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Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 63              nr. 9                       oktober  2016 

 

Van de bestuurstafel 

 
Toen ik vanochtend het nieuws over Haïti en Florida zag met een 
alles verwoestende orkaan, is het toch weer fijn om in een land als 
Nederland te wonen. En deze nazomer is tot nu toe helemaal een 
aantrekkelijke. 
 
We gaan ook al weer een beetje naar het eind van het jaar. Dat 
betekent, dat komende tijd de contributie betaald moet worden. 
Binnen het bestuur is afgesproken, dat indien men niet vóór 1 
december van een bepaald jaar heeft opgezegd, men het volgende 
jaar contributie is verschuldigd. 
Het is te vaak voorgekomen, dat een lid b.v. in april opzegt en dan 
ook nog de contributie terug wil hebben. 
 
Donderdag 10 november is de Dag van de Mantelzorg. Tijdens deze 
landelijke dag is er extra aandacht  voor mantelzorgers. Het thema 
van deze dag is ‘mantelzorgen doe je samen’. Van 8 tot 12 
november heeft de gemeente Westland allerlei leuke activiteiten voor 
mantelzorgers om de waardering naar hen toe uit te spreken. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Als u nog niet als mantelzorger bekend bent bij Vitis en hier wel 
graag voor in aanmerking wilt komen, kunt u zich aanmelden bij 
mantelzorg@vitiswelzijn.nl of bij mij. 
 
Op 31 oktober is de bekendmaking van de Clubkascampagne van de 
Rabobank. Ik hoop dat we weer net zo’n mooi bedrag als vorig jaar 
ophalen. 
 
Namens het Bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

                                                                          

65 jaar getrouwd  

 

 

 

Dhr en Mevr.(Cor en Sophie) van Ruyven            

op 13 november 

Bruidspaar van harte gefeliciteerd. 
 

Overleden 

Mevr. J.G. (Coby) Janknegt-van der Kraan, Poortweide 21, 22 sept.  
Mevr. A. van Uffelen-Dekker, De Ark, k 225, Herenstr. 85,   22 sept. 
De heer L. van Moppes, Bakkershof 80, 2291DE Wateringen. 

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

verlies . 

 

Nieuwe leden 
Mevr. G. (Guusje) Dries, Kerklaan 47, 2291CE Wateringen. 
Mevr. H.M. (Lenie) Herman-Koenders, Ds. v.d. Boschlaan 267, 
2286PK Rijswijk.  
Dhr. C. (Kees) van 't Riet, Thomas Jeffersonlaan 64, 2285BB Rijswijk 
Mevr. L.P. (Wies) van 't Riet, Thomas Jeffersonlaan 64, 2285BB  
 Mevr. J. (Jozine) de Bruin-Hensen, Bovendijk 76, 2295RZ K’heul. 

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

mailto:mantelzorg@vitiswelzijn.nl
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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  
   woensdag      2 nov     Fotoboek maken 19.00-21.30 u
  dinsdag  13 dec.   Boottocht naar lichtstad Delft! 
         (zie inlegvel voor aanmelden 
         in nieuwsbrief nr .8) 
  dinsdag 13 dec.   kerstklaverjassen                                                                                                        
                     dinsdag   20 dec.   Adventsviering ( zie inlegvel) 
  donderdag    22 dec.   kerstbridge         
                     dinsdag         24 jan.    klaverjasmarathon(zie inlegvel) 
 
Soos dinsdagmiddag     start 13.00 uur 
 
  Klaverjassen, 
  Biljarten, 
  Rummikuppen, 
  Jokeren en het kaartspel Skipbo 
  Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Soos donderdagmiddag    v.a. 13.00 uur 

            Bridgen en Biljarten. 

 

 

Partner bridge gezocht. 
 

Als u een bridgepartner zoekt dan kunt u contact opnemen met  

 

Hans de Gunst     D lijn     06-14121434     

 

Lukt het u om een nieuw bridgepaar te vormen, dan kunt u dat aan 

de bridgeleider Jan de Kok melden via email: 

ettyjandekok@gmail.com of telefonisch: 0174-785167   06-24137579

  

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:ettyjandekok@gmail.com
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Van de penningmeester: 
Zoals u bekend is, is tijdens de laatste 
algemene ledenvergadering,besloten de 
jaarcontributie te verhogen met € 1,- naar 
€ 25,-  per lid. 
Ook de bijdragen voor de activiteiten 
bridge, klaverjas en biljart worden 
aangepast. 
Met de Nestor en het KBO-mededelingenblad van november a.s. zult 
u een brief ontvangen met het verzoek de verschuldigde contributie 
en evt. bijdrage(n) over te (laten) maken naar de rekening van KBO 
wateringen. U ontvangt dit jaar dus  geen acceptgiro meer ! 
Indien u het bedrag over laat maken, verzoeken wij u de naam van 
het (de) betreffende lid (leden) te vermelden. 
Wanneer u het lidmaatschap op wilt zeggen dient u dit vòòr 1 
december a.s. te doen! 

 

Belastinginvullers  HUBA’s 

Henk Berendse       Tel 0174-297235/06-11366665  

w.j.berendse@caiway.nl 

Cees van Rijn         Tel  0174-293694 

Henk van der Hee   Tel 0174-295294 

 

 

Mailadres!!! 

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

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 

 
 

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. 

 

mailto:w.j.berendse@caiway.nl
http://www.kbowateringen.nl/
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Klaverjassen 
 

Hallo allemaal  
U heeft het al gezien bij het klaverjassen 
dat ik weer aanwezig ben. 
Het gaat verder goed en we hebben 
ons  50 jarig Huwelijks feest mogen 
vieren. 
Wij willen jullie bedanken voor de attenties 
die wij hebben ontvangen. Kaarten, 
bloemen fruit en div. voor mijn ziekte en 
het feest. 

  
                       Piet en Ton Eijgermans 
  

 

 

Prijsklaverjassen  4 oktober 2016 

  

1.Ben Krijger                              5762  punten. 
  
2.Jeanne v.d. Zwaan                 5536  punten. 
  
3.Ad Lem                                   5459  punten. 
  
4.Arie Kraayenveld                    5373  punten. 
  
5.Baps Klooster                         5281  punten. 
  
  
Poedelprijs. 
  
An v.d. Sman                             3146 punten. 
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Sociale participatie=meedoen 
 
KBO Wateringen organiseert regelmatig activiteiten, b.v.  een dagje 
uit, een vakantieweek, een kerstviering. Aan deze activiteiten zijn 
kosten verbonden. Hoewel we de kosten zo laag mogelijk proberen 
te houden, zullen er altijd leden zijn die niet meegaan, omdat zij 
moeite hebben met het betalen van de extra uitgaven voor deze 
uitjes. 
 
De gemeente Westland vindt het belangrijk dat iedereen mee kan 
doen aan de samenleving. Als u een laag inkomen heeft, dan is het 
mogelijk een vergoeding aan te vragen voor b.v. de contributie van 
een vereniging en ook voor activiteiten die de deelneming aan de 
maatschappij bevorderen. 
Ons inziens zijn dat ook de activiteiten van de KBO. 
 
Ook kunt u een aanvraag doen voor een bijdrage in bijzondere 
kosten, die u niet kunt betalen. In sommige gevallen b.v. voor de 
aanschaf van een wasmachine. 
 
Voor informatie kunt u zich wenden tot de gemeente Westland: 
0174-140174. 
 
 
 
 
 
 

Herfst.  
Dan zal ik zelf maar het 
zonnetje in huis zijn. 
Loesje 
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Zorgbelang 
Waarover belde u? 
Met vragen over de zorg kunt u terecht bij het Adviespunt 
Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cliëntondersteuners geven u 

informatie en advies over cliëntenrechten en klachtenprocedures. 

Iedere maand publiceren zij een geanonimiseerd voorbeeld van een 
vraag of klacht.  
Geen vergoeding injecties 
Al lange tijd tobt mevrouw S. met knieklachten. Een cyste en de 
meniscus zijn al verwijderd en ook het kraakbeen is geheel 
verdwenen. Ze is nog relatief jong en wil graag actief blijven. Een 
kennis vertelt haar over ACP-injecties. Dit zijn injecties met eigen 
bloedplasma, die worden toegediend bij artrose in de knie, schouder 
of heup. Deze nieuwe behandelmethode onderdrukt de 
ontstekingsverschijnselen, zodat de pijn afneemt en de aanmaak van 
gewrichtssmeer wordt gestimuleerd. Hierdoor kan het gewricht 
soepeler bewegen. Het stopt echter niet de slijtage van het 
kraakbeen. Deze injecties worden vooral in privéklinieken gegeven.  
Mevrouw S. belt haar zorgverzekeraar en vraagt of de ACP-
injecties vergoed worden. Ze is ruim  aanvullend verzekerd en heeft 
daarom goede hoop. Helaas vergoedt haar zorgverzekering deze 
behandeling niet. En zelf kan ze de injecties niet betalen. Ze is 
verontwaardigd dat er geen vergoeding is voor deze ACP-
behandeling. "Nu moet ik een veel duurdere 
operatie ondergaan. Dat is toch verspilling?" 
Zorgbelang antwoordt 
De ACP-behandeling is gericht op bestrijding van 
de symptomen. Daarom zal een operatie vroeger 
of later wellicht toch nodig zijn. Het advies aan 
mevrouw om een gesprek aan te vragen met de 
orthopeed en dit te bespreken. Hij kan uitleggen wat de operatie 
precies inhoudt, wat de vooruitzichten ervan zijn en of er eventueel 
alternatieven zijn. Op basis van die informatie kan ze een 
weloverwogen beslissing nemen. Heeft u een vraag voor het 
Adviespunt, dan kunt u op werkdagen bellen naar  
(088) 929 40 19. E-mail: adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl.  
Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl. 

mailto:adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl./
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Droedel van Harry    

oplossing van Droedel nr. 14 
 

     Vòòr D ur  - Voordeur 
 
Er waren vijf goede inzendingen. 
 

Droedel nr. 15 

 

Uw oplossing kunt u voor 17 november  inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Seminar Fotoboek Maken 

Wilt u ook leren om een fotoboek op de PC te maken?  
U hoeft niet veel ervaring op de PC te hebben om dit te kunnen. 
Eigenlijk kan een kind de was doen, als u uw foto's op de PC kunt 
vinden, kan u ook een prachtig fotoboek maken. 
Lees alles daarover op onze website.  
Wees wel snel met aanmelden het aantal deelnemers is beperkt. 
Wanneer:  2 november a.s. 19.00 - 21.30 uur 
Waar: Velo Kantine Noordweg boven in een vergaderzaal. 
Kosten: 3,50 p.p. incl. kopje koffie 
Op de website kunt u zich ook aanmelden (betaling aan de zaal) en 
bij Joke Mulder Prins Hendrikstraat  85 of Ineke Meijer op de soos 
met betaling van de € 3,50.  
DOOR  THEO MULDER ·  

 
Zelf een Fotoboek maken op 
woensdag 2 november 2016  
locatie: Velo vergaderkamer 
(Boven). 
Heeft u ook vele digitale foto en staan 
die ergens in een map op de 
computer. Mist u ook een album om 

zomaar eens gezellig te kunnen bladeren in een fotoboek. Of wilt u 
een fotoalbum met de kerst cadeau doen? 
Dan is dit de kans, om te zien hoe “eenvoudig” het is om zelf op de 
PC of tablet een fotoboek te maken. (Ook op tablet of Imac). Blijf niet 
achter want dit is de toekomst en geef u snel op voor dit seminar, 
voor de moeilijkheidsgraad of het geld hoeft u het niet te laten. 
Hier wordt u duidelijk vertelt  ( het wordt op een scherm 
geprojecteerd)  hoe u ook een fotoboek kunt maken en dat geheel 
naar eigen inzicht. 

U hoeft echt niet veel computerkennis te hebben om dit ook te 
kunnen doen. Het is wel van belang dat u uw foto’s op uw PC kunt 
vinden. U hoeft alleen een pen en een schrijfblokje mee te nemen, 
geen tablet of  PC. Dit seminar is gebonden aan een maximaal 
aantal deelnemers  van 18 personen. 

http://kbowateringen.nl/uit/author/beheerder/
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Biljarten 
 

 
Penthatlon 
Het getal 5, als inleiding voor de Mini Penthatlon 
- In China geldt 5 als geluksgetal. 
- Een tandwiel met module 5 heeft een diameter gelijk is aan 5 maal 
het aantal tanden. 
- Penta is het oud Griekse woord voor 5 
- In het Cyrillisch alfabet heeft Е een numerieke waarde van 5. 
- Vijf is een automorf en een fibonaccigetal. 
- Vijf is een vierhoekig piramidegetal. 
- Vijf is het atoomnummer van boor. 
Dit is voor velen van u natuurlijk parate kennis maar het leek mij een 
goede opfrisser voor het verhaal over onze Mini Penthatlon. 
 
Penthatlon of Pentathlon 
Al jaren aan een stuk spelen wij tegen de kerst een Mini Pentathlon 
(daarover later) en onlangs werd ik aangesproken door onze 
historicus Ab aangezien hij van mening was dat ik het woord 
Penthathon verkeerd schreef. 
Hij had uitgezocht dat er in de Griekse oudheid  vier grote 
Panthelleense Spelen werden gehouden en die waren toegankelijk 
voor alle atleten (denk aan Albertus te N.), artiesten (mij schiet te 
binnen Joep te W.) en publiek uit alle delen van de Grieks sprekende 
wereld.  
U weet net zo goed als ik dat 5 in het Grieks Πεντε is dat je dan weer 
uitspreekt als Pénde.   En omdat een pentagram een gelijkmatige 
vijfpuntige ster is hebben de oude Grieken het door ons jaarlijks 
gehanteerde edele spel met de ballen de naam Pentathlon, dus Ab 
heeft volkomen gelijk in deze. 
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Deze spelen werden ook wel de 'Kransspelen' genoemd, omdat de 
winnaars slechts een krans als prijs kregen maar daar zijn de 
biljarters van tegenwoordig natuurlijk niet meer mee tevreden te 
stellen dat mogen duidelijk zijn. 
Er gaan nog geen astronomische geldbedragen als prijzen de ronde 
maar ik kijk er niet raar van op als dit in de toekomst, als deze 
spelers in de tussentijd niet weggekocht worden, toch minimaal wat 
km of benzine kosten middels een KBO declaratie formulier kunnen 
indienen. 
In de weken voordat “de Mini Pentathlon” weer plaats gaat vinden 
zijn er diverse leden die denken dat zij dusdanig gepresteerd hebben 
dat zijn dit jaar de befaamde wisselbeker van de Mini Pentathlon 
denken te kunnen winnen. 
Stel dat je de wisselbeker voor de 3de keer wint (Ab en Hein zijn 
beide kanshebbers) dan heb je een vervoer probleem want die is zo 
groot en zo zwaar dat die niet met de fiets naar huis te vervoeren is. 
Dus is het dan handig als je gehaald en gebracht wordt door een 
“biljartvriend” welke in het bezit is van een aanhanger, klein busje, 
auto met grote laadklep e.d. om dit logistieke probleem op voorhand 
voor jou te verhelpen. 
Gezien de enorme interesse en de in grote getale opkomende 
toeschouwers wordt er dit jaar gedacht aan een Mini tribune maar 
daar zijn de heren Duijvesteijn en de Wit nog sponsoren voor aan het 
zoeken dus mocht u in uw schuurtje er toevallig 1 hebben staan dan 
weet u waar u terecht kunt. 
Zo nu is het wachten op de datum van “de Mini Pentathlon dag” 
zodat de aanplakbiljetten en spandoeken gemaakt kunnen worden. 
 
Ik heb net even bij Hein geïnformeerd en er zijn nog een paar 
vrijkaartjes beschikbaar. 
 
Groetjes 
Harm 
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Waarschuwing voor misleidende abonnementsverkoop 
 
Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) 
waarschuwt voor misleiding bij de verkoop van 
abonnementen op voordeelsites en bij winacties. 
ConsuWijzer, het consumentenloket van toezichthouder Autoriteit 
Consument & Markt (ACM), heeft de afgelopen maanden veel 

meldingen ontvangen over misleidende verkoop 
van abonnementen. Het gaat vooral om telefonische 

verkoop van abonnementen op ‘voordeelsites’, 
winacties en voordelige reisjes.  

Opdringerig 
De verkopers benaderen consumenten 

meestal telefonisch of via internet. Vaak 
onder het voorwendsel dat ze iets 
gewonnen hebben of gebruik kunnen 

maken van een unieke aanbieding of korting. Maar met de 
boodschap dat er snel moet worden beslist. Achteraf wordt 
duidelijk dat er een abonnement is afgesloten dat automatisch 
wordt afgeschreven. En waar je niet zomaar onderuit komt.   
Spotreis.eu 
Twee weken geleden nam ACM in dit kader al maatregelen tegen 
reisagent Spotreis.eu. Honderden klanten van deze aanbieder 
van voordeelreisjes zijn daardoor nu van hun ongewenste 
abonnement af. Het ging om een jaarabonnement van 200 euro, 
dat zij nu niet meer hoeven betalen. Ook is Spotreis direct gestopt 
met misleidende verkoopmethoden.  
Meld misleiding 
ACM roept consumenten op misleidende verkoop van 
abonnementen te melden. Melden kan telefonisch of online 
op ConsuWijzer.nl. De meldingen helpen de toezichthouder op te 
treden tegen bedrijven die zich hieraan schuldig maken.  
 
 
 

 

https://www.consuwijzer.nl/klacht-indienen-bij-consuwijzer
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 Training Voel, denk en doe!  
 
Vind je het wel eens moeilijk situaties te 
overzien? Hou je negatieve gevoelens 
over na een lastige situatie en vind je het 
moeilijk om los te laten? Zou je weleens 
gevoelens en gedachten willen relativeren 
maar lukt dat niet of lig je uren te piekeren 
in bed? In de training “voel,denk en doe” 
leer je hoe je gevoelens als angst, verdriet, 
schuld of boosheid kunt ombuigen naar 
een positief gevoel. De training bestaat uit 6 bijeenkomsten en wordt 
gegeven door trainers van Doelpreventie.  
 
Startdatum       wo 5 oktober   13.00 tot 15.00 uur 
Locatie             wijkcentrum Terra Nova, Het Tolland 2, Wateringen 
Deelname        gratis maar wel vooraf aanmelden bij Pepijn    
                        Duijvenboode, coördinator wijkcentrum  
                        p.duijvenboode@vitiswelzijn.nl tel 06-10164656  

 
Helaas is bij de verspreiding van deze nieuwsbrief de training reeds 
gestart, maar u kunt altijd nog contact opnemen. 

 

 

 
TomTom helpt parkeerplek vinden 
In 25 Europese steden helpt TomTom binnenkort mensen bij 
het vinden van een parkeerplek. Ook in Amsterdam en 
Rotterdam gaat TomTom dat doen. 
TomTom is bekend van de navigatieapparatuur voor auto's. 
Klanten met zo’n kastje in de wagen kunnen later dit jaar de hulp 
van TomTom inschakelen als ze een parkeerplaats zoeken in een 
van de 25 Europese steden. 
Parkeerplaats 
De kastjes van TomTom gebruiken gps-gegevens om te 

mailto:p.duijvenboode@vitiswelzijn.nl
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berekenen waar er nog plaats is op straat. Daarbij worden allerlei 
factoren meegenomen. Zoals waar mensen graag parkeren en op 
welk moment van de dag. Ook de tijd die men kwijt is aan het 
zoeken naar parkeerplek telt mee. 
Minder files 
Volgens TomTom helpt de nieuwe dienst om files te verminderen. 
Ook zou de CO2-uitstoot van auto’s in de stad minder worden. Of 
de dienst geld gaat kosten, is nog niet duidelijk. 

 

 
Waarschuwing voor Facebook-virus 
 

Gebruikers van Facebook moeten goed 
opletten want er gaat een agressief 
virus rond via het chatgedeelte 
Messenger. 
Wie Facebook gebruikt, gebruikt 
doorgaans ook het chatonderdeel 
Messenger. Daarmee stuurt u mensen 
privéberichtjes en bestanden. Juist om die 

bestanden gaat het. Krijgt u van een Facebookvriend een 
chatbericht met daarin het bestand 'video.html'? En zou dat een 
leuke video zijn? Klik daar dan vooral niet op. 
Virus 
Het bestand 'video.html' bevat een link naar een website die 
eruitziet als een soort YouTube. U krijgt na aanklikken de vraag of 
u een extensie wilt installeren uit de Chrome Web Store. Doet u 
dat, dan installeert u daarmee malware op de computer. Ook 
verspreidt het virus zich dan verder naar de computers van uw 
Facebookvrienden. Het virus is lastig te verwijderen van de 
computer. 
Inmiddels hebben al 800.000 mensen wereldwijd het bestand 
gekregen via Messenger van Facebook. Let dus de komende tijd 
goed op als u een bestand krijgt toegestuurd met een video erin. 
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Opvouwbare wandelstokken 
 Vindt u het prettig om steun te hebben bij het lopen? Heeft u 
(tijdelijk) balans- en/of evenwichtsproblemen? Een wandelstok kan 
prima uitkomst bieden. Zeker in de herfst, bij een dagje beurs of 
winkelen kan een extra steuntje meer comfort bieden. 
Deze opvouwbare en/of in hoogte verstelbare wandelstokken 
hebben een T-vormig handvat van hout, waardoor de stok heel 
comfortabel in uw hand ligt. Daarnaast is de van aluminium 
gemaakte wandelstok in hoogte verstelbaar. 
  

De ideale hoogte 
Zorg er altijd voor dat de wandelstok op de juiste 
hoogte is afgesteld. Dit doet u als volgt:  

Ga rechtop staan en laat de armen los     naar 
beneden hangen;  

Zet de wandelstok naast het been aan de kant waar 
u de stok gaat gebruiken;  

De ideale hoogte van het handvat is de knokkel net 
voorbij de pols (bij polsgewricht).  

De meeste van de op onze site aangeboden 
wandelstokken worden geleverd met een plastic 
hoes, waar u de wandelstok veilig in kunt bewaren. 
  
Verkrijgbaar in meerdere kleuren en hoogtes. Kies de 
uitvoering die het best bij u past. 
 
Er zijn ook nog andere gekleurde wandelstokken of 
opvouwbare stokken. 
 
Uit: weetjes van seniorensociety.nl                         
Heeft u hieromtrent vragen Tel. 020-7740413 
info@seniorensociety.nl    www.seniorencociety.nl 

mailto:info@seniorensociety.nl
http://www.seniorencociety/
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Betrek ouderen bij digitale gezondheidszorg 

In onze samenleving gaat steeds meer via internet. Ook in de 
gezondheidszorg. De KBO deed mee aan onderzoek naar 
senioren en ‘eHealth’. Dit onderzoek gebruikt de KBO om de 
belangen van ouderen te behartigen. Onze boodschap: betrek 
ouderen zo vroeg mogelijk bij ICT-ontwikkelingen.  
 

Een consult met de huisarts 
op afstand via de computer 
en zorgcontroles via 
apparaten thuis, waarbij een 
arts of assistent via de 
medische post meekijkt. De 
ontwikkelingen gaan snel. 

Houden ouderen het bij? De 
KBO vindt dat er nog grote 
stappen moeten worden 

gezet voordat de technieken succesvol ingezet kunnen worden bij 
ouderen. De nieuwe systemen zijn vaak te ingewikkeld voor 
ouderen. Wel biedt ‘eHealth’ kansen om de zorg beter, goedkoper en 
toegankelijker te maken. Dan is het natuurlijk wel belangrijk dat alle 
gebruikers het begrijpen! 

Om senioren beter bekend te maken met technologisering van de 
samenleving, is de KBO gestart met een eigen tabletproject. 
Daarnaast pleit de KBO ervoor dat elektronische identificatie veilig 
én eenvoudig wordt. Denk aan Digi-D bij de overheid. Nu heb je 
allerlei passen, wachtwoorden, gebruikersnamen en nummers nodig 
voor verschillende instanties. De KBO dringt aan op een simpeler en 
veiliger systeem. Ook daarvoor geldt: betrek ouderen erbij!  
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Collectieve KBO-zorgverzekering: hoe werkt overstappen? 

Goed nieuws voor de pakweg 50.000 
KBO-leden in ons 
verzekeringscollectief én voor 
nieuwe deelnemers. In 2017 krijgen 
we meer korting en het gratis 
aanvullend KBO-pakket wordt nog 
uitgebreider. Overstappen loont nu 
meer dan ooit. 

Mocht u overwegen toe te treden: KBO-
leden worden altijd toegelaten tot onze collectieve zorgverzekering, 
ongeacht uw leeftijd of uw ziektegeschiedenis. Dat betekent 
gegarandeerd 100% acceptatie voor de basisverzekering en de vier 
aanvullende verzekeringen. Dit geldt ook voor de 
tandartsverzekeringen, met uitzondering van de twee meest luxe 
varianten. Hiervoor geldt een aparte aanvraagprocedure, tenzij u bij 
uw huidige verzekeraar al een vergelijkbare tandartsverzekering 
heeft. 

Hoe werkt overstappen?  
Zodra eind november de nieuwe premies van de zorgverzekeraars 
bekend zijn, is overstappen weer mogelijk. Dat overstappen naar ons 
collectief kan heel eenvoudig en snel: via de telefoon, via internet of 
via een papieren formulier. 
De collectieve zorgverzekering staat open voor iedereen vanaf 50 
jaar, mits lid van de KBO.  
Bent u partner van een KBO-lid? Dan wordt u eerst zelf lid; daarna 
kunt u in ons collectief stappen. 
 Wilt u eind november thuis 

een informatiepakket ontvangen? Stuur dan een mail met 
uw naam en adresgegevens naar uniekbo@uniekbo.nl, of 
bel 0900-8212183 (werkdagen 09.30-12.30 uur). 

 

 

mailto:uniekbo@uniekbo.nl
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Collectieve KBO-zorgverzekering is vernieuwd! 

De KBO-zorgverzekering van Zilveren Kruis wordt vanaf 
2017 nog waardevoller. KBO-leden krijgen meer korting  
en tevens toegang tot een gratis aanvullend pakket. 

Stapt u dit najaar over naar onze collectieve zorgverzekering? Dan 
levert dit meer voordeel op dan ooit. Zo is de korting op de 
basisverzekering verhoogd van 7,5 naar 8%. En de kortingen op de 
aanvullende pakketten lopen nu op van minimaal 10 tot maximaal 
25%. Bij een gemiddeld verzekeringspakket praten we dan al gauw 
over een besparing van ruim € 150 op jaarbasis. Dat is natuurlijk 
mooi meegenomen. Maar er is nog meer. 

Een aanvullend pakket helemaal gratis  
KBO-leden die naast de basisverzekering minstens één aanvullende 
verzekering afsluiten - bijna 95% van alle leden doen dit overigens - 
hebben recht op een gratis aanvullend verzekeringspakket. Met 
onder meer zes extra behandelingen fysiotherapie, hulp aan huis na 
opname in het ziekenhuis, de diensten van een mantelzorgmakelaar 
en een tegemoetkoming van € 20 in de KBO-contributie tijdens het 
eerste verzekeringsjaar. Dat laatste vormt ook een leuk opstapje 
voor nieuwe leden! 
Informatiepakket  
De collectieve zorgverzekering staat open voor mensen vanaf 50 
jaar, mits lid van de KBO. Ook partners van KBO-leden dienen eerst 
lid te worden voordat ze in het collectief kunnen stappen.  
 Eind november thuis een informatiepakket ontvangen? Stuur 

dan een mail met naam en adresgegevens 
naar uniekbo@uniekbo.nl of bel met 073 – 6 1234 75. 

 
Printers HP weigeren inkt van andere merken 
Uit nieuwsbrief Seniorenweb 

Veel mensen hebben gemerkt dat hun HP-printer sinds 
dinsdag 13 september niet meer werkt met inktpatronen van 
andere merken. 
Ontevreden gebruikers tipten de NOS dat hun printer het ineens 
niet meer deed. Maar dan alleen als er inktpatronen in zaten van 

mailto:uniekbo@uniekbo.nl
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andere merken dan HP zelf. Bijvoorbeeld inktcartridges van 
huismerken. Die zijn erg populair bij consumenten omdat ze een 
stuk goedkoper zijn dan de inkt van de grote printerfabrikanten. 
Update via internet 
De website 123inkt.nl denkt dat HP via internet een update heeft 
gestuurd van de software van de printers. De apparaten zouden 
alleen nog HP-inkt herkennen. Wie inkt van een andere maker in 
de printer heeft zitten, kan niets afdrukken. Er komt een melding 
dat er een storing is. 
Helpdesk 
Een Nederlander die in Portugal woont, had ditzelfde probleem 
een paar weken geleden al. Hij stelt dat het geen toeval is dat nu 
Nederland aan de beurt is. Het zou een bewuste actie van HP 
zijn. Het printerbedrijf heeft nog niet gereageerd naar de media. 
Mensen die de helpdesk bellen, krijgen daar wel te horen dat de 
schuld bij het bedrijf ligt. Er zou iets mis zijn gegaan met een 
update. 
Een oplossing is er nog niet. Het is trouwens niet verboden voor 
een bedrijf om zijn apparaten alleen te laten werken met de eigen 
onderdelen. 
Pelikan 
Pelikan heeft op 23 september laten weten dat de cartridges van 
hun merk wel gewoon nog werken in printers van HP. 
 
Forse daling fraude internetbankieren 
Criminelen blijven pogingen ondernemen om via internet 
mensen geld afhandig te maken. Maar dat lukt steeds minder 
goed. 
De phishingmails blijven ons om de oren vliegen. Desondanks 
maken internetcriminelen steeds minder buit. De geleden 
financiële schade is de afgelopen jaren spectaculair gedaald. In 
2012 wisten oplichters nog bijna 25 miljoen euro van 
bankrekeningen te stelen. In de eerste helft van dit jaar blijft de 

teller steken op 148 duizend euro. 
Volgens de Nederlandse 
Vereniging van Banken zijn 
consumenten als gevolg van de 



~ 20 ~ 
 

diverse voorlichtingscampagnes alerter. Mensen trappen minder 
snel in nepmails. Daarbij komt dat de banken zelf ook beter in 
staat zijn phishing te detecteren 
Pasfraude en skimming  
De grootste schadepost ontstaat door gestolen en verloren 
bankpassen. Daaronder rekent men ook de gevallen waarin 
mensen worden overgehaald hun pas, inclusief pincode, op te 
sturen. Opvallend is dat skimmen vrijwel van het toneel is 
verdwenen. Bij deze fraudevariant wisten criminelen een kopie 
van de magneetstrip van een bankpas te maken. En bemachtigde 
men de pincode zodat de bankrekening leeggehaald kon worden. 
Maar door een betere beveiliging komt skimmen vrijwel niet meer 
voor. 
 
Postzegels 
Al vele jaren worden er gebruikte postzegels verzameld ten bate van 
Missie- en Ontwikkelingswerk. Wilt u ook meedoen? Knip de zegels 
royaal uit of lever de enveloppen en ansichtkaarten bij ons af. U 
mag ze ook in de brievenbus deponeren. Voor dit 
doel zijn ook welkom: brillen, hoorapparaten en 
religieuze artikelen. 
U kunt het niet brengen? Eén telefoontje en we halen 
het bij U op. 
Namens de medewerkers van het Missiehuis in Steyl, dank aan ieder 
die mee spaart. 
 
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. M. van Meurs, Noordweg 65,  Tel: 0174-297132  
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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Betaalautomaten moeten gebruiksvriendelijker 

Betalen met een betaalpas is lang niet voor iedereen eenvoudig. 
Ouderen vinden vooral betaalautomaten soms lastig te bedienen. 
Daarom steunt de KBO het Europese platform Pay-Able dat 
betaalautomaten voor iedereen gebruiksvriendelijk wil maken. 

Vooral voor blinden en slechtzienden, maar ook voor ouderen en 
laaggeletterden, is het vaak lastig om met de betaalpas te betalen. 

Door de betaalautomaat gebruiksvriendelijker en eenvoudiger te 
maken, wordt het voor iedereen gemakkelijk om elektronisch te 
betalen. Denk hierbij aan een beter leesbaar scherm, 
geluidssignalen en een vaste indeling van de toetsen. Om dit te 
bevorderen, lanceerde het Europees Parlement het platform Pay-
Able. 

Europese landen bundelen samen hun invloed om te zorgen dat 
betaalautomaten voor alle gebruikers begrijpelijk en toegankelijk zijn. 
Aanpassing van wet- en regelgeving is nodig. De KBO wil daarom in 
een Europees wetsvoorstel voor toegankelijkheid 
‘gebruiksvriendelijke betaalautomaten’ laten opnemen. 
 
 
 
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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Makkelijker voorouders zoeken via CBG 
 
De vernieuwde site van het Centrum voor 
familiegeschiedenis maakt de zoektocht naar voorouders 
gemakkelijker. 

De site van het Centrum voor 
familiegeschiedenis (CBG) is 
vernieuwd. En dat is goed nieuws 
voor iedereen die meer wil weten 
over de eigen familiegeschiedenis. 
De vernieuwde site geeft namelijk 
toegang tot een groot aantal 
bronnen, handig bijeengebracht op 
één plek. Prominent op de 
homepage prijkt een zoekbalk 
waarboven de tekst 'Ontdek je 
familiegeschiedenis' staat. Typ 

bijvoorbeeld uw achternaam, klik op Zoek, en het systeem toont 
de treffers, uitgesplitst naar verzameling. 
Geen kant en klare stamboom 
Het CBG haast zich wel te zeggen dat er niet voor iedere 
bezoeker een kant-en-klare stamboom klaarstaat. Maar de 
vernieuwing maakt informatie vinden wel veel gemakkelijker. Dat 
komt doordat een schat aan informatie nu bijeen wordt gebracht 
via één centrale zoekingang. Voorheen was deze informatie 
alleen apart te doorzoeken op een eigen website. Nu zoekt u in 
één keer door de 10,9 miljoen persoonsvermeldingen in de eigen 
verzamelingen, 48.000 titelvermeldingen in de bibliotheek, ruim 
100.000 wapenbeschrijvingen, 95.000 stambomen en meer dan 
320.000 familienamen. Plus ruim 43 miljoen aktes en 117 miljoen 
persoonsvermeldingen uit WieWasWie (een samenwerking tussen 
een groot aantal archiefinstellingen). 
Probeert u het zelf eens via cbg.nl. 
Let op: om de gevonden afbeeldingen te bekijken dient u zich 
eerst te registreren. Ook dient u een dag- of jaarabonnement te 
nemen op cbgverzamelingen.nl. De kosten daarvan zi jn 
respectievelijk 6 of 40 euro 
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Betaalautomaten moeten gebruiksvriendelijker 
Betalen met een betaalpas is lang niet voor iedereen eenvoudig. 
Ouderen vinden vooral betaalautomaten soms lastig te 
bedienen. Daarom steunt de KBO het Europese platform Pay-
Able dat betaalautomaten voor iedereen gebruiksvriendelijk wil 
maken. 

Vooral voor blinden en slechtzienden, maar ook voor ouderen en 
laaggeletterden, is het vaak lastig om met de betaalpas te betalen. 

Door de betaalautomaat gebruiksvriendelijker en eenvoudiger te 
maken, wordt het voor iedereen gemakkelijk om elektronisch te 
betalen. Denk hierbij aan een beter leesbaar scherm, 
geluidssignalen en een vaste indeling van de toetsen. Om dit te 
bevorderen, lanceerde het Europees Parlement het platform Pay-
Able. 

Europese landen bundelen samen hun invloed om te zorgen dat 
betaalautomaten voor alle gebruikers begrijpelijk en toegankelijk zijn. 
Aanpassing van wet- en regelgeving is nodig. De KBO wil daarom in 
een Europees wetsvoorstel voor toegankelijkheid 
‘gebruiksvriendelijke betaalautomaten’ laten opnemen. 

Automatische blikopener  
 Gelukkig zijn er steeds meer blikken met een lipje aan het deksel, 
waarmee het blik makkelijk is te openen. Als dat 
niet zo is, dan is er nu een handig apparaatje 
waarmee dat ook heel gemakkelijk kan. Als u de 
One Touch automatische blikopener op het 
blik zet, past deze zich automatisch aan aan het 
blikformaat. U hoeft vervolgens alleen maar op 
de groene knop te drukken en de automatische 
blikopener doet het zware werk verder zelf. Door 
een handige magneet blijft de deksel op z’n plek, zodat u die 
makkelijk kunt verwijderen.   
De One Touch automatische blikopener werkt op 2 AA batterijen. 
Uit: weetjes van seniorensociety.nl 
 info@seniorensociety.nl    www.seniorencociety.nl 

mailto:info@seniorensociety.nl
http://www.seniorencociety/
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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  
Willy v.d. Meer A-B  lijn  06-37323713 
Hans de Gunst           D lijn  06-14121434 
 
 
Biljart 
Aan- en afmelden is niet nodig, u bent elke dinsdag- en 
donderdagmiddag vanaf 13:15 uur van harte welkom. 
Voor info. kunt u terecht bij Hein Straathof  tel.0174- 296379 of bij 
Harm Caspers per E-mail; dezwakke2@gmail.com 
 
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 

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

