder andere de medewerkers 

van PCHulp de tijd hebben gehad Windows 10 te leren 

kennen. Zij kunnen u dan beter helpen bij problemen. 
 
Site met gemeentelijke informatie voor senioren 
 

De Ouderen Ombudsman heeft een nieuwe site 

gelanceerd. Daarop is informatie van veel Nederlandse 

gemeenten te vinden die interessant is voor senioren. 

Kan ik een traplift krijgen? Wanneer is het zwemuurtje voor 

senioren? Biedt mijn gemeente speciaal regionaal vervoer 

aan? Vragen die bij veel ouderen leven, maar waarop ze de 
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antwoorden op de gemeentelijke websites vaak lastig kunnen 

vinden. De sites zijn ingewikkeld of de informatie staat 

verstopt. 

Eerste 100 online 

De Ouderen Ombudsman bundelde voor 100 gemeenten alle 

relevante informatie op de 

website Ouderenombudsman.nl/gemeenten. Aan het einde 

van het jaar moet de informatie van alle 393 gemeenten van 

Nederland terug te vinden zijn op de website. 
 

Medicatiebeoordeling nog binnen eigen risico  

De Unie KBO betreurt de recente uitspraak van minister 

Schippers om de medicatiebeoordeling niet buiten het eigen 

risico te laten vallen. De Unie KBO ziet vrijstelling van eigen 

risico namelijk als één van de maatregelen om de 

medicatiebeoordeling daadwerkelijk van de grond te krijgen. 

De medicatiebeoordeling is jaren geleden door de Unie KBO 

bedacht om het aantal medicijn- gerelateerde 

ziekenhuisopnames terug te dringen. De medicatiebeoordeling is 

inmiddels in de basisverzekering opgenomen; tot zover het 

goede nieuws. Maar zorgverzekeraars betalen huisartsen en 

apothekers doorgaans 35 tot 75 euro voor deze prestatie. Veel te 

weinig, aldus de artsen en apothekers zelf. Mede daardoor 

bieden ze de arbeidsintensieve medicijncheck niet actief aan. 

Betaling buiten het eigen risico helpt ook niet mee om de vraag 

te vergroten. Dit is in het nadeel van ouderen die veel medicijnen 

gebruiken. “Hun medicijngebruik moet goed te gemonitord 

worden”, aldus Manon Vanderkaa. “Op papier is alles in orde, 

maar tussen daad en medicatiebeoordeling staan vooral 

praktische bezwaren.”  

Zilveren Kruis Achmea en ONVZ laten de medicatiebeoordeling 

uit eigen beweging buiten het eigen risico vallen. Manon 

Vanderkaa: “Een goed voorbeeld dat navolging verdient!”  

http://ouderenombudsman.nl/gemeenten
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Komt vrije keuze voor wijkverpleging in de knel? 
 

De Unie KBO is er niet gerust op dat ouderen vanaf 2016 hun 

vertrouwde wijkverpleegkundige blijven houden. De 

voorgenomen selectieve zorginkoop van wijkverpleging 

door de zorgverzekeraars kan grote gevolgen hebben voor 

ouderen.  

De wijkverpleegkundige is voor thuiswonende ouderen naast de 

huisarts een belangrijke zorgverlener. Niet voor niets heeft de 

Unie KBO in 2009 al gepleit voor de wijkverpleegkundige als spil 

in de wijk. Wij hebben duizenden steunbetuigingen aan 

toenmalig staatssecretaris Bussemaker aangeboden. Wij zijn 

ervan overtuigd dat ouderen door wijkverpleegkundige zorg en 

huisartsenzorg zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving 

kunnen wonen en wij zien in wijken mooie verbindingen ontstaan 

tussen de vrijwillige ouderenadviseur en de wijkverpleegkundige.  

 

Bezorgd  

Wij zijn echter bezorgd over de vrije keuze van 

wijkverpleegkundigen. Van zorgverzekeraars horen wij dat zij 

vanwege doelmatigheids- en kwaliteitsoverwegingen starten met 

selectieve zorginkoop. Dit houdt in dat zij in plaats van een 

veelheid aan zorgaanbieders slechts enkele zorgaanbieders 

contracteren. Dit kan een enorme impact hebben op 

thuiswonende ouderen die begin januari 2016 geconfronteerd 

kunnen worden met andere gecontracteerde 

wijkverpleegkundigen. De vrije keuze van wijkverpleegkundigen 

komt door selectieve zorginkoop in het geding. Het heeft 

gevolgen voor de zeggenschap op de zorg door ouderen en het 

wijkgericht werken.  

 

Inmiddels is de Unie KBO een lobby gestart rondom het dossier 

‘bekostiging wijkverpleegkundige’. 
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Meerderheid 75-plussers heeft internet 

 

Van de 1,2 miljoen 

75-plussers in ons 

land, heeft meer dan 

de helft internet 

thuis. Het is wel een 

krappe meerderheid: 

54 procent. Een half 

miljoen senioren van 

die leeftijd zijn nog 

niet online. 

Dat meldt Telecompaper op basis van het rapport ‘Senioren 

en digitalisering’. Vergeleken met andere leeftijdsgroepen 

gebruiken 75-plussers minder vaak nieuwe technologie. Ze 

hechten er volgens het rapport ook minder belang aan. 

Mobieltje niet populair 

Het onderzoek heeft een bijzondere insteek. Niet de mensen 

zelf, maar hun kinderen of kleinkinderen werden ondervraagd. 

Naar voren kwam dat de senior boven de 75 niet vaak een 

mobiele telefoon gebruikt. Eén op de zeven heeft er eentje. 

Maar een klein deel is een smartphone, de rest zijn telefoons 

waar alleen mee gebeld en ge-sms’t kan worden. 

Liever een tablet 

De tablet is een stuk populairder; een kwart van de 75-

plussers heeft er eentje. Van alle 85-plussers heeft 17 procent 

een tablet, terwijl 4 procent een mobiele telefoon bezit. 

 

Zij wilde de wereld zien, 

 hij installeerde Google Earth 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/s/smartphone
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Overheid zet honderden databases op 
internet 

Op een speciale website van de 

overheid zijn allerlei databases online 

gezet. De gegevens konden tot nu toe 

alleen via een beroep op de Wet 

Openbaarheid Bestuur worden 

opgevraagd. 

Minister Plasterk liet een rondgang doen langs alle 

ministeries. Ze kregen de vraag welke gegevens er allemaal 

nog niet online stonden, die zich daar wel voor leenden. 

Gegevens die in principe openbaar zijn, maar die nog niet op 

internet waren te vinden. 

Van trein tot wachtlijst 

Dat bleken er honderden te zijn. Het gaat om heel 

uiteenlopende gegevens. Van de geluidshinder die treinen 

veroorzaken tot aan de WOZ-waarde van woningen. Maar ook 

informatie over de topinkomens in het openbaar bestuur en 

overheidsinstanties en de wachtlijsten bij de AWBZ. 

Alle databases zijn toegankelijk via de site data.overheid.nl 

 
 
Tip: moet ik mijn tablet uitschakelen? 

 
Een tablet kunt u naast vergrendelen ook geheel uitschakelen. 
Wat is het verschil en hoe werkt het uitschakelen? 
Op de tablet zit een aan-uitknop. Als u deze kort indrukt, gaat de 
tablet niet uit maar vergrendelt u hem. Het apparaat is dan nog 
actief. Was u bijvoorbeeld muziek aan het afspelen, dan gaat dat 
gewoon door. Ook andere functies blijven actief, zoals het 
binnenhalen van e-mails. De batterij van de tablet zal dus ook 

https://data.overheid.nl/
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langzaam opraken. Om de batterij te sparen, kunt u soms beter 
de tablet uitschakelen. Bijvoorbeeld als u 'm een lange tijd niet 
gebruikt. 
Wanneer uitschakelen? 
Legt u de tablet even weg, dan volstaat het vergrendelen van het 
apparaat. Maar als u de komende dagen de tablet niet gaat 
gebruiken, dan kunt u hem uitschakelen. Noodzakelijk is het niet, 
maar de batterij van de tablet loopt er wel minder snel door leeg.  
Uitschakelen van Samsung Galaxy Tab 3 en Tab 4 
 Pak de tablet vast in de horizontale positie. 
 Linksboven in de rand van de tablet zit de aan-uitknop. Houd 

de knop enkele seconden ingedrukt. 
 Er verschijnt een venster met opties. Tik op Uitschakelen. 
 Tik op OK. 
De Samsung Tab is uitgeschakeld. 
Uitschakelen van iPad Air 
 Pak de tablet vast in de verticale positie.  
 Rechtsboven in de rand van de tablet zit de aan-uitknop. 

Houd de knop enkele seconden ingedrukt, totdat u boven in 
het scherm een schuifknop ziet. 

 Versleep de schuifknop naar rechts. 
De iPad is uitgeschakeld. 
 
 
Albert Heijn waarschuwt voor nepacties 
 

Albert Heijn waarschuwt klanten via de website en sociale 

media voor nepacties. De acties waarbij u een waardebon 

aangeboden krijgt, zijn niet afkomstig van de 

supermarktketen.  

Regelmatig zijn er winacties in de omloop die van Albert Heijn 

afkomstig lijken te zijn. De acties worden verspreid via 

Facebook, e-mail, sms en WhatsApp. De ontvanger wordt 

meestal een Albert Heijn-waardebon van 100, 250 of 500 euro 

aangeboden. Albert Heijn wijst klanten er op dat het om 

phishing gaat. Dat houdt in dat internetcriminelen proberen op 
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deze manier achter persoonlijke gegevens van mensen te 

komen.   

Het bedrijf geeft aan nooit gebruik te maken van sms of 

WhatsApp voor winacties. De echte winacties van Albert Heijn 

op Facebook zijn altijd afkomstig van de officiële 

Facebookpagina www.facebook.com/albertheijn en linken 

naar deze pagina of de website www.ah.nl. Tot slot geeft de 

supermarktketen aan dat officiële e-mails zijn te herkennen 

aan de afzender. Alle e-mails van Albert Heijn eindigen op 

@nieuwsbrief.ah.nl of @ah.nl.   
 
25 procent meer e-boeken verkocht 
 

In april, mei en juni van dit jaar is de verkoop van digitale 

boeken flink gestegen. Er werden maar liefst 25 procent 

meer e-boeken verkocht. Digitaal lezen lijkt flink in de lift 

te zitten. 

Deze cijfers komen van het Centraal Boekhuis. Nieuw is dat 

bijna 40 procent van de verkochte e-boeken deel uitmaakt van 

een abonnement. Dat kan bijvoorbeeld via een site als Elly’s 

Choice. Die site verkoopt voor een paar tientjes een 

jaarabonnement, waarbij de lezer elke maand 10 nieuwe e-

boeken aangeboden krijgt. Ook Bruna biedt een digitaal 

abonnement op e-boeken aan. Voor 15 euro in de maand 

kunnen leden onbeperkt boeken lezen op hun tablet. Digitale 

boeken zelf zijn wat in prijs gedaald. Ze kosten nu gemiddeld 

de helft van dezelfde papieren uitgave.   
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/albertheijn
http://www.ah.nl/
http://www.ellyschoice.nl/
http://www.ellyschoice.nl/
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Krim kamer koor komt naar Honselersdijk             
 
Op dinsdag en woensdag 8/9 sept komt het Krim kamer koor 
naar Honselersdijk voor 2 middag concerten. Even als 
voorgaande jaren zal het koor optreden in de RK kerk aan de 
Dijkstraat 25. 
Een koor van 25 jonge top zangers en zangeressen. 

13 jaar geleden namen ze deel aan Tonen 2000 en sinds dien 
komen ze met enige regelmaat graag naar het Westland, naar 
hun gastouders om even de spanning in hun eigen geboorte 
streek te vergeten. De Krim was een onderdeel van Oekraïne 
maar sinds vorig jaar een schiereiland in handen van de Russen. 
Ze maken deze reizen om de koorschool voor talentvolle 
kansarme kinderen mogelijk te maken. 

Even als voorgaande jaren is dit bij uitstek een gelegenheid voor 
oudere mensen die in hun eigen omgeving willen genieten met 
oor en oog van een top koor van Oosterse muziek en folklore. 

De entree is gratis en aan het eind kunt u zelf bepalen wat het u 
waard was. Zij willen dolgraag voor u optreden. Aanvang 14.30 
uur. 
De kerk is open vanaf 13.30 uur. 
 

Pluim  

Nederland vakantieland!! Het is heerlijk om te zien hoe in de 

vakantiemaanden gebruik gemaakt wordt van 

de activiteiten van de KBO Dat geldt voor 

biljarten,klaverjassen, crea en bridgen enz. 

De opkomst is verrassend en het lijkt wel of er 

ieder week mensen bijkomen. Daarom is een 

woord van dank op zijn plaats voor alle 

mensen die dit met hun inzet mogelijk maken. 

Laten we dan vooral Wim en de koffiedames 

niet vergeten die toch iedere week weer ook in de vakantie voor 

ons klaar staan. 
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Postzegels 

Ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk sparen wij 

postzegels. Wilt u meedoen? Voor dit doel zijn ook 

brillen,hoorapparaten, rozenkransen, kruisjes en zangbundeltjes 

welkom.  

INLEVERADRESSEN voor postzegels, brillen enz. zijn: 
Mevr. C Willemsen  Randveen 22  Tel. 295327 
Mevr. M. Vollebregt  Lenteblok 9   Tel. 296794 
Mevr. M. van Meurs  Noordweg 65  Tel. 297132 
Mevr. J. v. Adrichem Azaleapark 2   Tel. 293291 
Mevr. W Vis   Leeuwerik 89 Kw’heul Tel. 296473  
Dhr. K. Vis   Waterlandsnl 178 D H Tel. 070-  
                                                                                         3932090 
Mevr. A. van Mierlo  Harry Hoekstraat 112 Tel. 294848 
Mevr. M. Vijverberg  Elisadreef 119  Tel. 628188 
Mevr. T. Vijverberg  Herenstraat 85 app.211 Tel. 219623 

Kunt u het niet brengen? Een telefoontje en we halen het bij u op. 

 
Waarschuwing voor nepmail ING 

Er is een nepmail in omloop over de TAN-
codes van ING-klanten. Wegens misbruik 
zouden de codes geblokkeerd zijn. De mail is 
niet echt en wordt op grote schaal verstuurd, 
ook aan klanten van andere banken. 
Het onderwerp van de mail is ‘ING Bank Mobiel 

bankieren beveiliging update’. In het bericht staat dat er 
misbruik is geconstateerd bij de klant. Uit voorzorg zijn de 
codes waarmee betalingen worden gedaan, geblokkeerd. Via 
een link in de mail kunnen mensen de blokkering opheffen, zo 
beweert de mail. 
Weggooien  
De mail is vals en leidt niet naar de site van ING. Wie erop zou 
klikken, komt in een nagemaakte omgeving uit. De criminelen 
achter het bericht zijn uit op de inloggegevens van 
internetbankieren. Hebt u deze mail ontvangen? Gooi hem dan 
direct weg en klik niet op de link in het bericht. 
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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: (Bij voorkeur lid van de KBO 
en minimaal 55 jaar). Heeft U een 
invaller nodig bel dan: 
 
 

 
Lien Lemckert  A-B lijn 0174-293588 
Trudy van der Meer  A-B lijn 0174-296064 
Guus Nederpelt  A-B lijn 0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn 0174-293972 
Jan Lindenburg  A-B lijn 070-3210010 
Grard Kester-Vijverberg C     lijn 0174-625736 
Leo de Kok   C     lijn 06-38365683 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

