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Van de bestuurstafel
Gisteren ben ik op bezoek geweest bij het echtpaar Van Meurs, dat
onlangs van Wateringen naar Naaldwijk is verhuisd. Mevrouw Mien
van Meurs had nog wat aantekeningen over de begintijd van de KBO.
Gevonden door haar kinderen toen zij het huis aan de Noordweg
opruimden.
Oorspronkelijk heette de KBO dus de R.K. Bond voor
Gepensioneerden en Ouden van dagen. De contributie bedroeg 1,75
gulden per jaar, een kopje koffie kostte een dubbeltje.
De eerste soosmiddag was in september 1953: er werd thee
gepresenteerd met een versnapering en een sigaartje! Die winter
waren er op de soosmiddag 20 tot 30 bezoekers/sters, gedacht werd
er toen maar mee te stoppen. Gelukkig is dat niet gebeurd.
Ook staat er geschreven, dat er vanaf de oprichting niet alleen veel
aan gezelligheid werd gedaan, maar ook aan de problemen van
ouderen, zoals huisvesting en sociale belangen.
Dat is ook nu nog steeds het doel van de KBO, behalve gezelligheid
ook belangenbehartiging van ouderen. Als gezamenlijke Westlandse
KBO’s nemen wij contact op met elke afzonderlijke politieke partij in

~1~

verband met de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, om de
belangen van senioren onder hun aandacht te brengen.
Vandaag is het nieuwe regeerakkoord naar buiten gekomen. Mijn
eerste indruk is dat de senioren er toch wel een beetje bekaaid vanaf
komen, maar we zullen zien hoe er straks geregeerd zal worden.
Gelukkig ging de KBO bloeien, zodat in 1958 een 2 e soosmiddag
werd ingesteld. En die is er – gelukkig - nog steeds.
Namens het bestuur,
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter

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

De KBO Wateringen heeft dit seizoen samen met De Zonnebloem
een aantal gratis strandritten kunnen maken. Dit is mede mogelijk
gemaakt door de sponsor Certhon. Waarvoor hartelijk dank. Volgend
seizoen heeft De Zonnebloem weer een optie op een aantal ritten met
de rups om op het strand van de frisse zeelucht te genieten. Over de
manier van aanmelden volgt volgend voorjaar meer informatie.
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Nieuwe leden
Mevr. M. (Myrna) van Spronsen, Tomatenlaan 21, 2548AJ
Mevr. Coby Doorschodt, Groen van Prinstererlaan 426, 2555LZ
Mevr. Elly Rooy, G.J.van Marrewijkplantsoen 29, 2552JR Den Haag.
Mevr. J.M.M. (Anneke) de Lijster-Rijgersberg, Komkommerstraat 38
Mevr. C.C.M. (Toke)van de Ende, Gele Kwikstaart 36, 2295NS
Mevr. W.M. (Miep) van der Knaap, Lozerlaan 1703, 2544LW
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne
tijd bij de KBO.
50 jaar getrouwd
Joke en Theo Mulder

op 9 november

Bruidspaar van harte gefeliciteerd!!

Overleden
Mevr. M.A.Th. (Riet) van der Meer, Kerklaan 24P, 2291CH 2 okt.
Dhr. C. v.d. Knaap, van Egmondlaan 15, 2291RS
. 8 okt
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies
Klaverjassen
.
Prijsklaverjassen 3 Oktober 2017
1.Sjaan v.d. Zande
2.Harry Spaans
3.Rita Hendriks
4.Bep v. Hagen v.d.Helm
5.Sjef v. Veen

5775
5354
5347
5319
5313

Poedelprijs
Ali v. Zeijl

3484 punten.
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punten.
punten.
punten.
punten.
punten.

Activiteiten
donderdag 26 okt.
vrijdag
27 okt.
woensdag 22 nov.

4de editie van de Mini Pentathlon
3 gangen lunch/diner bij Brasserie Roem
Bezoek Gemeentemuseum Den Haag
zie inlegvel met aanmeldingsformulier
Bezoek Van Gogh museum Amsterdam
zie inlegvel met aanmeldingsformulier
Kaartweekend in Putten (zie
inschrijfformulier)

donderdag 14 dec.
23 - 25 maart 2018

Elke dinsdag

soosmiddag

v.a.13.00 uur

Klaverjassen,
Biljarten,
Rummikuppen,
Jokeren en het kaartspel Skipbo
Crea-tafel o.a. kaarten maken.
Elke donderdag

soosmiddag

v.a.13.00 uur

Bridgen en Biljarten.

Ontmoetingsmiddag
21 september t/m 1 oktober 2017
Deze week was landelijk uitgeroepen tot de “Week van de
Eenzaamheid”.
Eenzaamheid is je niet verbonden voelen met anderen. Een ieder kan
daar weleens mee te maken hebben. Daarom hadden wij op
woensdag 27 september een “Ontmoetingsmiddag” georganiseerd om
gezellig met elkaar te praten en bezig te zijn.
Het bingospel was weer eens uit de kast gehaald en onder leiding van
Thea en Etty werden de balletjes rondgedraaid en leuke prijsjes
uitgedeeld.
Natuurlijk mocht de traditionele advocaat niet ontbreken. De middag
werd afgesloten met de heerlijke soep van Wim en een broodje.
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Bridge

EINDSTAND 1e COMPETITIERONDE 2017/2018
A-LIJN
1e
2e
3e
4e

Lineke en Dick Kraaijenbrink
Jan en Ton de Kok
Ellie en Martien Olsthoorn
Thecla Kester en Anneke Fromberg

56.68 %
54.58 %
52.81 %
51.96 %

B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN
1e
Joke Strik en Hennie Wagtenveld
e
2
Kees van het Riet en Piet van Os
3e
Theo de Reuver en Ed van Mil
e
4
Ria v.d. Knaap en Wil van Veen

56.04 %
53.59 %
52.92 %
51.86 %

C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN
1e
Gerda van Leeuwen en Aad Nederpelt
e
2
Toos v.d. Helm en Coby van Paassen
3e
Astrid de Lijster en Toos van Mil
e
4
Thea van Gogh en Vonie van Rijn

63.50 %
54.29 %
53.72 %
53.47 %

D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN
1e
Ludie en Piet Vis
2e
Cock v.d. Knaap en Hannie van Zon
e
3
Fanny Ydo Corbeel en Cyntha Arkenbout
4e
Ineke de Steur en Adrie Ammerlaan

56.21 %
55.58 %
55.04 %
52.70 %
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Secretariaat:
Francine Scholtes-Brinkman
Groenelaan 29, 2675 BS Honselersdijk
tel. 0174-623996
Email: infoseniorenraad@gmail.com
www.seniorenraad-westland.nl
Het is alweer even geleden dat het eerste Westlandse senioren
journaal via RITV, = Regionale internet televisie( dus op de computer
of via Ipad, tablet, te bekijken) werd gepresenteerd.
Het journaal kreeg de titel mee: Senior in beeld.
Iedere laatste vrijdag van de maand is er een nieuwe aflevering van
het seniorenjournaal te zien!! Het eerder uitgezonden nieuws kunt u
altijd nog terugvinden!!
Heeft u het seniorenjournaal al eens bekeken? Nee,
Gauw doen dan!!!

Het is de moeite van het kijken
waard!
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De Strandrups 22 -09-2017
We hadden er de hele week naar
uitgekeken. We waren uitgenodigd om mee
te aan naar het strand om in een rups mee
te rijden over het zand. We hadden er echt
zin in, en wisten niet wat ons te wachten
stond. Helaas werd het vanwege het slechte
weer op 8 september afgeblazen. Het
regende en stormde zo hard, dat het niet te
doen was. Jammer! Maar we kregen nieuwe
kansen, dus een nieuwe datum geprikt.
Vrijdagmiddag 13.00 uur verzamelen op het
Veloterrein na een uitnodiging van de KBO.
Thea van Gogh en Hans Vollering stonden
ons op te wachten. Wij reden met twee auto’s naar Ter Heijde waar
we weer opgewacht werden door twee vriendelijke mensen die de
rups bedienden Daar zaten we dan ….spannend wat er zou
gebeuren. “Jaren niet meer op het strand geweest”. Wat was het
leuk!! De wind door je haren en met een gezellig koppel mensen met
een gekheidje tussendoor het strand op. Daar gingen we dan richting
Kijkduin. Halverwege hadden we een koffiestop. We konden zelfs
kiezen koffie of thee met een lekkere stroopwafel of brownie. Mevr.
Van Hagen (87 jaar) wilde wel even met haar voeten, kousen nog
aan, de zee in. Daar ging ze parmantig met de golven om haar
enkels. Heerlijk vond ze het. Maar nu met natte voeten in het zand en
schoenen. De schoenen hebben wij maar even op de wind en in het
zonnetje gezet om te drogen. Wat een heerlijke middag hadden wij
met z’n allen. Een dag met een randje,maar dan wel een van goud.
Een dag om nooit meer te vergeten en dat nog wel na jaren niet meer
op het strand te zijn geweest. Wij
bedanken de mensen die dit voor
ons hebben willen doen. DANK
jullie allemaal, en dit schrijf ik ook
namens de mensen die dit ook
mee mochten maken.
Vriendelijke groeten van ons.
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Biljarten
De eerste KBO hiërogliefen
De oudste, bekende, Egyptische hiërogliefen zijn een paar jaar
geleden gevonden in Abydos en de eerste KBO hiërogliefen zijn op 3
oktober jl. bij ons onder ogen gekomen.
Hiërogliefen lijken een beetje op het spijkerschrift en beiden zijn, na
enig oefenen, leesbaar.
Op die derde oktober wilde ik weer, zoals gewoonlijk na een
biljartmiddag, de behaalde scores gaan invoeren in de speciaal voor
dit doel ontwikkelde Excel spreadsheet.
Normaal gesproken is dat een fluitje van een cent en ben ik klaar
voordat Leonie de dagelijkse Pastinaak gereed heeft maar op deze,
niet snel te vergeten dag, viel mij de eer te beurt de eerste
KBO hiërogliefen onder ogen te mogen krijgen.

Omdat ik, Leonie en de buren er om 20:22 nog steeds niet uit waren,
zie bijlage, welke namen er op de score lijstjes stonden, zijn we hals
over kop naar de bibliotheek gereden. Gelukkig was die tot 21:00 uur
open om daar informatie op te halen over hiërogliefen en
spijkerschrift.
Het werd ons te duur om even naar Londen te vliegen om de steen
aldaar te bezichtigen en er was geen tijd om naar de kopie in het
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Rijksmuseum van oudheden in Amsterdam te gaan. Dus waren wij
reuze blij met een papieren kopie van de tekst die wij in de bieb
konden verkrijgen.
De steen van Rosetta, zoals jullie uiteraard bekend is, werd ontdekt bij
werkzaamheden bij de Egyptische plaats Rosetta.
Doordat de steen een tweetalige tekst, geschreven in drie
verschillende schriften bevat is het Leonie, na uren tobben, gelukt de
namen van de biljarters boven water te krijgen en dat bleken het lid
van verdienste Pholemaeus Meeuwisse en erelid Epiphanes van den
Akker te zijn.
Gelukkig was de suppoost bereid, in ruil voor een on-line bestelde
pizza tonno, om tot na twaalfen speciaal voor ons de bibliotheek open
te houden want even na middernacht was het Leonie pas gelukt de
code te kraken met gebruik van een uitleg van het bij ons wat in
onmin geraakte demotisch schrift.
Na een toespraak tijdens de koffie pauze van Tutanchamon Caspers,
waarbij hij, op zijn knieën, de leden van de Hein & Harm biljartgroep
vriendelijk doch dringend verzocht voortaan rekening te houden met
zijn vrije tijd beloofde men beterschap.
Speciaal voor hen heb ik dan ook de tekst
“Dank jullie wel” hieronder in hiërogliefen geplaatst.

Met vriendelijke groet
Harm (Tutanchamon) Caspers
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Droedel van Harry
oplossing Droedel nr. 24
M iss ie
Een goede oplossing is ingezonden door:
Frans en Hannie Simons
Leo de Kok, Coby van Paassen , Thea
Vijverberg,Guusje Dries, Anneke Thoen, Hennie de
Haas, Aad Zuiderwijk,Leny v/d Ende, Riet Zwinkels,
Vonie van Rijn.

Droedel nr. 25

Uw oplossing kunt u tot 25 november 2017 inleveren bij Thea
Bekkers, Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar
thea1944@caiway.net
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KBO WATERINGEN
KAARTWEEKEND
23 - 24 – 25 MAART 2018

Hotel Hof van Putten
Harderwijkerstraat 14
3881 EH Putten
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Voor het komend jaar hebben wij een prachtige locatie voor u
uitgezocht.Wij verblijven in het gastvrije hotel Hof van Putten gelegen
op de Veluwe.
De kosten voor dit weekend zijn € 165,-- per persoon op basis van
een 2 persoonskamer.
Geeft u de voorkeur aan een 1 persoonskamer dan wordt er een
meerprijs in rekening gebracht van € 20,-- en betaalt u € 185,--.
Mocht u de voorkeur geven aan een suite dan is de prijs voor dit
weekend op basis van 2 personen € 370,--.
Dit arrangement is inclusief 2 overnachtingen met ontbijt, 1 x
driegangendiner op vrijdag, 1 x buffet op zaterdag, lunch op zondag,
kopje koffie/thee bij aanvang van het kaarten en ’s-avonds een
borrelhapje.
Voor vervoer kunt u gebruik maken van een bus v.v. tegen een extra
bedrag van € 15,-- p.p.
Inschrijving en betaling dienen uiterlijk eind januari 2018 binnen te
zijn.
Het inschrijfformulier kunt u inleveren tijdens de soosmiddagen bij
Etty de Kok, Mommastraat 19 of via de website.
Leden van KBO Wateringen hebben voorrang. Eventuele niet-leden
betalen € 10,- p.p. meer.
Wij adviseren u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.
Dit weekend valt onder het reglement van de KBO Wateringen (zie
onze website).
De kosten voor dit weekend dient u over te maken op onze
bankrekening NL 33 RABO 0156610132 t.n.v. KBO Wateringen onder
vermelding van kaartweekend 2018.
Met vriendelijke groeten,
De commissie Uit Goed Voor U.
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INSCHRIJFFORMULIER
INSCHRIJFFORMULIER
Inleveren
inleveren voor
voor 31
31 januari
januari 2018
2018
Kaartweekend

Neemt deel aan het klaverjassen/bridgen (doorhalen wat niet van
toepassing is)
Naam: de heer/mevr.-----------------------------------------------------------------

Adres:---------------------------------------------tel.-------------------------------

Naam partner:de heer/mevr--------------------------------------------------------

Adres partner:----------------------------------tel.-----------------------------

Ik maak wel / geen gebruik van vervoer per bus tegen betaling van
€ 15,-- p.p.

Ik maak gebruik van: 2 personen op een kamer / wil uitsluitend een
éénpersoonskamer (doorhalen wat niet van toepassing is)

Wij willen gebruik maken van een suite.

Dieetwensen ---------------------------------
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Hof van Putten
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UIT GOED VOOR U
Met de Museum Plus Bus naar het Van Goghmuseum in Amsterdam
en wel op
Donderdag 14 december 2017
Deze excursie wordt ons gratis aangeboden door de Bank Giro
Loterij en is bedoeld voor senioren die minder vitaal zijn en/of niet in
staat zelfstandig een museum te bezoeken.
Minimum leeftijd voor deelname is 70 jaar.
Bij de excursie zijn inbegrepen: de bus, entree, rondleiding en een
kopje koffie.
De lunch komt echter voor uw eigen rekening. De kosten hiervoor zijn
€ 13,--.
Er kunnen minimaal 30 en maximaal 40 personen deelnemen.
Wij vertrekken om 9.45 uur vanaf het Velo parkeerterrein. Thuiskomst
is rond 16.00 uur
Uw inschrijving plus het bedrag van € 13,-- voor de lunch dient uiterlijk
24 november ingeleverd te zijn bij Ineke Meijer, Komkommerstraat 8,
Wateringen of bij een van de andere commissieleden tijdens onze
soosmiddagen.
Met vriendelijke groet,
Ineke Meijer, Joke Mulder en Theo Vis

~ 15 ~

Vincent van Gogh
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Inschrijfformulier voor Van Goghmuseum op 14 december 2017

Ondergetekende meldt zich aan voor deze excursie.

Mevrouw ----------------------------------------------------------

De heer -----------------------------------------------------------

Adres ------------------------------------- tel.---------------------

Geboortedatum:---------------------------

Maakt gebruik van een rollator ja/nee (doorhalen wat van toepassing
is)

Van Gogh museum
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Mondriaan & De Stijl
Tijdens de 1e Wereldoorlog is Nederland neutraal en staat Europa in
brand. Het is een tijd waarin zich niet veel hoopvols lijkt te
ontwikkelen. Toch ontstaat een van de belangrijkste kunststromingen
in die oorlogsjaren, in het neutrale Nederland:
De Stijl.
Al sinds 2011 is in het Gemeentemuseum een complete vleugel
gewijd aan Mondriaan & De Stijl.Na een korte onderbreking vanwege
grote tentoonstellingen is deze speciale vleugel opnieuw ingericht. U
komt hier alles te weten over de innovatieve kracht van De Stijl en
over de unieke weg naar abstractie van Piet Mondriaan.
Waar veel mensen denken dat De Stijl heel serieus en kil was; alsof
hun kunst met de liniaal op de tekentafel is gemaakt, ontdekt u in Den
Haag dat het tegendeel waar is. Met het gebruik van de heldere
kleuren rood, geel en blauw vervaardigden zij kunstwerken die juist
levendig, vrij en vrolijk waren en zagen zij de toekomst uiterst positief
tegemoet.U ziet niet alleen werken van oprichter Theo van Doesburg
en van Piet Mondriaan, maar ook van onder anderen Vilmos
Huszár, Bart van der Leck, J.J.P. Oud en Gerrit Rietveld.

Wateringen
Ga ook met KBO
(gratis) mee met
de Bus naar het
Gemeente Museum

Vilmos Huszár
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Uit goed voor u
KBO Wateringen en het
Gemeentemuseum
Den Haag trakteren op een
CULTUREEL AVONDJE UIT
WOENSDAG 22 NOVEMBER 2017 18.00 – 20.30
UUR
Ga op bezoek bij de prachtige tentoonstelling Art Deco – Paris
met mode, schilderkunst over o.a. Mondriaan & De Stijl, Anton
Heyboer of Delfts Blauw en maak kennis met de Franse
modeontwerper Paul Poiret. Wij krijgen een ervaren rondleider
voor onszelf in het Gemeentemuseum en zij vertellen ons
daar
veel meer over.
Deze avond is dit keer geheel gratis zelfs inclusief vervoer en
er wordt ook voor een hapje en een drankje gezorgd.
Om 18.00 uur vertrekken we met de bus vanaf het Veloterrein
naar het Gemeentemuseum en om ca. 21.00 uur worden we
daar terug verwacht.
U dient om uiterlijk 17.50 uur aanwezig te zijn op het
Veloterrein.
Echt een uniek cultureel avondje uit.
U kunt zich hiervoor opgeven ( alleen leden!) vóór 15
november via hiernaaststaande strook bij Joke Mulder op de
dinsdagmiddag of eventueel op de donderdagmiddag bij de
andere
UG VU leden of in de Pr.Hendrikstraat 85, Wateringen
(telefoon
0174298727).
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Schilderkunst "De Stijl"
Bart van der Leck

Gerrit Rietveld

Theo van Doesburg

J.J.P. Oud
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Onderstaande strook volledig invullen en afknippen:

Aanmeldingsformulier
Cultureel avondje uit naar het Gemeentemuseum in Den Haag
Woensdag 22 november 2017 18.0020.30 uur

Inleveren bij Joke Mulder vóór 15 november

naam
dhr.:…………………………………………………...........................
naam
mevr.:……………………………………………...............................
adres:…………………………………………………………………

telefoon:……………………………………………………………………....

emailadres:...........................................................................................
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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
bij uw vragen over de zorg. Iedere maand staat hier een
geanonimiseerd voorbeeld van een vraag of klacht.
Ongeluk in het verpleeghuis
Mevrouw A. meldt zich bij Zorgbelang. Ze vertelt dat haar man
dementerend is en ook niet meer zelf kan lopen. Hij woont al vele
jaren in een verpleeghuis. Bij de verplaatsing vanuit zijn rolstoel naar
het bed is hij uit de tillift gevallen. Hij heeft hierbij een grote wond aan
zijn hoofd opgelopen. Gelukkig is hij hiervan aan het herstellen, maar
zijn vrouw is toch erg geschokt dat dit heeft kunnen gebeuren.
Mevrouw wil weten wat ze met haar klacht kan doen.
Waarover belde u? Column van zorgbelang
Zorgbelang antwoordt
Er zijn meerdere manieren om de klacht bespreekbaar door. Zo heeft
het verpleeghuis een klachtenfunctionaris. Deze kan haar helpen om
het gesprek aan te gaan met de zorgverleners. Als dit niet tot een
oplossing leidt, kan ze ook een klacht indienen bij de
klachtencommissie van het verpleeghuis. Verder kan ze een melding
doen bij het Landelijk Meldpunt Zorg of naar het Medisch
Tuchtcollege.
Mevrouw kiest er voor om haar klacht in te dienen bij de
klachtencommissie van het verpleeghuis. Ze besluit haar klacht ook te
melden bij het Landelijk Meldpunt Zorg, omdat zij het gebeurde ziet
als voorbeeld van de structurele problemen die spelen binnen het
verpleeghuis.
Enige tijd later meldt ze dat haar klacht gegrond is verklaard. Naar
aanleiding van haar klacht zullen de protocollen rond het gebruik van
de tillift worden aangescherpt.
Heeft u een vraag, dan kunt u op werkdagen bellen naar onze
cliëntondersteuners, telefoon (088) 929 40 40. E-mail:
clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl. Website:
www.zorgbelang-zuidholland.nl.
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Belastingservice
Al jarenlang kunnen leden van KBO en PCOB gebruik maken van de
belastingservice. Deze service is in het afgelopen jaar met grote
veranderingen geconfronteerd, met name omdat de Belastingdienst de
belastingservice niet langer financiert. Dat heeft ertoe geleid dat sinds dit
jaar aan alle gebruikers een eigen bijdrage wordt gevraagd van € 5,50.
De afgelopen maanden heeft een grondige evaluatie van de
belastingservice plaatsgevonden, met input van de vrijwilligers die betrokken
zijn bij deze service aan onze leden. Ook vrijwilligers die het afgelopen jaar
zijn gestopt, zijn gevraagd om hun mening te geven. Op grond van deze
evaluatie is een voorstel voor de belastingservice voor het komende jaar
ontwikkeld. De Ledenraad heeft dit voorstel aanvaard.
Centraal hierin staat dat we als KBO-PCOB veel belang hechten aan de
kwaliteit en veiligheid van de belastingservice. Daarom is besloten om voor
de aangiftes inkomstenbelasting en de aanvraag van zorg- en huurtoeslag
uitsluitend gebruik te maken van het aangifteprogramma Fiscaal Gemak.
Het is niet toegestaan om namens KBO-PCOB op andere manieren te
werken. In de communicatie over de belastingservice zullen alle leden
worden gewaarschuwd om bijvoorbeeld nooit hun DigiD-code aan een
vrijwilliger te geven.
Er zullen het komend jaar verschillende dingen wijzigen in de opzet van de
belastingservice. In het verleden werd samengewerkt met ANBO; vanaf
komend jaar gaat het om een belastingservice van alleen KBO-PCOB. De
eigen bijdrage van € 5,50 voor leden blijft gehandhaafd, maar voortaan
kunnen ook niet-leden een beroep doen op de belastingservice.
Zij betalen dan € 10,-. Er zal extra aandacht uitgaan naar de scholing van
de vrijwilligers. De aansturing van de belastinginvullers zal met name
gebeuren door vrijwilligers die op provinciaal niveau de belastingservice
coördineren. Zij beoordelen o.a. de inhoudelijke geschiktheid van de
belastinginvullers.
Met deze keuzes steunt de Ledenraad de koers om maximaal aandacht te
besteden aan de kwaliteit en veiligheid van de belastingservice.
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Uit Weetjes van Senioren Society
Respijtzorg verlicht de taak van de mantelzorger.
Mantelzorgers hebben vaak een zware taak. Het
is fijn als die af en toe even kan worden overgenomen. Dat kan door
Respijtzorg. Respijtzorg is de verzamelnaam voor allerlei organisaties
die deze service bieden.
Mantelzorgers kunnen hierop een beroep doen. De overname van de
zorg is zowel voor een korte als langere tijd mogelijk. Dus niet alleen
voor als de mantelzorger een dag(deel) weg wil, maar ook voor een
weekendje eruit of voor vervanging gedurende een vakantie. Het hoeft
niet een incidentele vervanging te zijn. Ook voor een vaste (halve)
dag in de week kan Respijtzorg worden ingeschakeld.
De financiering geschiedt door de Zorgverzekeraars of de AWBZ /
WMO. Meestal wordt er ook een eigen bijdrage gevraagd.
De vervangende zorg wordt op maat geleverd en
kan worden afgestemd op specifieke
beperkingen.
Respijtzorg kent vele vormen:
Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals
dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een
time-outvoorziening. Ook kan er iemand bij de
zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn
vertrouwde omgeving blijft. De respijtzorg kan uitgevoerd worden door
een beroepskracht of vrijwilliger. In het laatste geval is de voorziening
meestal gratis.Respijtzorg kan incidenteel worden ingeschakeld,
bijvoorbeeld tijdens een vakantie, of structureel, bijvoorbeeld een
dagdeel per week of een weekend per maand. Ook als mantelzorger
en zorgvrager samen op vakantie willen, kan Respijtzorg uitkomst
bieden. Tijdens de vakantie wordt de zorgtaak overgenomen door een
zorgprofessional.
Informeer eens in uw gemeente of er ook een Respijtzorg aanwezig
is. Zie ook voor een dagje uit van een verzorgende:
www.ditismijndag.nl
Bron: Mezzo.nl
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Anti Flipperstrip
U herkent het vast wel. Even snel naar de buren of boodschappen
doen. U trekt de deur achter u dicht en gaat weg. Met het idee: “ik ben
zo weer terug” doet u de deur niet op slot.
Het ideale moment voor inbrekers om met een kaart/stukje plastic uw
deur open te maken. Dit gaat binnen enkele seconden. Flipperen
zoals dat heet, is een van de meest voorkomende inbraakmethoden.
Gelukkig is er de Anti Flipperstrip die dat kan voorkomen. U kunt de
flipperstrip op een eenvoudige manier bevestigen. Er zit een duidelijke
beschrijving bij en de bijbehorende schroefjes. Daarna is het niet
meer mogelijk om de deur via de flippermethode te openen. Dat geeft
een veilig gevoel.
Deze voordeurbeveiliger heeft het SKG CERTIFICAAT en ook van het
POLITIEKEURMERK VEILIG WONEN.
Deze Anti Flipperstrip kost € 18,95
Warmtekussen
Kou is zelden prettig. Met een warmtekussen kunt u zich behaaglijk
voelen. U kunt het neerleggen waar u het nodig heeft. Tegen de
schouders, in de rug, onder benen of voeten. De temperatuur is
regelbaar. Mocht u in slaap vallen door de aangename warmte dan is
dat geen probleem. De werking van het kussen wordt na drie uur
automatisch uitgeschakeld.
Het kussen is te verkrijgen in 3 maten: S, L en XXL.
Voor bestellen en meer informatie:
Maat S, rood € 42,99 voor € 38,69
Maat L, oranje € 54,99 voor € 49,49
Maat XXL, groen € 59,99 voor € 53,99
Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413
info@seniorensociety.nl
www.seniorensociety.nl
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Uit Senioren Web Nieuwsbrief nr. 37 van 14 sept. 2017:
MijnOverheid wordt nauwelijks gebruikt
De overheid communiceert het liefst digitaal met de burger.
Volgens de Nationale ombudsman echter is er te
weinig aandacht voor mensen die hier niet in
meekunnen en willen.
De Nationale ombudsman kaart in het rapport
'Hoezo MijnOverheid?' een aantal prangende
problemen aan rondom digitalisering van
overheidscommunicatie. Bij MijnOverheid.nl
zijn inmiddels meer dan tweehonderd instanties
aangesloten. Denk aande Belastingdienst, de
Sociale Verzekeringsbank (SVB) en de Rijksdienst voor het
Wegverkeer (RDW). Het is de bedoeling van de Nederlandse
overheid de communicatie van deze instanties digitaal te laten
verlopen. Via MijnOverheid.nl dus. Sinds november 2015 heeft
iedere Nederlander van 14 jaar en ouder een account.
De ombudsman signaleert een aantal serieuze problemen:
 Nog niet de helft van de Nederlanders met een account heeft
dit geactiveerd.
 Veel mensen koppelen MijnOverheid niet aan hun e-mailadres.
Daardoor krijgen ze geen meldingen binnen dat er belangrijke
digitale post klaarstaat in MijnOverheid.
Hoe moet het wel
De ombudsman vindt dat de overheid de gebruiker centraal moet
stellen. Iedereen die om wat voor reden dan ook niet mee wil of
kan gaan in de digitale communicatie moet op andere manieren
met overheidsinstanties kunnen communiceren. ‘De overheid dient
de kennis, vaardigheden en behoeften van de burgers als
uitgangspunt te nemen. Van alle burgers. Van jong tot oud, van
hoog opgeleid tot laaggeletterd. Digitale post verzenden naar de
Berichtenbox en het verder maar aan de burger laten om zijn
digitale brievenbus continu in de gaten te houden, vind ik de
omgekeerde wereld. We zien dat een grote groep gebruikers nu
niet uit de voeten kan met de Berichtenbox.’
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De ombudsman heeft het rapport aangeboden aan het ministerie
van Binnenlandse Zaken, dat verantwoordelijk is voor
MijnOverheid.nl. Een woordvoerder laat weten dat het ministerie
onderzoekt welke verbeteringen mogelijk zijn. Het wachten is op
de reactie van het kabinet op het rapport. Daarin wordt duidelijk
welke verbeterstappen worden gezet.
Kapot spamfilter KPN zorgt voor toename spam
Veel SeniorWeb-leden klagen over de hoeveelheid
spam die momenteel binnenkomt. Een kapot
spamfilter van KPN laat de nepmails gewoon
door.
Momenteel duiken er bijzonder veel spam- en
phishingberichten op. Vooral KPN-gebruikers krijgen het te
verduren omdat het spamfilter van de provider niet naar behoren
werkt. Daardoor worden de nepmails niet gefilterd, maar gewoon
doorgestuurd naar het Postvak IN. Helaas is er aan de stroom
berichten niet zo veel te doen. Meld u in geen geval af voor die
berichten, beantwoord ze niet en stuur ze ook niet terug naar de
afzender. Daarmee laat u oplichters weten dat uw e-mailadres een
werkend adres is. En daardoor krijgt u uiteindelijk nog meer
nepmails. U kunt de mails het beste ongezien weggooien.
Meer informatie over het spamfilter van KPN vindt u op de site van
de provider
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
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06-11366665

WhatsApp krijgt eigen emoji


Smileys en andere emoji zien er
binnenkort anders uit in WhatsApp.
De berichten-app komt met een
eigen set met getekende pictogrammen.
Emoji zijn de kleine plaatjes die mensen veel gebruiken in
chatgesprekken. Tot nu toe leende WhatsApp de smileys en
andere tekeningen van Apple. Daar moest het bedrijf
waarschijnlijk voor betalen. Binnenkort zien gebruikers van
WhatsApp andere emoji tijdens hun chatgesprekken.

Nieuwe plaatjes
De verschillen zijn overigens maar klein. Zo is er een smiley met
hartjesogen, in de nieuwe emoji zijn de hartjes wat groter
geworden. En het plaatje van een gebakken ei krijgt twee dooiers.

Testversie
De veranderingen zijn al te zien in een testversie voor telefoons
met Android. Het is dan altijd even afwachten of de wijzigingen
ook in de uiteindelijke updates voor WhatsApp terechtkomen.
Uit Senioren Web Nieuwsbrief nr. 40 van 5 oktober 2017:
Tip: app verwijderen van Android-apparaat
Op uw telefoon of tablet staan vast veel apps. Soms wilt u een app
niet meer gebruiken en definitief van het Android-apparaat
verwijderen.
De apps die u hebt gedownload, zijn op meerdere manieren te
verwijderen van uw toestel. Bijvoorbeeld via de Play Store, de winkel
waar u ook apps downloadt.
 Tik op de app Play Store.
 Tik linksboven op het pictogram met de drie streepjes.
 Een menu opent. Tik hierin op Mijn apps en games.
 Er opent een lijst met apps die op uw apparaat staan. Tik op de
app die u wilt verwijderen.
 Tik rechts op Verwijderen.
 Tik op OK.
De app wordt nu verwijderd van het apparaat. Overigens zijn apps die
standaard op een toestel staan, niet te verwijderen.
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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

Postzegels
Al vele jaren worden er gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten
en religieuze artikelen verzameld ten bate van Missie- en
Ontwikkelingswerk. Wilt u ook meedoen? U kunt dit alles inleveren op
de soosmiddagen of bij onderstaande adressen. Kunt u het niet
brengen? Één telefoontje en we halen het bij u op.
Inleveradressen:
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,
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,

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

Website: www.kbowateringen.nl
Op onze site vindt u de afdelingen Algemene KBO, Ouderenadvies,
Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, Nieuwsblad en Uit goed voor U
Van de Seniorenraad Westland kunt U alle informatie vinden op de
site www.seniorenraad-westland.nl.
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Uitreiking Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis
63 ziekenhuislocaties kregen op woensdag 11 oktober van KBOPCOB het Keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend. Dit zijn
er drie meer dan twee jaar geleden, terwijl de kwaliteitseisen zijn
verzwaard. 16 ziekenhuislocaties raken het Keurmerk kwijt. Wie het
Keurmerk krijgt en verliest, staat inmiddels
op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl.
De kwaliteitseisen voor het keurmerk worden elke twee jaar zwaarder.
Zo wordt de kwaliteitsverbetering gestimuleerd. Manon Vanderkaa,
directeur van KBO-PCOB: “Als absolute voorwaarde blijft de
aanwezigheid en inzet van een geriatrisch team gehandhaafd. Dat
geldt ook voor een goede overdracht na ontslag. Goede nazorg dus.”
In deze ronde is daar onder andere bijgekomen dat het ziekenhuis de
oudere patiënt goed betrekt bij het behandelbeleid, zegt Vanderkaa.
“En dat er extra aandacht is voor ouderen op de spoedeisende hulp.”
Dit laatste kan door bijvoorbeeld bij binnenkomst van 70-plussers een
risicoscreening op kwetsbaarheid en functieverlies uit te voeren.
Keurmerk kwijt
In totaal zijn16 ziekenhuislocaties in Nederland het keurmerk kwijt.
Daar staat tegenover dat 19 ziekenhuislocaties die het keurmerk twee
jaar geleden niet krijgen, nu zo verbeterd zijn dat ze het wel
ontvangen. Van de 114 benaderde ziekenhuislocaties krijgt 55% het
keurmerk.Tijdens de Keurmerkronde in 2015 was dat 51%.
De Keurmerkwijzer met een overzicht van de score van alle
ziekenhuizen is ook te vinden op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl
“Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om extra
maatregelen te treffen zodat ouderen maximaal profijt hebben van
een ziekenhuisopname”
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Kwaliteitseisen
Het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis is in 2013 ontwikkeld door
KBO-PCOB. Er zijn veertien verschillende kwaliteitscriteria waarop de
ziekenhuizen worden beoordeeld. Zoals op beschikbaarheid en inzet
van een geriatrisch team, goede afstemming van alle behandelingen
en goede nazorg na ontslag uit het ziekenhuis.
Eén vast aanspreekpunt voor de oudere patiënt gedurende het gehele
behandeltraject is nog een aandachtspunt voor vrijwel alle
ziekenhuizen.KBO-PCOB heeft het initiatief voor het keurmerk
genomen omdat uit diverse onderzoeken blijkt dat een aanzienlijk deel
van de senioren er ten gevolge van een ziekenhuisopname op
achteruit gaat. Een achteruitgang die niets te maken heeft met de
reden van de opname. Senioren lopen een hoger risico op
complicaties rond ziekenhuisopname en ontslag. Zoals acute
verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is
de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten
met verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Naarmate men ouder
wordt komt dit echter steeds vaker voor. Behandelen van de ene
aandoening kan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.
Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om
extra maatregelen te treffen die ervoor zorgen dat ook ouderen
maximaal profijt hebben van een ziekenhuisopname en heropnames
worden voorkomen. Senioren vormen nu al de grootste groep
patiënten, nagenoeg 65%. Dit percentage zal nog verder toenemen
de komende jaren.”
Transparantie
Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge
deelname aan het onderzoek voor het keurmerk. Liefst 93% van de
Nederlandse ziekenhuizen werkte deze keer mee aan het
kwaliteitsonderzoek. Ook voor ziekenhuislocaties die het keurmerk
deze ronde niet behalen, is het belangrijk dat zij
op www.seniorvriendelijkziekenhuis.nl transparant zijn over wat goed
gaat en waar nog verbeterpunten liggen.
KBO-PCOB werkt voor het toekennen van het keurmerk intensief
samen met MediQuest en zorgverzekeraar Zilveren Kruis.
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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
Koos van Paassen
Lenie v.d. Goes
Riet Zwinkels

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

0174-293595
0174-293972
070-3210010
06-37323713
0174-295458
0174-295988
0174-292962

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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