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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 
 

Jaargang: 62              nr.8                           september 2015 

 

Beste mensen, 

 

Dit seizoen hebben we geopend met een mooie dienst in de 

Velo-kantine. Daarna een boeiend verhaal door Annemieke 

Jansen van Vitis over het reilen en zeilen in de 

gemeente.  Wateringen heeft nu ook een sociaal makelaar 

(Pepijn Duijvenboode).  

De soosmiddagen zijn ook weer begonnen en er is alweer druk 

gewerkt aan de Crea tafel, een spelletje gedaan, 

gebiljart,gebridged en geklaverjast. 

 

Na de troonrede hebben de ouderenbonden gezamenlijk 

geprotesteerd bij de regering over de achterblijvende 

inkomensontwikkeling bij de ouderen. Uiteindelijk is stilstand 

achteruitgang. 

 

Namens het bestuur, 

Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

http://www.kbowateringen.nl/
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Overleden:  

   

Dhr. W.(Wim) de Zoete, Bakkershof 26,  op 18 augustus 

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

Nieuwe leden:   

Dhr. A.C.M. (Adri) Hartman, Jan le Griepstraat 52, 2552CV D.H. 

Mevr. G.J.A.(Truus) Hartman, Jan le Griepstraat 52, 2552CV  

Mevr. I.A.M.(Emmy) Gram-Ter Laak, Kijkduinsestraat 864, D.H. 

Dhr. H. (Hans) de Gunst, Perenpad 1, 2292BM Wateringen. 

Dhr. A. Spaans, Oostblok 13, 2291XH Wateringen. 

Mevr. S.F.M. Spaans-van den Hoogenband, Oostblok 13,  

Dhr. H.J. Veenman, Woudveen 16, 2291NN Wateringen. 

De heer L.W.J. (Leo) de Kok, Endezant 53, 2285LH Rijswijk. 

Dhr. E.J.M. (Ed) van Mil, Erasmusweg 2012, 2291EK 

 Mevr. F. Danner,(Francisca) Anemoonhof 13, 2292DP  

   

 Wij wensen u allen een fijne tijd bij de KBO. 

 
 

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 
 
 
Ouderenadviseur: 
Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, Randveen 14          
2291 NM Wateringen, Tel. 0174-298075 p.rouss@kpnplanet.nl 

 

 

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten: 
 
Woensdag 7 oktober voorlichtingsmiddag comp prog. EXCEL 
 
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.   
 
 

Mailadres!!! 

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

stuur een mailtje naar ettydekok@gmailcom 
 

 

 
Bridgepartner gezocht  

 
Hannie van Zon  A-B lijn  0174-294570 
Riet Zwinkels  C-D lijn  0174-292962 

 

 

 
Verhuizen: 
Wilt u een naam- of 
adreswijziging doorgeven, dan 
verzoeken wij u om dit 
schriftelijk te doen aan de 
secretaris, Gaelstraat 17, 2291 
SG Wateringen  
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Droedel van Harry. 

 

Oplossing droedel nr 6 

 

Om      ha n g e n  

 

De fles wijn is gewonnen door Piet en Hilda Pool. Gefeliciteerd!!! 

 

Droedel 7 

 
 

 
Weet u de oplossing dan kunt u die inleveren voor 15 oktober op 
de van de Kerckhovestraat 3 of mail naar thea1944@caiway.net 
Onder de goede inzenders verloten we een fles wijn. 

mailto:thea1944@caiway.net
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Woensdag 23 september  Bezoek Muzee Scheveningen 
 
Wij als KBO Wateringen gingen een bezoek brengen aan het 
Muzee te Scheveningen. De dag begon heel nat want het goot in 
de morgen. Maar de weergoden waren de KBO leden gunstig 
gezind, want zodra de eerste aankwamen bij halte van Bus 21 
begon zowaar zelfs nog even het zonnetje te schijnen en heeft 
het daarna niet meer geregend. 
De buschauffeur was blij verrast want de zitplaatsen in de bus 
waren gelijk bezet. Na een behoorlijke stadsrondrit werd 
uitgestapt bij de Stevinstraat en daarna moesten we nog een 
eindje lopen naar het museum. Daar werden we vriendelijk 
ontvangen met een kop koffie en werd de groep (23 personen) in 
tweeën gesplitst en de gidsen de heren Pronk en Spaans namen 
ieder een groep onder zich en werd er uitgebreid verteld over de 
Scheveningse geschiedenis. 
 Er was van alles te zien in het Muzee, O.a. hoe de 
Scheveningers in hun straatjes en woningen leefden, hoe werd 
gevist en wat een hard leven de vissers hadden. Er werd verteld 
over de Jonen ( boeien ) en wat het Uiterjoon betekende. Alle 
museumstukken waren goed onderhouden en keurig opgesteld. 
Het museum is gevestigd in een oud schoolgebouw en 
uiteindelijk zijn het vroegere schelpenmuseum en het 
Schevenings museum samengevoegd tot Muzee Scheveningen 

 Er was zelfs een nagebouwde kajuit van een 
vroeger bomschip en je had het idee dat het nog 
echt was ook, ze hadden het plafond 
beweegbaar gemaakt om alles na te bootsen. 
Op het laatst konden we nog even een film 
bekijken over de Scheveningse weg. Dit was 
eigenlijk een prestige object geweest  om de 
stad Den Haag met de zee te verbinden en 

natuurlijk  Scheveningen met Den haag om daar ook verse vis op 
de Haagse (Vis) markten te krijgen. 
Werkelijk er werd veel informatie gegeven wat niet iedereen wist. 
Maar ook de oh' ja's, en zo waren niet van de lucht. Echt een 
prachtig museum. Nadat iedereen klaar was met het bekende 
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toiletbezoek begonnen we aan de reis naar Simonis bij de 
visafslag. Het was de bedoeling om de reis daar naar toe ook 
een stukje met de bus te gaan, maar enkele enthousiastelingen 
hadden het plan opgevat om alles lopend te doen. Een ander 
kleiner groepje gaf toch de voorkeur om de bus te nemen. 
Zo geschiedde. Het was een behoorlijk tippel, maar het weer was 
uitstekend en de groepen troffen elkaar weer bij het Visrestaurant 
Simonis( o.a. ook de winnaar van de haringtest 2015) waar 
kwaliteit en hoeveelheid bovenaan staan. 
Na gewaarschuwd te zijn door de leiding dat de porties hier nog 
al flink waren werd toch door de meesten een eigen portie 
besteld, tenslotte hadden we een heel stuk gelopen dus onze 
ogen waren groter dan de maag. Toen de porties op tafel 
kwamen was het niet hé ja. maar overheerste meer ""Oehoe. 
Jeetje wat veel".Er waren er maar weinig die het hele portie op 
konden en er werden ook doggie bags ter beschikking gesteld. 
Een ding, het was super lekker, echte verse vis uit de zee en niet 
uit een kweekbak. 
Nadat iedereen wat onderuitgezakt op zijn/haar stoel zat kwam 
het sein dat we weer gingen opstappen om de voetreis ( dit keer 
iets korter) naar Tramlijn 11 te beginnen. 
Bij het uitstappen van de tram viel op dat Vonie niet uitcheckte, 
dus werd ze door ons gewaarschuwd om dat wel te doen. Maar 
ze vertelde met een doodleuk gezicht dat ze waarschijnlijk ook 
niet ingecheckt had, want ze had per ongeluk haar rijbewijs 
tegen de lezer gehouden, dus HTM U bent (onbewust) opgelicht. 
Na weer overstappen op bus 21 kwamen we uiteindelijk toch 
weer bij de Erasmusweg/Ambachtsweg aan. Daar namen  we 
afscheid van elkaar en kwamen tot de conclusie dat het een 
leerzame en buikvolle middag was geweest. Gelukkig was er ook 
wat wandelsport ingelast, om dat eten weer te verteren.  
Het was wel jammer dat er weer 5 mensen waren die gewoon 
niet kwamen opdagen of op het allerlaatste moment afzegden. 
We begrijpen wel dat een en ander kan voorkomen, maar de 
organisatie zit wel met de gereserveerde kosten.   
T.M.  
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Cliëntvertrouwenspersoon gemeente Westland 
 

Op vrijdag 18 september was Corine Meijboom 
te gast bij de Senioren Adviesraad Westland 
(SARW) in De Larix te ’s-Gravenzande. Zij 
kwam zich voorstellen bij de afgevaardigden 
van de diverse ouderenorganisaties (KBO, 
PCOB, ANBO) op uitnodiging van het dagelijks 
bestuur van de SARW.  

 Mevr. Meijboom is sinds 1 januari 2015 de 
cliëntvertrouwenspersoon (tevens klachtenfunctionaris) van 
gemeente Westland. Na haar presentatie gaf zij een kijkje in haar 
werkzaamheden, waarvoor zij 8 uur per week is ingeschaald. 
Wie een Wmo-voorziening of een uitkering heeft aangevraagd en 
niet tevreden is over de gang van zaken kan contact opnemen 
met mevrouw Corine Meijboom. Zij bekijkt  samen met de cliënt 
hoe de aanvraag is verlopen en wat de cliënt het beste kan doen. 
Dat kan gaan over de manier waarop het gesprek is verlopen of 
over het besluit dat de gemeente heeft genomen. Wat besproken 
wordt blijft vertrouwelijk. 
Een spervuur van vragen viel haar ten deel, aangezien deze 
nieuwe functie in gemeente Westland een onafhankelijke positie 
dient te garanderen. Zij maakt onderdeel uit van de Projectgroep 
WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). De samenstelling 
van deze groep kon zij naar SARW nog niet geheel en al scherp 
stellen. In ieder geval zal zij in 2016 door de SARW wederom 
worden uitgenodigd om over haar opgedane ervaringen te 
vertellen. 
De VOA’s (vrijwillige ouderenadviseur) kunnen een klagende 
Westlander (al dan niet tot een ouderenbond behorend) na een 
eerste gesprek (aan de keukentafel) ook doorverwijzen naar de 
cliëntvertrouwenspersoon, die over meer en kortere lijntjes 
richting gemeente beschikt en daardoor wellicht een 
gefundeerder advies kan uitbrengen dan de eerder genoemde 
VOA.   
Hoe onafhankelijk  mevr. Meijboom kan functioneren zal in de 
nabije toekomst duidelijk worden. Het alleen maar wegfilteren 
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voor de gemeente van “sociale vuiltjes” zou haar positie direct tot 
een onhoudbare degraderen.     
Haar werd in ieder geval vanuit de SARW veel wijsheid en 
transparantie toebedeeld. Tevens raadde de  adviesraad Corine 
Meijboom aan zich duidelijk te afficheren, (bekend te maken) 
zodat de cliënt direct aan het goede adres is om zijn klacht of 
vraag te deponeren.  
Kaatsend gaf Corine direct haar publieke e-mailadres: 
vertrouwenspersoonwestland@gmail.com 
Tel  06 - 193 618 06. 
 

Namens de Beleidsgroep Communicatie SARW, 
Ton ter Heijden. 

 

Postzegels 

 

Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate 

van Missie- en Ontwikkelingswerk. Wilt u meedoen? Knip de 

postzegels royaal uit of lever enveloppen en ansichtkaarten bij 

ons af. Voor dit doel zijn ook brillen,hoorapparaten, 

rozenkransen, kruisjes en zangbundeltjes welkom. Kunt u het 

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

 

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 

 

mailto:vertrouwenspersoonwestland@gmail.com
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Liever thuis! 
 
Op 2 en 3 oktober is De Broodfabriek te Rijswijk de thuishaven 
van de liever thuis! beurs. Op liever thuis! Haaglanden kunnen 
bezoekers zien wat er allemaal mogelijk is om comfortabel, 
veilig en met plezier thuis te blijven wonen. Het aanbod is 
enorm divers, van woningbeveiliging tot gezonde voeding, 
domotica en medicijnhorloges en van huishoudelijke hulp tot 
badkamers met comfort. 
 
Liever thuis! Helpt u op weg naar een comfortabel en 

plezierig thuis: voor nu en later! 
 
Voor onze leden zijn gratis kaarten beschikbaar 
 
Heeft u interesse ?? Stuur een mailtje naar 

dkraaijenbrink@hccnet.nl  of bel 06-51504571 
 
 
 
 

1 oktober Dag van de ouderen  
 
 

 
 
 
 

mailto:dkraaijenbrink@hccnet.nl
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Rabobank waarschuwt voor virus 
 
De Rabobank waarschuwt klanten die internetbankieren bij de 

bank voor een nieuw computervirus. Via 
zogeheten malware proberen criminelen 
achter inloggegevens te komen. 
De kwaadaardige software heeft een 
bijzondere werking. Het toont na besmetting 
een venster met daarop op het oog de site 
van de Rabobank. De getoonde schermen 
zijn echter net iets anders anders dan 

normaal. Hoe het virus wordt verspreid, meldt de bank niet. 
Voorbeelden 
Op het scherm ziet u bijvoorbeeld de mededeling dat 
de Rabobank een nieuwe betaalpas introduceert. Klanten worden 
gevraagd de kleurcode te scannen om zo een vervangende 
bankpas aan te vragen. Daarna moet u als 'extra 
beveiligingsmaatregel' uw pincode invoeren. Dat is echter allemaal 
nep. Hieronder ziet u een voorbeeld van zo'n nepscherm. 

 
Advies 
Rabobank: ‘Als er tijdens het internetbankieren naar uw pincode 
wordt gevraagd, dan klopt het niet. Wij vragen u namelijk nooit 
naar uw pincode tijdens het internetbankieren. U vult altijd zelf uw 
pincode in op de Rabo Scanner of Random Reader. Ziet u 

https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/nieuws/rabobank_nieuws/nieuw_virus_in_omloop
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vreemde schermen tijdens het internetbankieren? Stop met 
internetbankieren en neem direct contact op met onze helpdesk 
0900 - 09 05 (gebruikelijke belkosten).’ 
Op de site van de Rabobank staat een pdf-bestand met 
voorbeelden van de foutieve schermen. 
 
Rabobank waarschuwt voor diverse nepmails 
De overgang van Random Reader naar Rabo Scanner en nieuwe 
bankpassen vormen dankbare onderwerpen voor 
internetcriminelen.  
Geef nooit uw privégegevens door, en stuur zeker uw betaalpas 
niet op! Internetcriminelen trachten u op verschillende manieren te 
verleiden tot beide. Op de site van Rabobank vindt u enkele 
voorbeelden (in een pdf met 48 pagina's!) van nepmails die op dit 
moment rondgaan. 
De bank meldt op de eigen site het volgende: 'Er zijn valse e-mails 
in omloop over het deactiveren van de Random Reader. U zou uw 
bankpas en Random Reader moeten opsturen om de Rabo 
Scanner goed te laten werken. Dit is echter niet waar. Uw Rabo 
Scanner werkt vanaf het moment dat u hem krijgt.' Verder heeft de 
bank een tip voor wie toch zijn bankpas in moet of wil leveren: 
'Knip de bankpas dan in minimaal twee stukken. Zorg dat zowel de 
magneetstrip als de chip stuk zijn.' 
Krijgt u een e-mail van Rabobank en twijfelt u aan de inhoud, 
neem dan contact op met de bank. 
 
 
 

 

Goede vrienden zie je niet. Zij 

staan achter je. 

 

https://www.rabobank.nl/images/malware_voorbeelden_29714329.pdf?ra_resize=yes&ra_width=800&ra_height=600&ra_toolbar=yes&ra_locationbar=yes
https://www.rabobank.nl/images/malware_voorbeelden_29714329.pdf?ra_resize=yes&ra_width=800&ra_height=600&ra_toolbar=yes&ra_locationbar=yes
https://www.rabobank.nl/particulieren/servicemenu/nieuws/rabobank_nieuws/let_op_valse_email_over_deactiveren_random_reader
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Hulp bij uw financiële administratie 

 Kunt u wel wat ondersteuning gebruiken bij uw financiële 

administratie? Schroom dan niet om hulp in te roepen. Er 

staan veel vrijwilligers en professionals voor u klaar.  

De KBO krijgt veel signalen van ouderen die problemen krijgen om 

de eindjes aan elkaar te knopen. Zelf volgen we een viertal 

huishoudens om de ontwikkelingen van hun kasboekje en de 

effecten van overheidsbeleid te kunnen monitoren.   

Mocht u zelf hulp nodig hebben, dan zijn er verschillende 

mogelijkheden: 

 Veel gemeenten kennen een (welzijns)organisatie die 

hulp kan bieden bij uw administratie aan huis. Vrijwilligers 

helpen u dan met bijvoorbeeld het aanvragen van 

vergoedingen en advies over de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (wmo). Zij doen dit graag voor u, dus vraag 

ernaar bij uw gemeente. Veel gemeenten bieden 

financiële ondersteuning aan huishoudens met een laag 

inkomen. Bijvoorbeeld door noodzakelijke spullen te 

vergoeden, een collectieve zorgverzekering aan te bieden 

en lokale lasten kwijt te schelden. 

 Informatie over de belastingaangifte en de nieuwe regels 

rond schenk- en erfbelasting vindt u op 

Belastingdienst.nl. U kunt ook 

de Belastingtelefoon bellen: 0800 0543 (gratis). 

 De Sociale Verzekeringsbank geeft informatie over de 

AOW en Anw (algemene nabestaandenwet). 

Telefoonnummer: 020 65 65 656 (hoofdkantoor). Of 

bezoek www.svb.nl. 

 Weet u niet meer of en waar u in het 

verleden pensioen heeft opgebouwd? Kijk dan op 

www.mijnpensioenoverzicht.nl. Ook kunt u contact 

opnemen met de Servicedesk van Stichting 

http://www.belastingdienst.nl/
http://www.svb.nl/
http://www.mijnpensioenoverzicht.nl/
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Pensioenregister. Bel 020 75 12 870 of mail 

naar info@stichtingpensioenregister.nl. 

 Informatie over huurtoeslag en zorgtoeslag vindt u op 

toeslagen.nl. U kunt hier ook de toeslagen aanvragen. 

Voor hulp bij het aanvragen van toeslagen kunt u terecht 

bij de Hulp- en Informatiepunten van de Belastingdienst. 

 Veel gemeenten zijn aangesloten bij de Nibud-

website Bereken uw recht. Daar kunt u zien welke 

regelingen er in uw gemeenten zijn. U kunt ook naar de 

Sociale Dienst van uw gemeente gaan. 

 Als Unie KBO willen we de zelfstandigheid en integratie 

van ouderen bevorderen. Onze service- en 

juristentelefoon kan u antwoord geven op financiële 

vragen, hulp bieden bij belastingvragen en doorverwijzen 

naar de Belastingservice Ouderenbonden. 
 
 
 
Webwinkelen op afbetaling zonder rente 

 
In3keer.nl is een opmerkelijke nieuwe webwinkel. 
Consumenten kunnen er producten bestellen en 
deze in drie termijnen afbetalen. Zonder rente. 
Momenteel biedt In3keer.nl voornamelijk witgoed 
en elektronica aan. De site richt zich op de 

consument die op zichzelf wel het geld heeft, maar het hele 
bedrag niet direct voorhanden heeft. De wasmachine gaat kapot 
en het totaalbedrag van een nieuwe is net te hoog. In zo'n geval is 
het prettig toch een apparaat aan te kunnen schaffen. Om de 
consument tegen zichzelf te beschermen heeft In3keer.nl een 
maximum bestelbedrag ingesteld, te weten drieduizend euro. 

 

 

mailto:info@stichtingpensioenregister.nl
http://berekenuwrecht.nibud.nl/
http://www.uniekbo.nl/service-en-contact/kbo-servicelijn.html
http://www.uniekbo.nl/service-en-contact/kbo-servicelijn.html
http://www.uniekbo.nl/speciaal-voor-leden/hulp-bij-belastingaangifte/
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Slim uw fiets verzekeren  

  

Ook deze maand was de boodschap van de 

Consumentenbond pijnlijk helder: verzekeraars laten de 

premie voor bijvoorbeeld de inboedel- en autoverzekering 

steeds vaker afhangen van uw adres. Zo kan het zijn dat u in 

Haarlem voor precies dezelfde auto meer betaalt dan in 

Geleen. Dit geldt helaas ook voor een fietsverzekering.  

Maar wat voor beleid de verzekeraars ook hebben, het is en 

blijft aan u om de beste deal te vinden!’  

 

Is het nodig om uw fiets te verzekeren?  

‘Dat ligt helemaal aan uzelf. 

Vuistregel is: verzeker alleen dat 

wat u zelf niet kunt betalen.  

Toch kan ik me voorstellen dat u 

blij bent met een verzekering als 

uw fiets van € 2.000 is gestolen. 

Het is wel belangrijk om bij het 

afsluiten van een fietsverzekering 

geen overhaaste beslissingen te 

nemen. En dat is nu net wat de 

meeste fietsers wel doen…’ 

  

Sluit nooit meteen een fietsverzekering af!  

‘Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat van de 193 

mensen die net een nieuwe fiets hadden gekocht, er 121 een 

verzekering afsloten en dat maar liefst 94 mensen dat ter plekke 

bij de winkelier deden. Ik hoop van harte dat u niet bij die mensen 

hoort. De winkelier heeft waarschijnlijk maar een of twee 

verzekeraars als keuzemogelijkheid, terwijl u heel internet hebt. 

Eerst rustig thuis de boel uitpluizen scheelt u waarschijnlijk 

tientallen euro’s.’  
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Wat wilt u verzekerd hebben  

- Alleen diefstal of ook schade?  

- Is er een eigen risico bij diefstal of niet?  

- Hoe lang duurt de verzekering?  

- Is rechtsbijstand onderdeel van de 

verzekering, en zo ja is dat wel nodig?  

- Is er pechhulp?  

 

Hoeveel kost het?  

‘Vergelijk het aanbod van de winkelier 

met de verzekeringspremies op internet. 

En vergelijk ook de vergelijkingssites! 

Radar Magazine keek onlangs naar de 

premie van een toerfiets van € 1.500 met  

€ 100 aan accessoires. Een verzekering voor diefstal met een 

looptijd van drie jaar kostte op de Veluwe € 207 en in Amsterdam 

bijna € 300. Dit is nog los van de verschillen in premies TUSSEN 

verzekeraars.’  

Tips   

- Een verzekering online afsluiten is bijna altijd goedkoper.  

- Verzekeraars willen bij diefstal twee originele sleutels zien. 

Sleutel kwijt of stuk? Geef dit meteen door aan uw verzekeraar.  

 

Handige websites  

- http://www.consumentenbond.nl/fietsverzekering/   

- http://www.anwb.nl/verzekeringen/fietsverzekering   

- https://www.verzekervoordelig.nl/fietsverzekering.aspx   

- https://verzekerdbijhema.nl/fietsverzekering   

 
 
 
 
 
 

http://www.consumentenbond.nl/fietsverzekering/
http://www.anwb.nl/verzekeringen/fietsverzekering
https://www.verzekervoordelig.nl/fietsverzekering.aspx
https://verzekerdbijhema.nl/fietsverzekering
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Kijk uit voor diverse nepmails van ICS 
 
Op diverse manieren trachten internetcriminelen uw 
creditcardgegevens te ontfutselen. Trap er niet in! 
Creditcardmaatschappij ICS is populair onder internetcriminelen. 
De afgelopen tijd duiken diverse nepberichten op, zogenaamd 
verstuurd door ICS. De volgende varianten zijn bij ons bekend:    
De creditcard is opgeschort. Dit kan ongedaan worden gemaakt 
door te klikken op een link in de mail.De creditcard is geblokkeerd. 
Wederom kan dit worden opgelost door op een link te klikken. 
Een bericht of het klopt dat uw e-mailadres onlangs is gewijzigd. Is 
dat niet het geval, u raadt het al, klik op een link om contact op te 
nemen met de helpdesk van ICS. Natuurlijk voert de link niet naar 
de helpdesk maar naar een pagina waar men u uw gegevens 
probeert te ontfutselen. Vooral de laatst mailvariant is het 
oppassen geblazen. Krijgt u een van deze berichten of een andere 
variant die u niet vertrouwt? Klik nooit door op links in dergelijke 
berichten. Log in op uw persoonlijke pagina zoals u dat gewend 
bent. Vindt u daar geen berichten dan is er niets aan de hand. Nog 
steeds twijfel: neem dan telefonisch contact op met ICS. 
 

MasterCard start proef met gezichtsherkenning 
 

Creditcardhouders met een MasterCard kunnen 
tijdens een proef betalingen bevestigen middels 
een zelfportret.  
MasterCard werkt voor de proef samen met ABN 
Amro. Zevenhonderd gebruikers krijgen tot november 
de gelegenheid Selfie Pay, zoals de proef wordt 
genoemd, te testen. Daarbij bevestigt de gebruiker 

een betaling door met smartphonecamera of webcam een beeld 
van zichzelf te laten maken. Stiekem een foto voor de camera 
houden kan niet: wanneer het beeld wordt gemaakt moet de 
gebruiker met de ogen knipperen zodat zeker is dat het om een 
livebeeld gaat.  
Verloopt de proef succesvol dan wil ABN Amro al in november 
het systeem uitrollen voor pinpassen.   
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Providers adviseren wachtwoord te wijzigen 
 
Internetklanten van KPN, Tele2 en Ziggo moeten het wachtwoord 
van hun router veranderen. Dat advies geven de bedrijven. De 
standaardwachtwoorden van de apparaten zijn makkelijk te raden. 
Het programma Nieuwsuur besteedde dinsdag aandacht aan een 
probleem met de apparatuur van de bedrijven. Klanten krijgen na 
aanmelding een router opgestuurd. Dat apparaat verzorgt de 
internetverbinding via wifi. Het is voorzien van een 
standaardwachtwoord. Veel mensen blijven dat wachtwoord 
gebruiken zolang ze klant zijn.  
Makkelijk wachtwoord 
Dat wachtwoord is in sommige gevallen 
geen moeilijke combinatie van cijfers en 
letters. Een deel van de klanten heeft 
een wachtwoord gekregen dat lijkt op de 
naam van het netwerk waarop ze zitten. 
U moet hieraan denken: iemands 
netwerk heet KPN1234, en het 
wachtwoord is dan KPN3241. Dat is dus 
vrij gemakkelijk te raden. 
Probleem 
Iemand die kwade bedoelingen heeft, kan nu door straten lopen 
en kijken welke wifi-verbindingen er allemaal zijn. Herkent hij er 
eentje als zijnde van KPN of Ziggo, dan kan hij proberen in te 
loggen op het netwerk door het wachtwoord te raden. Dat is 
uiteraard niet de bedoeling. De wachtwoorden zijn relatief simpel 
te veranderen door de klant. Dat wordt nu ook aangeraden. 
Wat nu? 
Bent u klant bij een van deze bedrijven en hebt u een makkelijk 
wachtwoord gekregen dat u nog steeds gebruikt? Kijk dan op de 
site van de provider of in uw handleiding of u kunt vinden hoe u 
het wachtwoord aanpast. Of neem contact op met de 
klantenservice. Let op: na wijziging van het wachtwoord moet u 
met uw apparaten opnieuw inloggen om wifi-verbinding te krijgen. 
Daarbij vult u uw nieuwe wachtwoord in. 
 

http://nos.nl/nieuwsuur/
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Wifi in de trein onveilig 
 
De NS waarschuwt reizigers dat ze niet 
zomaar alles kunnen doen via de gratis 
wifi-verbinding in treinen. De verbinding is 
namelijk niet beveiligd. 
Het is daardoor relatief gemakkelijk om 
via wifi signalen en informatie van 
gebruikers af te luisteren. Internetbankieren en dat soort 
activiteiten kunt u dus beter laten in de trein. Het nieuws lezen is 
natuurlijk geen probleem. 
Openbare wifi sowieso onveilig 
Openbare wifi-netwerken zijn overigens sowieso onveilig. Het is 
dus belangrijk om nooit te internetbankieren of andere privacy- en 
fraudegevoelige zaken te doen als u wifi gebruikt in bijvoorbeeld 
hotels en restaurants. Gebruik openbare verbindingen alleen om 
het nieuws te lezen, iets op te zoeken op internet of een spelletje 
te spelen. Internetbankieren kunt u beter thuis doen via uw eigen 
internetverbinding of gewoon via de veilige 3G- of 4G-verbinding 
op uw telefoon. 
Veilig wifi gebruiken onderweg 
Op vakantie en onderweg gebruiken veel mensen wifi om te 
internetten. Openbare wifi-verbindingen zijn dan reuze handig om 
met uw smartphone, tablet of laptop op internet te kunnen. Maar is 
dit wel zo veilig?           Internet onderweg 
Er zijn twee manieren om buitenshuis met uw mobiele apparaat 
het internet op te gaan. U kunt een internetabonnement afsluiten 
bij een provider. U maakt dan gebruik van het zogeheten 3G- en 
4G-netwerk. Dit wordt door de provider via zendmasten verspreid 
over het hele land en is dus overal beschikbaar. Dit is een veilige 
manier om buitenshuis het internet op te gaan. Op deze manier 
kunt u dus ook veilig gebruik maken van bijvoorbeeld 
internetbankieren. Maar aan zo'n abonnement zijn natuurlijk wel 
kosten verbonden. 

Een andere manier om onderweg het internet op te gaan is via 
wifi. Wifi is een draadloze internetverbinding. Veel mensen hebben 
zo'n verbinding thuis. Maar ook op steeds meer openbare plekken 
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kunt u gebruikmaken van een wifi-netwerk. Is dat veilig? Daarover 
gaat dit artikel. 
Draadloze internetverbinding 
In veel cafés, winkels, hotels en zelfs in het openbaar vervoer en 
op de camping kunt u het internet opgaan met behulp van wifi-
hotspots (ook wel wifi-spots). Meestal is het gebruik van deze wifi-
spots gratis, maar soms wordt er een klein bedrag gevraagd om in 
te kunnen loggen. Deze internetverbindingen zijn natuurlijk heel 
handig, want u kunt overal uw e-mail bekijken of de vertrektijd van 
de trein opzoeken. Maar ga hier met beleid mee om. Want experts 
zeggen dat openbare wifi-netwerken in principe onveilig zijn. Hoe 
zit dat precies? 

Open verbinding 
Veel openbare wifi-spots hebben helemaal geen beveiliging en zijn 
open, zoals we dat noemen. Als u voor de draadloze 
internetverbinding geen wachtwoord hoeft in de vullen, weet u dat 
u te maken hebt met een open netwerk. Daar kunt u gewoon mee 
internetten. Maar deze verbindingen worden als erg onveilig 
gezien. Kwaadwillenden kunnen met simpele software uw 
gegevens 'afluisteren'. Internetcriminelen kunnen dus zonder veel 
moeite met u meekijken als u internet gebruikt via een 
onbeveiligde wifi-verbinding. Het advies is dan ook om zo min 
mogelijk gebruik te maken van dit soort open wifi-spots. Hoe 
handig het ook is. 
Beveiligde verbinding 
Er zijn ook beveiligde wifi-verbindingen. Ze kunnen op meerdere 
manieren beschermd worden. De ene bescherming is beter dan 
de ander. Maar in het algemeen geldt het volgende: bij een 
beveiligde wifi-verbinding hebt u een wachtwoord nodig om 
verbinding met internet te maken. De term 'beveiligd' is echter 
misleidend. Want niet alle verbindingen met een wachtwoord, zijn 
daarmee ook veilig. Zo wordt het wachtwoord bij openbare 
netwerken van bijvoorbeeld cafés aan iedereen gegeven. Het 
wachtwoord is dus ook beschikbaar voor internetcriminelen. En 
ook als u moet betalen voor toegang, is de verbinding niet extra 
veilig. 
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Nepspots 
Naast het misbruiken van de echte wifi-verbindingen, zoals 
hierboven werd beschreven, kunnen kwaadwillende mensen ook 
een nep wifi-hotspot opzetten. De internetcrimineel maakt dan een 
wifi-hotspot aan die lijkt op een gewone wifi-hotspot. Hij maakt 
bijvoorbeeld in de buurt van Snackbar De Wereld een wifi-
verbinding aan met de naam 'Wifi De Wereld'. Iedereen die 
verbinding maakt met deze nepspot kan worden gevolgd. De 
crimineel krijgt vervolgens op zijn computer te zien wat de 
gebruiker heeft gedaan. Daarnaast kan hij u omleiden naar een 
andere website dan waar u eigenlijk heen wilde. U krijgt 
bijvoorbeeld een namaakversie van de website van uw bank te 
zien en vult daar uw inlogcodes in. Zo komen de internetdieven 
aan uw internetbankiergegevens. Als u gebruikmaakt van een wifi-
spot controleer dan altijd of het netwerk echt van de gelegenheid 
is die het lijkt aan te bieden. U kunt dat aan een medewerker 
vragen. Zo voorkomt u dat u verbinding maakt met een nepspot. 

Altijd gevaarlijk? 
Bovenstaande klinkt een beetje griezelig. Kunnen we dan beter 
helemaal geen gebruikmaken van een openbare wifi-verbinding? 
Inderdaad, dat is volgens de kenners het beste. Maar we kunnen 
ons voorstellen dat u soms toch in de situatie zit dat u op een 
terras of op de camping iets op internet wilt opzoeken. Dat hoeft u 
ook niet te laten, maar wees u zich bewust van het volgende: 
 Houd altijd in uw achterhoofd dat er iemand mee kan kijken 

tijdens het surfen. Doe dus nooit echt privacy- en 
fraudegevoelige zaken, zoals internetbankieren of 
gebruikmaken van uw DigiD. 

 Het gebruik van andere websites waarbij u moet inloggen, 
zoals Facebook, e-mail en online opslagdiensten is ook af te 
raden. Indien u toch bij zo'n dienst inlogt, log dan altijd ook 
weer uit en verander later op een beveiligde verbinding uw 
wachtwoord. 

 Als u het houdt bij algemeen surfen op het internet, zoals het 
nieuws lezen op Nu.nl of de weervoorspellingen volgen op 
Buienradar, dan kunt u gerust het internet op via de openbare 
wifi-verbinding. Op deze sites geeft u geen persoonlijke 
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gegevens af waardoor u niet interessant bent voor 
internetcriminelen die eventueel 'meekijken'. 

Tip 
Wilt u wel privacy- en fraudegevoelige handelingen, zoals 
internetbankieren, buitenshuis op uw mobiele apparaat doen? 
Maak dan gebruik van een internetabonnement van een provider. 
Met een internetabonnement maakt u gebruik van het zogeheten 
3G- en 4G-netwerk. Dit wordt door de provider via zendmasten 
verspreid, waardoor u overal internetverbinding hebt. In 
tegenstelling tot een openbaar wifi-netwerk is een 
internetabonnement wel veilig. 

 
Online supermarkt bezorgt gratis thuis 
 
De gevestigde supermarkten krijgen concurrentie van de online 
supermarkt Picnic. De supermarkt zegt de dagelijkse 
boodschappen tegen de laagste prijs aan te bieden en gratis thuis 
te bezorgen.  
Picnic beschikt niet over fysieke winkels. Het is alleen mogelijk 
boodschappen online te bestellen. Dat gaat via een app voor de 
smartphone of tablet. Klanten hebben de keuze uit alle soorten 
boodschappen waaronder dagverse producten als brood, groente 
en vlees. De betaling vindt ook plaats in de app. 
Bezorging 
Picnic werkt met een nieuwe distributiemethode, waarmee het in 
staat is de boodschappen zonder onnodige tussenschakels in de 
wijk rond te brengen. De klant kiest welke rit het beste uitkomt en 
weet tot op een half uur precies hoe laat de bezorging plaatsvindt. 
De supermarkt is op dit moment nog druk bezig met het testen van 
de bezorging. In de loop van september gaat het bedrijf officieel 
van start in Amersfoort. Daarna wil Picnic snel uitbreiden naar 
andere steden in het land. 
Wilt u nu al een kijkje nemen in deze online supermarkt? 
Download dat app van Picnic. 
Picnic - Android-apparaat  
Picnic - iOS (iPad/iPhone)  
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picnic.android
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.picnic.android
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Eerste medicijn uit 3D-printer goedgekeurd 
 
Voor het eerst in de geschiedenis komt er 
een medicijn op de markt dat is gemaakt 
door een 3D-printer. De Amerikaanse 
toezichthouder FDA heeft de fabrikant van 
Spritam toestemming gegeven voor de 
productie. De pillen zijn voor mensen met 
epilepsie. 
In een 3D-printer worden voorwerpen laagje voor 
laagje opgebouwd. Zo kunnen er onder meer 

sieraden en zelfs protheses mee gemaakt worden. Het voordeel is 
dat de afmetingen precies zo zijn als in het computerontwerp. De 
maker heeft meer controle over het eindresultaat. Het is sinds kort 
ook mogelijk om eten te maken dat geprint is, bijvoorbeeld een 
bouwwerk van chocolade. 
Laagje voor laagje 
Nieuw is het gebruik van deze techniek voor medicijnen. Spritam 
wordt ook laagje voor laagje opgebouwd. Na het opdrogen blijft er 
een pil achter die snel oplost en met wat water kan worden 
ingenomen. De pil wordt beter geabsorbeerd door het lichaam dan 
normale pillen. De dosis werkzame stof is daardoor lager, wat 
beter is voor de patiënt. Of deze printtechniek of de pillen ook naar 
Nederland komen, is niet bekend. 
 

Slimme sleutelhanger RTRVR brengt verloren spullen terug 
 
Iedereen verliest weleens wat. Zoals de meesten van ons ook 
weleens wat vinden. Hoe herenig je gevonden voorwerpen met 
hun eigenaars? Een Gronings bedrijfje bedacht het ei van 
Columbus: de RTRVR. Een sleutelhanger met een chip erin. 
Download gratis een bijbehorende app en registreer de 
sleutelhanger. Gevonden voorwerpen voorzien van deze 
sleutelhanger kunnen ingeleverd worden bij diverse afhaalpunten, 
bijvoorbeeld uw gemeente. Daar wordt de sleutelhanger gescand 
en u krijgt via de geïnstalleerde app een bericht waar en wanneer 
u uw zoekgeraakte spulletjes kunt ophalen. Ingenieus. 
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Afstandsbediening meest in trek 
 

Nederlanders gebruiken het liefst de 
ouderwetse afstandsbediening voor het 
gebruik van hun tv. Smartphones en tablets 
worden nog weinig gebruikt om de tv te 
bedienen. Bij senioren is de tablet wel 
populairder dan de telefoon. 
 
Dat blijkt uit een onderzoek van Telecompaper. 

Het onderzoek richtte zich op ‘nieuwe’ manieren van 
televisiekijken. Bijvoorbeeld door de laptop op de televisie aan te 
sluiten. Of door Netflix-programma’s naar de televisie te sturen via 
het apparaatje Chromecast. Bij veel van die online toepassingen 
kan de telefoon of tablet worden gebruikt om het programma aan- 
en uit te zetten. 
 
Liever de tablet 
Ruim 84 procent van de Nederlanders kiest voor de traditionele 
afstandsbediening. Daarna volgt de smartphone en tot slot de 
tablet. Hoe jonger de gebruiker, hoe vaker men liever een ander 
apparaat dan de afstandsbediening gebruikt. Bij senioren is de 
tablet meer in trek dan een smartphone. Dat is logisch: senioren 
hebben vaker een tablet dan een smartphone. 
 

 

http://www.telecompaper.com/nieuws/84-nederlanders-zapt-liefst-traditioneel-2--1095178
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Bestuur:      

A.E.M. van der Hee-Lammers voorzitter  0174-295294 
D. Kraaijenbrink  secretaris   0174-293038 
              Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen 
J.J. Vollering    penningmeester 06-37437880 
Th.L. Vis    vice-voorzitter 0174-293008 
Th. M. Bekkers   lid   0174-294899 
E. de Kok-Gertenaar  lid    0174-785167 
W.P.M.J. Meijer-de Leeuw  lid   0174-294435 
 
Bridge: 
 
Afmelden uiterlijk  donderdagmorgen van 9.00 tot 
10.00 uur bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of 
mobiel nr.: 06-24137579,  
of per email: 
ettyjandekok@gmail.com 
 

 
INVALLERS 

 
Guus Nederpelt  A-B lijn  0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn  0174-293972 
Jan Lindenburg  A-B lijn  070-3210010  
Lien Lemckert  A-B lijn  0174-293588 
Trudy vd Meer  A-B lijn  0174-296064/ 
       06-45658515  
Hannie van Zon  A-B lijn  0174-294570 
Annie van Dijk  A-B lijn  06-12591095 
Willy vd Meer  A-B lijn  06-37323713 
Riet Zwinkels  C-D lijn  0174-292962  
Leo de Kok   C-D lijn           070-3974039   
       06-38365683 
Ed van Mil   C-D lijn  0174 294335 
       06-12883821  
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