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Van de bestuurstafel
De algemene ledenvergadering is inmiddels geweest. Het bestuur is
in deze vergadering door de leden voor het door haar gevoerde beleid
gedechargeerd.
Thea Bekkers en ikzelf zijn voor 3 jaar herkozen. Ik vind het een eer
om voorzitter te mogen zijn, dus met veel plezier wil ik ook de
komende drie jaar uw voorzitter zijn.
Op 5 mei hebben wij inmiddels onze ‘vrijwilligersdag’ gehad. Het leuke
hiervan is dat er altijd wel iemand een plekje weet om te bekijken, dit
jaar een verzamelaar van curiosa uit de jaren 1930-1960. En bij elk
voorwerp heeft de eigenaar een verhaal, dat op smeuïge wijze werd
verteld.
Bijna elk jaar vallen er wel één of twee vrijwilligers af, b.v. door ziekte,
leeftijd. Maar wij mogen ons gelukkig prijzen dat deze gaatjes altijd
weer worden opgevuld.
De KBO kan niet zonder vrijwilligers, het maakt niet uit wat men doet,
allemaal samen maken wij de KBO Wateringen tot wat zij is.
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Het einde van het kaartseizoen – zowel voor de bridge als de
klaverjas – nadert. Gelukkig gaan we in de zomer met één
soosmiddag door op de dinsdag. Ook voor de bridge kan men dan
gewoon inlopen.
Namens het Bestuur wens ik u prettige Pinksterdagen,
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter

60 jaar getrouwd
Op 9 mei waren Theo en Riet Damen , de
Beemd 60, 2291 VZ Wateringen zestig jaar
getrouwd.
Bruidspaar van harte gefeliciteerd. !!!!!!

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

Inloopmiddagen KBO Wateringen
De KBO Wateringen houdt in de zomermaanden op 3
dinsdagmiddagen een inloopmiddag voor50+ers, u kunt hier
informatie krijgen over wat de KBO voor de senioren kan betekenen
en ook over de activiteiten die de KBO Wateringen organiseert. De
inloopmiddagen worden gehouden op dinsdagmiddag 13 juni, 11 juli,
15 augustus van 13.00 uur tot 14.00 uur.
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Activiteiten
dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdags
dinsdags
dinsdags

23 mei
25 mei
30 mei
in juni
in juni
in juli-aug

5 t/m 12 aug

Soos dinsdagmiddag

einde klaverjas competitie
geen bridge en biljarten (Hemelvaartsdag)
bekendmaking klaverjaswinnaar
vrij bridgen
vrij klaverjassen
vrije inloop zomeractiviteiten zoals
bridgen klaverjassen biljarten en gezellig
samenzijn vanaf 13.00 in de Velokantine
vakantieweek Lunteren

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.

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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Westlandse minima krijgen extra compensatie

EXTRA COMPENSATIE BIJ EEN MINIMUM INKOMEN
Onlangs heeft het college van de gemeente Westland besloten extra
financiële ondersteuning te geven aan inwoners met een laag
inkomen, omdat zij vinden dat een beperkte beurs niet moet leiden tot
een beperking in het sociale leven b.v. een lidmaatschap of
gedeeltelijke ondersteuning voor het betalen van de
waterschapsbelasting waarvoor geen kwijtschelding meer wordt
gegeven.
Het college breidt de voorzieningen uit tot toegang tot de collectieve
aanvullende verzekering en een tegemoetkoming in de premie van de
aanvullende ziektekostenverzekering. Inwoners die behoren tot de
doelgroep zoals mensen met alleen AOW uitkering kunnen een
aanvraag doen voor genoemde regeling bij de gemeente. Bij nadere
informatie gaat het om een inkomen van netto minder dan € 1214,55
per maand voor alleenstaanden of samenwonenden. Het vermogen
moet minder zijn dan € 5490,-- voor alleenstaanden of
samenwonenden..
Voor verdere informatie kan een beroep worden gedaan op
ondergetekende en de aanvraag kan geschieden bij Vitis op
woensdagochtend van 9 – 12 uur in de Ark aan de Herenstraat in
Wateringen.
Nico Meijer, budgetcoach Vitis

Van de penningmeester.
De KBO-leden die onlangs een herinneringsbrief gekregen hebben
over de contributie 2017 krijgen tot 1 juni a.s. de tijd om aan hun
verplichting te voldoen.
Zo niet, dan wordt de bezorging van de Nestor en het
mededelingenblad gestopt en eindigt uw lidmaatschap van de KBO.
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Klaverjassen
Paasklaverjassen 11 April 2017
1.Toos Helderman
2.Leny de Loos - de Kok
3.Thea Reijgersberg
4.Nico Krijger
5.Wim Berendse

5469 punten
5465 punten
5318 punten
5300 punten
5289 punten

Poedelprijs.
Arie Kraayenveld

3365 punten.

Prijsklaverjassen 2 Mei 2017
1.Claudia v.d. Sluis
2.Fred Kortekaas
3.Ben Krijger
4.Leny Righarts
5.Leny de Loos - de Kok

5848 punten
5537 punten
5419 punten
5283 punten
5246 punten

Poedelprijs
Vonie van Rijn

3663 punten

Dames en heren klaverjassers opgelet
Einde competitie is op 23 mei en de bekendmaking van de winnaar is
op 30 mei. In de maanden juni juli en augustus is er op elke
dinsdagmiddag vrij kaarten. Niet leden betalen € 1,00 per persoon.
Tony,Piet en Chris
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Bridge
ZOMERBRIDGE
De zomerbridge start op donderdag 1 juni en loopt t/m 29 juni.
In de maanden juli en augustus (vanaf 4 juli t/m 29 augustus) is er
alleen op de dinsdagmiddag bridge.
De nieuwe competitie 2017/2018 start op 7 september 2017.
Tijdens de zomerbridge kan je met of zonder partner komen bridgen,
je wordt gekoppeld aan iemand die ook alleen komt, of aan een van
de begeleiders, dus je kunt altijd spelen.
Het is ook mogelijk om met iemand te komen die geen lid is van de
KBO Wateringen. Wij vragen dan een bijdrage van € 1,00 per
persoon.
Het is vrije inloop, dus u hoeft zich niet van tevoren aan te melden.
Heeft u nog vragen dan kunt u bellen of mailen
met Jan de Kok, tel.: 0174-785167, email: ettyjandekok@gmail.com

Belastinginvullers HUBA’s
Henk Berendse
Tel 0174-297235
h.j.berendse@caiway.nl
Henk van der Hee Tel 0174-295294
hc@vanderhee.net
Ruud Nouwen
Tel 0174-294598
ruudenhelen@caiway.nl

06-11366665

Mailadres!!!
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur
een mailtje naar ettydekok@gmail.com
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Uit de oude doos
Om als vrijwilliger van de KBO Wateringen een uitnodiging te krijgen
om op Bevrijdingsdag een bezoek te brengen aan Chateau du Lac is
toch wel heel bijzonder. Ten eerste omdat Bevrijdingsdag op zich al
een feestdag is maar ook naar een locatie met zo’n prachtige naam;
Chateau du Lac. Dan waan je je toch een beetje in Frankrijk! De
Franse taal redelijk machtig zag ik al gauw de link tussen de naam
van het kasteel en die van de eigenaar: kasteel van der Meer. Ik had
echter geen idee wat we daar te zien zouden krijgen. De uitnodiging
gaf aan dat het ging om oude spullen en materialen uit de jaren dertig
en later.
Omstreeks half twee vertrokken we met ons Sprintertje volgeladen
vanaf Velo naar de Nieuwlandseduinweg in Hoek van Holland. Bij het
naderen van het kasteel zag ik al een kasteeltorentje dat mij gelijk
deed denken aan kasteel het Oude Slot in Schagen waar ik in mijn
jonge jaren een poos op school heb gezeten (de eigenlijke school was
door oorlogsomstandigheden nog te zwaar beschadigd). Toen de auto
een plekje had gekregen en we naar het hoofdgebouw (zeg maar het
eigenlijke Chateau) liepen viel m’n klus weliswaar niet op dek van
verbazing, maar was ik toch wel heel verrast door wat daar stond. Die
verbazing werd alleen maar groter toen ik hoorde dat dat alles steen
voor steen door de kasteelheer was opgebouwd. Sterker nog, de
materialen zijn ook door hem zelf her en der vanuit het land bij elkaar
gescharreld. Dat ging in de middeleeuwen wel even anders.
Van der Meer kon daar ook heel smakelijk over vertellen. Binnen
stond, lag en hing een enorme verzameling van van alles en nog wat.
Ik gebruik bewust deze woorden want een juiste omschrijving van wat
daar te zien is zou zeker een bladzijde tekst vergen. Veel
herinneringstegels in allerlei formaten, gebruiksvoorwerpen en
gereedschappen. Ook op de binnenplaats (la cour, om in de sfeer te
blijven) waar we werden getrakteerd op koffie/thee en gebak, was
heel veel te zien. Een kleine herinnering: een piep kleine driewielerauto, een oude benzinepomp, een liggende stier, de tekst School met
den Bijbel aan de gevel, ook in de gevel van die haken met witte
stenen kopjes waar vroeger het elektra langs werd geleid, grafstenen
in de bestrating, maar ook van de kleine kartonnen kweek bakjes van
een bekende hedendaagse grootgrutter.
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Maar wat mij, genietend van de koffie en een mokka taartje, vooral
opviel was de bouw van het “kasteel”. Zo mooi en degelijk met
sierlijke bogen en ornamenten. Wat een verschil met de
tegenwoordige bouw waar alles strak en in metaal en glas moet.
Na de versnaperingen hebben we het kasteel van binnen bekeken.
Ook daar heel veel te zien uit onze oude tijd. In wat ik dan maar het
Schager torentje noem, hing en stond het helemaal vol. Daar kwam
ook het einde van de rondgang en togen we, voorzien van een bosje
bloemen van de gastheer alias kasteelheer, weer naar Velo. In het
afgesloten gedeelte van de kantine was het gezellig napraten met een
hapje en een drankje. Daarbij kan het gebeuren dat je met iemand
aan de praat raakt met wie je wel al wat langer contact hebt, maar in
feite weinig van weet. Dan ben je met recht aan het bijpraten. Het
vrijwilligersuitje werd zoals gebruikelijk afgerond met een heerlijk
buffet opgemaakt door Wim van de Ruyt. Piet Pool
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Koninklijke onderscheiding.
Ter gelegenheid van Koningsdag is onze oud
penningmeester
de heer Arie Groenewegen benoemd tot Lid in de
Orde van Oranje-Nassau.
Arie van harte gefeliciteerd!

Weetje uit de nieuwsbrief vanSenioren society
Opstahulp
Moeilijker uit een stoel komen, lastiger om te gaan zitten. Door
pijn of stijfheid kan dit een regelmatige ergernis worden. Als u
een sta-op stoel nog een stap te ver vindt, dan biedt de UpEasy
misschien uitkomst.
De UpEasy is een lichtgewicht
kussen met een ingebouwde
sta-op functie.
Hiermee kunt u makkelijker uit
uw stoel komen of erin gaan
zitten. De gasveer
ondersteunt uw lichaam tot
70% als u wilt gaan staan. Dat
gaat dan dus met veel minder
moeite.
De UpEasy is het product van
de maand mei. U kunt kiezen uit verschillende modellen (zowel
mechanisch als elektrisch) in de prijsklasse van € 180,00 tot €
333,00 euro.
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SOS Talisman

U loopt op straat en wordt plotseling onwel. Een situatie waar u
niet aan moet denken, maar die zich wel voor kan doen. Er zijn
gelukkig hulpmiddelen die dan uitkomst kunnen bieden, zoals
een alarmhorloge of Medikaart.
Als u zoiets om een of andere reden niet wilt,
valt misschien een SOS Talisman te
overwegen. Dit is een alarmpas waar alle
gegevens in staan in maar liefst zes talen,
die van belang zijn in noodsituaties, met
name ook als u zelf niet meer (goed) kunt
communiceren. Dat zijn behalve uw naam en adres ook die van
mensen die gewaarschuwd moeten worden, medicijngebruik,
eventuele geestelijke bijstand enzovoort. Deze SOS Talisman is
verwerkt in een roestvrije stalen hanger, met daarop de letters
SOS. De SOS Talisman wordt in 30 landen wereldwijd herkend
als noodhulpmiddel. Hulpverleners kunnen hierdoor direct de
hulp en zorg bieden die u nodig heeft.
Deze ketting heeft geen gps of alarmknop. Hij verstrekt alleen
de door u ingevulde informatie aan hulpverleners.

Pakopener
Een pak melk of vruchtensap openen gaat niet altijd heel soepel.
Soms lijkt zo’n dop muurvast te zitten
terwijl de bewegingsruimte van de
hand beperkt is. Met deze handige
Turnkey Pakopener is dat allemaal
geen probleem. U zet de opener op de
dop en met een draaiende beweging
gaat het pak nu wel altijd soepel open.
Aan de pakopener zit ook een haakje.
Daarmee kunt u het plastic lipje/ringetje wat er soms onder zit als
extra afsluiting, gemakkelijk eruit halen.

~ 10 ~

Gaat u goed voorbereid naar de dokter?
Het komt helaas nogal eens voor dat
mensen zich na een doktersbezoek
realiseren dat ze vergeten zijn bepaalde
vragen te stellen of dat ze niet meer
precies weten wat de dokter heeft
gezegd.
Hoe kunt u zich beter voorbereiden op
een bezoek bij de (huis)arts?
• U kunt uw partner, een familielid of goede vriend/vriendin
meenemen, want een extra paar oren is handig. Zo kunt u na afloop
met elkaar controleren of alles duidelijk aan de orde is geweest. Ook
is het goed om niet alleen te zijn, als u wat gespannen bent over de
uitslag van een onderzoek.
• Schrijf van tevoren op wat uw klachten zijn en welke vragen u hebt.
Hiermee kunt u tijdens het gesprek checken of inderdaad alles aan
bod komt.
Veel voorkomende vragen zijn bijvoorbeeld:




Heeft een bepaald medicijn bijwerkingen?
Wat kan ik zelf doen om mijn klachten te verminderen?
Wanneer kan ik de uitslag van een onderzoek verwachten?

Als u naar het ziekenhuis moet, neem dan altijd een ID-bewijs en uw
ponskaartje mee. Heeft u dat laatste nog niet, ga dan op tijd van huis
zodat het ponskaartje ruimschoots voor het tijdstip van de afspraak
kan worden aangemaakt.

Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 info@seniorensociety.nl
www.seniorensociety.nl
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Acceptgiro voorlopig nog niet verdwenen
De klassieke gele papieren betaalkaart mag blijven voortbestaan.
Dat is positief nieuws voor veel verstokte gebruikers van de
acceptgiro.
De welbekende papieren acceptgiro zou met ingang van 1 januari
2019 verdwijnen. Maar Currence, de eigenaar van de acceptgiro,
heeft besloten deze einddatum voor onbepaalde
tijd uit te stellen. Onderzoek wijst uit dat de
betaalkaart nog steeds door een aantal
consumenten wordt gebruikt en gewaardeerd.
Ook veel goede doelen maken er nog steeds
gebruik van. Wel blijven Betaalvereniging
Nederland en de banken gebruikers van de
acceptgiro adviseren om het verouderde
betaalmiddel te vervangen. Bijvoorbeeld door (digitaal)
Incassomachtigen of iDEAL.

Een nieuw gezamenlijk magazine!
De Ledenraad KBO-PCOB besloot 7 maart unaniem dat er één
gezamenlijk magazine komt.
Nu krijgen KBO-leden nog het magazine Nestor en PCOB-leden het
magazine Perspectief. Straks krijgen zij allemaal het nieuwe
magazine dat ook een nieuwe naam zal krijgen. Het is met een oplage
van meer dan een kwart miljoen exemplaren meteen het grootste
seniorenmagazine van Nederland.

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.
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Droedel van Harry
Oplossing droedel nr. 20
ROB in HO OD = Robin Hood
Goede oplossing ingezonden door:
Aad Zuiderwijk
Thea Vijverberg
Mevr. M. Vis van der Pluijm
Piet Eijgermans
Baps Klooster
Droedel nr 21

Uw oplossing kunt u voor 10 juni 2017 inleveren bij Thea Bekkers,
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net
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Waarover belde u? Column van zorgbelang
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 staat hier
een geanonimiseerd voorbeeld van een vraag of klacht.
Waar is mijn dossier?
De huisarts van meneer De Jongh is onlangs overleden. Er is geen
huisarts die zijn praktijk overneemt. Meneer De Jongh wil zijn dossier
hebben en kwam bij de dochter van de overleden arts terecht (die zelf
geen arts is). Zij kon niet vertellen waar de dossiers van haar vader
zijn en weigerde medewerking om deze boven water te krijgen. Zijn
vraag aan het Adviespunt: heb ik recht op mijn dossier en hoe krijg ik
deze?
Zorgbelang antwoordt
De KNMG, beroepsorganisatie van artsen, geeft richtlijnen voor de
overdracht van het medisch dossier, ook wanneer er geen opvolging
is. Die richtlijn is dat er altijd iets moet zijn geregeld voor dossiers als
een huisarts zijn praktijk beëindigt, dus ook na overlijden. Vaak
worden dossiers overgedragen aan collega huisartsen. De zus van de
overleden arts valt niet onder het beroepsgeheim en medische
dossiers horen daar dan ook niet thuis.
Het advies aan meneer de Jongh is om andere huisartsen in zijn
woonplaats te vragen of zij de dossiers hebben ontvangen en kunnen
zorgen dat hij zijn dossier krijgt of dat deze wordt overgedragen aan
zijn nieuwe huisarts.
Mocht het meneer toch niet lukken om zijn dossier te krijgen, dan kan
hij dit melden bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Het
voorportaal daarvan is het Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ).
https://www.landelijkmeldpuntzorg.nl/burger/vragen
Heeft u een vraag voor het Adviespunt, dan kunt u op werkdagen
bellen naar (088) 929 40 19. E-mail: adviespunt@zorgbelangzuidholland.nl. Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl.
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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 brillen, hoorapparaten en religieuze
artikelen welkom. Kunt u het niet brengen? Één
telefoontje en we halen het bij u op. Namens de
medewerkers van het Missiehuis in Steijl dank aan
ieder die mee spaart.
Inleveradressen:
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul
Dhr. K. Vis, Waterlandsingel 178, D-H
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,

Mij spreekt de blomme een tale,
mij is het kruid beleefd,
mij groet het altemale,
dat God geschapen heeft.
(Guido Gezelle)
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Tel: 0174-295327
Tel: 0174-296794
Tel: 0174-294848
Tel: 0174-293291
Tel: 0174-296473
Tel: 070-3932090
Tel: 0174-294089
Tel. 0174-628188
Tel. 0174-219623

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURING SENIOREN IN DELFT
DELFT - Senioren, chauffeurs met rijbewijs C/D/E en overige
automobilisten die voor verlenging van hun rijbewijs moeten worden
gekeurd, kunnen terecht bij de RijbewijskeuringsArts op 8 juni en
vervolgens eens per maand in het Wijkcentrum Delft Noord,
Brasserskade 77. Voor informatie en een afspraak belt u naar het
landelijke afsprakenbureau: 036-7200911. Zelf een datum reserveren
kan via de website: www.rijbewijskeuringsarts.nl.
Tarieven (incl. BTW): 75+ B/E € 37,50, medisch € 57,50, C/D/E (ook
voor code 95) en Taxipas € 57,50.
Leden van CNV/ouderenbonden en/of thuiszorgorganisaties
krijgen € 7,50 korting op deze tarieven.
Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een
afspraak te maken.
Voordat u naar de keuring gaat dient er eerst een Eigen Verklaring
met Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De gemeente Delft
verstrekt deze niet meer.
U kunt het formulier downloaden via internet op mijn.cbr.nl
(inloggen met DigiD). Tevens is het mogelijk dat de keuringsarts het
formulier voor u meeneemt (bij telefonische afspraak aangeven
a.u.b.).
De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR
kan tot 3 maanden in beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste
4 maanden voor het verlopen van de geldigheid van het rijbewijs een
afspraak te maken voor een keuring. Ook inwoners uit omliggende
gemeenten zijn van harte welkom.
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Uit Seniorweb Nieuwsbrief

Android-app Gmail waarschuwt bij verdachte mails
Nepmails zijn steeds lastiger van
echt te onderscheiden. Daarom gaat
Gmail een handje helpen.
Gmail gaat mogelijke phishingberichten
voorzien van een waarschuwing. Ook
voor links in een dergelijk bericht wordt
gewaarschuwd.
Waarschuwing
Spam is irritant en nepmail is risicovol.
Die laatste categorie wordt beter en
gewiekster, waardoor het steeds lastiger
wordt nep van echt te onderscheiden. Daarom is alle hulp welkom.
Reden voor Google om Gmails controlefunctionaliteit verder uit te
breiden. De e-maildienst heeft een bijzonder goede spamfilter die
niet alleen ongewenste e-mail apart zet, maar ook
phishingberichten. Google doet er nu nog een schepje bovenop.
Verdachte mails worden voorzien van een waarschuwing. Wie tikt
of klikt op een link in een dergelijk bericht, krijgt opnieuw een
waarschuwing.
Android
De waarschuwingen zijn al een tijdje een vast onderdeel van de
online versie van Gmail. Vanaf nu verschijnen ze ook in de
Android-app. iPhone/iPad-gebruikers moeten nog even geduld
hebben.
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Betaal-app Payconiq maakt afrekenen nog gemakkelijker

Betaal-app Payconiq bundelt verschillende
betaalmogelijkheden. Een rekeningnummer invullen is niet
meer nodig.
Payconiq wordt gekoppeld aan bankrekening en telefoonnummer
van de gebruiker. Bankgegevens hoeven daarna niet meer
ingevuld te worden.
Vrienden en bekenden
Geld overmaken naar personen uit de contactenlijst gaat snel en
eenvoudig. Het is niet nodig de bankgegevens in te voeren.
Selecteer binnen Payconiq de persoon waarnaar geld moet worden
overgemaakt, vul een bedrag in en verstuur de opdracht.
In winkels
In winkels, restaurants en cafés die zijn aangesloten bij Payconiq
kunnen gebruikers afrekenen via de telefoon. Vul het bedrag in,
geef de pincode op en verstuur de betaling. De eigenaar heeft
direct bevestiging van de betaling. De bewuste winkel wordt
geselecteerd op basis van locatiegegevens of via het inscannen
van een code.
Lancering Payconiq
Payconiq wordt deze zomer
geïntroduceerd in Nederland. De dienst
bestaat al langer in België. Daar zijn
inmiddels 25.000 winkels aangesloten.
Samenwerking banken
Klanten van ABN AMRO, ASN Bank, ING,
Rabobank, RegioBank en SNS kunnen na
de zomer de app gaan gebruiken.
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Nieuwe versie Google Earth uitgebracht

Na twee jaar programmeren is de
nieuwe versie van Google Earth
uitgebracht.
Google Earth is een programma van
Google om de aarde mee te
bekijken. Net als met StreetView zijn
plaatsen van bovenaf te zien.
Gebruikers kunnen in 3D
rondwandelen door veel gebieden.
Nieuw is dat Earth werkt vanuit de
browser en niet gedownload hoeft te worden.
Nieuwe Google Earth
De nieuwe editie is voorzien van allerlei leuke functies,
bijvoorbeeld het ‘ontdekken van verhalen’, zoals Google het zelf
noemt. Wie de site voor de eerste keer opent, krijgt een
(Nederlandse) uitleg te zien van de nieuwe mogelijkheden.
Via Chrome en als app
Google Earth is gratis te gebruiken via internet. Internetprogramma
Chrome heeft daarbij de voorkeur. Browsers als Internet Explorer
geven een foutmelding. Het programma is ook beschikbaar als app
voor op de tablet of smartphone. De app is te vinden in Play
Store (Android).
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Bestuur
A.E.M. van der Hee-Lammers
voorzitter
D. Kraaijenbrink
secretaris
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen
J.J. Vollering
penningmeester
Th.L. Vis
vice-voorzitter
Th. M. Bekkers
lid
E. de Kok-Gertenaar
lid
W.P.M.J. Meijer-de Leeuw
lid

0174-295294
0174-293038
06-37437880
0174-293008
0174-294899
0174-785167
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
Magda Desmet
Jan Lindenburg
Willy v.d. Meer
Coby van der Knaap
Hanneke Verbeek
Tonnie van Venrooy

A-B lijn
A-B lijn
A-B lijn
A-B lijn
C-D lijn
A-B lijn
B-C lijn

0174-293595
0174-293972
070-3210010
06-37323713
0174-294163
0174-623406/06-30504205
0174-629869

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
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