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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
Secretariaat: 
Gaelstraat 17 
2291 SG  WATERINGEN 
e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 65              nr.5                             mei 2018 

 
Van de bestuurstafel 
 
Op 22 mei j.l. hebben we afscheid genomen van mevrouw Jo van 
Adrichem. Jo is 38 jaar lang wekelijks op de dinsdag- of 
donderdagmiddag  gastvrouw geweest bij de KBO activiteiten. Daar 
verzorgde zij samen afwisselend met de andere gastvrouwen voor de 
koffie en thee met iets lekkers. 
Helaas werd het nu voor haar te zwaar en wilde zij op eigen verzoek 
stoppen met deze activiteit. Jo namens alle KBO’ers en het bestuur 
willen wij je heel hartelijk bedanken voor je trouwe diensten en 
positieve inbreng. 
Met elkaar hebben we dinsdag samen met 
dinsdagmiddag bezoekers en een aantal 
genodigden een toast op Jo uitgebracht  
Blij zijn wij met mevrouw Cock van Adrichem die 
Jo gaat vervangen. Sommigen zullen al kennis 
gemaakt hebben met Cock want zo nu en dan is zij al ingevallen als 
het nodig was. Cock, we hopen ook op jou als vrijwilliger te mogen 
rekenen 
 
Namens het bestuur , Thea Bekkers  

http://www.kbowateringen.nl/
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Nieuwe leden  

Dhr. W.(Willem) van Reeuwijk, Amaliaplein 28, 2291SW Wateringen. 
Mevr. A.A.A. (Annie) van Zwet, Vliethof 56, 2291RZ Wateringen. 
 
Van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 
 
Overleden 
Dhr. N. (Nico) Bouwmeester, Noordweg 78, Den Haag.     op 26 maart 
Dhr. H.N. van Uffelen, Kwaklaan 36, 2291AV Wateringen. op  1 april 
Mevr. C.T.M. v.d. Berg-v.d. Haas, Oostblok 18, 2291XK Wateringen. 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
 
 
Activiteiten  
Di  29 mei     bekendmaking klaverjaswinnaar 2018 
Do 31 mei t/m 28 juni start vrij bridgen 
Di    5 juni t/m 26 juni  start vrij klaverjassen 
Di  3   juli  t/m 28 augustus zomer aktiviteiten  
                            Bridge-klaverjassen-biljarten-crea enz. 
11 t/m 18 augustus Vakantiereis zie inschrijfformulier in maart nr. 
Di  4 september opening KBO seizoen 2018 – 2019 
 
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. 
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ZOMERBRIDGE en KLAVERJASMIDDAGEN BIJ DE KBO-
WATERINGEN 

 
De zomerbridge start op donderdag 31 mei t/m 28 juni, de 
klaverjasmiddagen starten op dinsdagmiddag 5 juni om 13.30 uur   
In de maanden juli en augustus (vanaf 3 juli t/m 28 augustus) is er 
alleen op de dinsdagmiddag bridgen en klaverjassen. 
Graag om 13.00 uur aanwezig zijn i.v.m. lijnindeling voor het 
bridgen en 13.30 uur voor het klaverjassen 
 
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. 
 
Ook als je geen lid bent van de KBO –Wateringen bent u van harte 
welkom, wij vragen dan een bijdrage van € 1,00 per persoon, dit geldt 
ook voor het klaverjassen. 
 
Het is vrije inloop, dus u hoeft zich niet van tevoren aan te melden. 
 
Heeft u nog vragen over het bridgen dan kunt u bellen of mailen 
 met Jan de Kok, tel.: 0174-785167, email: ettyjandekok@gmail.com 
Voor vragen over het klaverjassen kunt u terecht bij Chris de Gier, tel.: 
0174-294521. 
 
 
Oproep 
 
Wie o wie heeft een week of 4 geleden  per ongeluk een lichtgrijs 
(heren)jack meegenomen van de kapstok in de Velo kantine. 
In de zakken zaten de sleutels van  auto, container en fiets. 
 
Heeft u een vreemd jack aan de kapstok hangen of dat van iemand 
gehoord? Meldt dit a.u.b. bij de redactie (Tel 06-54948214) 
 
De gedupeerde zou u heel dankbaar zijn  
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com


~ 4 ~ 
 

Klaverjassen 
 
 
Prijsklaverjassen  1 Mei  2018 
   
1.Wil Stevens                                5677  punten. 
2.Vonie v. Rijn                             5604  punten. 
3.Peter de Mos                           5475  punten. 
4.Jan v. Empel                             5424  punten. 
5.Bep v. Hagen                         5395  punten. 
  
Poedelprijs: 
  
Grad Kester                             3610  punten. 
 
 
Hoe log ik in op onze site? 
 
Regelmatig wordt de volgende vraag gesteld. 
Het lukt mij niet om in te loggen op de website. 
Als u op de website  www.kbowateringen.nl  bent, klik dan op de tekst 
in de grijze balk rechtsboven op “ in/uitloggen”. 
Vul bij Gebruikersnaam uw e-mailadres (dat wel bij ons bekend moet 
zijn) in. 
Voor het wachtwoord vult u uw geboortedatum in. Voorbeeld  07-12-
1899.  Let wel: streepjes tussen dag, maand en jaar. 
Klik er onder op de toets  “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 
 
 
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. 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Belastinginvullers  HUBA’s 

Cees van Rijn         Tel  0174-293694  

rijnc@kpnmail.nl  

Henk Berendse       Tel 0174-297235     06-11366665 

h.j.berendse@caiway.nl 

Henk van der Hee   Tel 0174-295294   

hc@vanderhee.net                                                                          

Ruud Nouwen         Tel 0174-294598   

ruudenhelen@caiway.nl                                                       

 

  
 

 

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

Mailadres!!! 

 

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

een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 
 

 
Bridge 
 
De nieuwe competitie 2018/2019 start op donderdag 6 september 
2018. Voor de nieuwe competitie begint, graag tijdig aangeven als u 
van partner wisselt. 
 
 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
mailto:ettydekok@gmail.com
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Biljarten 
 
Biljart  middagje 
Het is een zonnige (eindelijk)  dinsdag middag, en het wordt druk in 
de Velo kantine .Bij het klaverjassen zijn er 18 tafels, de biljarters 
hebben er maar 4 en zijn met 12 spelers, een leuk kluppie  dan spelen 
er 8 en schrijven er 4. Als iedereen er is om 13.30 uur en de indeling 
gemaakt  kunnen we beginnen  voor de eerste ronde, en dan tikken 
de ballen weer regelmatig. En wordt er ook les gegeven, zo van “als je 
de bal zo speelt via de rode en de band, dan komt die zo in de hoek, 
maar je moet zelf maar spelen, zo jij het ziet” . en zo leer je van elkaar 
hoe het spel  gespeeld moet worden. De ene dag loop het beter dan 
de andere dag, voor mij was de eerste partij heel goed, al moet ik er 
28 punten maken in 30 beurten, haalde ik er 53, mijn hoogste score 
tot nu toe, Maar niet alle stoten zijn raak. Aan Gudo de Wit is 
gevraagd, de volgende keer  andere schoenen aan te doen, want we 
worden verblind door zijn fel witte schoenen.  
Als de koffie dames hun potje klaverjas af hebben, is er koffie en 
wordt er gezellig gekeuveld over van alles. Na de koffie gaan we voor 
het vervolg en als er een spel af is hoor je hard,”Biljart vrij” en de 
volgende op de lijst zijn aan de beurt, op het laatst loopt er nog een 
man binnen en schuift in de lijst er tussen en speelt zijn potje mee, Na 
2 potjes gaan er al een paar naar huis, en spelen we nog een potje  
“10 over rood” en wint Jan Schols zijn eerste potje met een mooie 
driebander, Dan ruimen we met een man of 6 de tafels op en de 
stoelen op zijn plaats en keren allen tevreden naar huis.   
Cees. 
 
 
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  
Tel. 0174-219623 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing  droedel nr. 30 
 

onder ons je  
 
Goede oplossing ingezonden door: 
 
Hannie Simons, Aad Zuiderwijk, 
Baps Klooster, 

Riet Zwinkels, Magda Vanhoutte, Jan van der Knaap,Riet Vollebregt, 
Henny van der Haas, Thea Vijverberg, 
Anneke Thoen. 
 

 
Uw oplossing kunt  u tot 12 juni 2018 inleveren bij Thea Bekkers, 
 Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net


~ 8 ~ 
 

Uit: Weetjes van Senioren Society 
 
Medikaart 
Gebruikt u medicijnen en reist u veel? De 
vakantieperiode komt er weer aan en dan is 
het handig om al uw medicijnen in één 
overzicht te hebben. Zo voorkomt u dat u een medicijn vergeet en 
heeft een arts direct zicht op wat u nodig heeft.  
  
Zo’n handig hulpmiddel is de Medikaart. Een plastic kaart in het 
formaat van een bankpas voor in de portemonnee. Hierop hebt u al 
uw medische gegevens bij de hand zoals verzekering, bloedgroep 
maar ook of u ergens allergisch voor bent.  
  
Als u die kaart aan de apotheker laat zien, kan hij snel nagaan of 
nieuwe medicijnen samengaan met die welke u al heeft. En hebt u 
medicijnen verloren, dan kan de apotheker hier zien wat u nodig heeft. 
Ook bij een ongeluk hebben de hulpverleners gelijk zicht op wat u slikt 
en wat ze dan wel of niet kunnen doen.  
  
Gebruikt u veel medicijnen, dan krijgt u een tweede kaart gratis. 
Verandert u veel van medicijnen, dan kunt u ook een kaart nemen met 
3 of 6 wijzigingen.  
  
Ga naar https://www.medikaart.nl/stap-4-kaart-aanvragen. Daar kunt 
u uw gegevens online invullen. Binnen een paar dagen krijgt u de 
kaart thuis gestuurd. U kunt ook een PDF downloaden en uitprinten. 
Die kunt u dan zonder computer invullen en opsturen.  
  
U kunt nu de Medikaart bestellen voor € 8,00 in plaats van € 8,50. Als 
u zich aanmeldt op de site van Medikaart vult u bij: ‘Hoe kent u 
Medikaart’ in: Senioren Society 
 

Heeft u vragen? Bel ons 020-7740413 
info@seniorensociety.nl 
www.seniorensociety.nl 
 

mailto:info@seniorensociety.nl
http://seniorensociety.us8.list-manage1.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=e3f21d982f&e=6b65afea58
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Veel e-mails over wijzigingen privacyregels 
 
In de EU wordt binnenkort nieuwe 

privacywetgeving van kracht. Vandaar dat u de afgelopen (en 
komende) weken veel e-mails hierover ontvangt. 
 
Met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid hebt u de 
afgelopen weken e-mails ontvangen waarin bedrijven, instanties en 
diensten uitleggen dat hun privacybeleid is gewijzigd en 
wat dat voor u betekent. En misschien hebt u ook 
verschillende keren moeten bevestigen dat u een 
bepaalde mailing of nieuwsbrief wilt blijven ontvangen. 
Natuurlijk bent u in deze tijden van phishing en 
gijzelsoftware op uw hoede: zijn het criminelen die uit zijn 
op uw gegevens? Nee, de mails over een gewijzigd privacybeleid zijn 
echt. 
 
AVG  
Aanleiding voor al deze e-mails is de de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei van kracht wordt. De 
AVG omvat nieuwe privacyregels voor de hele Europese Unie. Alle 
bedrijven en diensten dienen zich aan deze nieuwe regels te houden. 
Ook wanneer ze niet in de EU zijn gevestigd, zoals Google, Facebook 
en Microsoft. De AVG vervangt de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp).  
 
Expliciete toestemming 
Bedrijven moeten duidelijk kunnen maken waarom ze bepaalde 
persoonsgegevens verzamelen en bewaren. Vandaar dat het voor 
veel bedrijven noodzaak is hun privacybeleid te wijzigen. Ook stelt de 
AVG dat contacten alleen mogen worden gemaild wanneer ze daar 
expliciet toestemming voor hebben gegeven. Dus wanneer u uw e-
mailadres doorgeeft mag een winkel u niet zomaar mailen. Uw 
toestemming is nodig. En dit geldt met terugwerkende kracht. 
Vandaar dat veel bedrijven het zekere voor het onzekere nemen en 
iedereen uit hun mailingenbestand vraagt zich opnieuw aan te 
melden. 
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Ook de lokale bridgeclub  
De AVG geldt niet alleen voor grote bedrijven en winkelketens. Ook 
uw lokale bridge-, voetbal- of hockeyclub moet zich aan de nieuwe 
regels houden. Evenals uw fysiotherapeut, kapper en bloemist.  
 
Wat gebeurt er op 25 mei?  
De AVG wordt op 25 mei van kracht. De afgelopen twee jaar was een 
overgangsperiode om iedereen de gelegenheid te geven alle 
processen in te richten volgens de nieuwe regelgeving. Maar toch is 
lang niet iedereen op tijd klaar. Zoals de Belastingdienst, om maar 
een partij te noemen. 
 
 
Uit: de Nieuwsbrief van 17 mei 2018 van Seniorenweb  

Mail over Rabo Wereldpas is phishing 
 
Pas op voor een e-mail uit naam van Rabobank, waarin staat 
dat u een verouderde bankpas zou hebben. Het gaat om een 

vals bericht. 
‘Wij introduceren als bank elk jaar een 
nieuwe Rabo WereldPas en het is verplicht 
om hiervan gebruik te gaan maken’, staat in 
de mail die wordt verstuurd van Rabobank 
N.V. Via een link kunt u zogenaamd een pas 
aanvragen. 
Verwijderen 

De mail is vals. Rabobank zal u niet verplichten  een nieuwe 
bankpas aan te vragen. Klik dan ook niet op de link en verplaats de 
mail naar de Prullenbak. De Fraudehelpdesk heeft 
een voorbeeld van de mail. 
Gratis controle op phishing bij SeniorWeb  
Nepmails blijven lastig te herkennen. SeniorWeb-leden kunnen 
verdachte mails naar ons doorsturen. U hoort uiterlijk de volgende 
werkdag of het een phishingmail is of niet. 
 

 

https://www.fraudehelpdesk.nl/vragen-meldingen-cpt/de-nieuwe-rabo-wereldpas-2018/
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Sneltoetsen gebruiken in Windows 
Laat de muis maar liggen, met sneltoetsen kunt u tijd en moeite 
besparen. Deze toetscombinaties maken het werken met een 
Windows-computer een stuk gemakkelijker! 
Sneltoetsen 

Een sneltoets is een combinatie van toetsen die u indrukt om de 
computer een opdracht te geven. Iets waar u normaal een menu of de 
muis voor zou gebruiken. Door twee of drie toetsen tegelijkertijd in te 
drukken, voert u een handeling uit. Zo kunt u in een handomdraai 
bijvoorbeeld een tekst kopiëren of plakken. Sneltoetsen werken ook 
om programma's te gebruiken, documenten te openen en delen van 
Windows te gebruiken. 
Voor- en nadelen 

Werken met sneltoetsen heeft veel voordelen, bijvoorbeeld: 
 Veel ervan werken in meerdere programma's. De sneltoetsen uit 

Office-programma's zijn bijvoorbeeld in Word, Excel en 
PowerPoint te gebruiken. Sneltoetsen voor opmaak, zoals Ctrl+B 
om tekst vet te maken, werken in alle tekstprogramma's. 

 Sneltoetsen verminderen het muisgebruik. Dat is goed voor uw 
handen, armen en polsen. 

 Sneltoetsen kunnen handelingen sneller laten verlopen. U kunt 
een tekst bijvoorbeeld kopiëren via het menu. Maar met de 
sneltoets Ctrl+C gaat het veel sneller. 

 Ook besparen sneltoetsen u zoekwerk. In Word zitten veel 
functies verstopt in de menu's. Met sneltoetsen activeert u die 
functies veel sneller. Zo slaat u een document op met de 
sneltoets Ctrl+S. 

Nadeel 
Het nadeel van sneltoetsen: u moet ze uit uw hoofd leren. Maar hoe 
vaker u een combinatie gebruikt, hoe makkelijker het wordt om die 
sneltoets zonder na te denken te gebruiken. Al doende leert men! 
Hoe bedient u sneltoetsen? 

Sneltoetsen zijn heel makkelijk te gebruiken. We leggen het uit aan de 
hand van de sneltoets Ctrl+C: druk op het toetsenbord de Ctrl-toets in 
en blijft die toets ingedrukt houden. Druk vervolgens met een andere 
vinger de letter C in (niet de hoofdletter, gewoon de toets met de letter 
C). 
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Zodra de functie is geactiveerd of de handeling is uitgevoerd, kunt u 
de toetsen loslaten. Het plusteken uit dit voorbeeld staat er alleen 
voor de duidelijkheid, u hoeft niet op de + te drukken. 
Bekijk in deze video hoe het werkt. 
Veelgebruikte sneltoetsen 

Er zijn veel sneltoetsen en het kan lastig zijn ze te onthouden. Maar 
op een gegeven moment krijgt u favoriete sneltoetsen en hoeft u er 
niet meer over na te denken. Uw vingers onthouden de toetsen voor 
u, net als bij blind typen of bij pianospelen. Begin eens met wat 
sneltoetsen die u vaak kunt gebruiken. 
 
Veelgebruikte sneltoetsen zijn: 
 Ctrl+S: een bestand waar u aan werkt tussentijds opslaan. 
 Ctrl+A: alles in een bestand of op een scherm selecteren. 
 Ctrl+C: het geselecteerde kopiëren. 
 Ctrl+X: het geselecteerde knippen, 
 Ctrl+V: het geselecteerde plakken. 
 Ctrl+B: het geselecteerde vet maken. 
 Ctrl+I: het geselecteerde cursief maken. 
 Ctrl+U: het geselecteerde onderstrepen. 
 Ctrl+Z: een vorige handeling ongedaan maken.  

 

Tablets en smartphones 

Sneltoetsen zijn te gebruiken op computers en laptops. Op tablets, 
zoals de iPad, werken ze niet. Die apparaten zijn niet ontworpen om 
met een toetsenbord te worden gebruikt. De bediening gaat door 
middel van aanraking, niet door toetscombinaties. Dat geldt ook als u 
een toetsenbord aansluit op uw tablet. 
Tip: ongedaan maken 

Misschien handig om te weten: als u sneltoetsen gebruikt om tekst op 
te maken, kunt u de handeling snel ongedaan maken. Stel dat u 
bijvoorbeeld iets vet maakt met Ctrl+B, druk dan nog eens op Ctrl+B 
om dit ongedaan te maken. Daarbij moet de betreffende tekst wel 
geselecteerd zijn. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor Ctrl+I (schuine 
tekst) en Ctrl+U (onderstrepen). 
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Tip: de handigste onbekende sneltoetsen (Windows) 
 

Krijgt u geen genoeg van sneltoetsen? Er zijn nog 
talloze onbekende combinatietoetsen, die 
bijvoorbeeld handig zijn tijdens het internetten. 
Veelgebruikte sneltoetsen zoals Ctrl+C 
(kopiëren) en Ctrl+V (plakken) kent bijna 
iedereen wel. Maar er zijn ook handige 
sneltoetsen waar velen niet bekend mee zijn. 

Probeer ze gerust eens uit. Weet u niet hoe? Lees dan eerst ons 
bovenstaand artikel 'Sneltoetsen gebruiken in Windows'. 
Voorbeelden van handige maar vaak onbekende sneltoetsen op 
internet: 
 Alt+D 

Selecteer hiermee op internet de adresbalk. U kunt dan gelijk een 
webadres typen. Dit is handig wanneer u snel naar een andere 
website wilt surfen.  

 Alt+Enter 
Typ in de adresbalk een webadres en open met deze sneltoets 
een website op een nieuw tabblad. U behoudt dan de pagina die 
u op dat moment bekijkt. 

 Alt+pijl naar links 
Ga terug naar de vorige geopende internetpagina. 

 Alt+pijl naar rechts 
Per ongeluk naar de vorige pagina gegaan? Maak dat met deze 
sneltoets ongedaan en u gaat weer naar de volgende pagina. 

 Page Up 
Scrol omhoog door de pagina. 

 Page Down 
Scrol omlaag door de pagina. 

 Ctrl+F 
Open op internet de zoekbalk en zoek op de pagina naar een 
bepaald woord. 

 
 

 

 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/s/sneltoets
https://www.seniorweb.nl/artikel/sneltoetsen-gebruiken-in-windows
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Tip: afstand meten tussen twee plekken op aarde 
 

Met Google Maps is het makkelijk om na te 
gaan hoe groot de afstand hemelsbreed is 
tussen twee plekken op de kaart. 
De grootste afstand tussen twee punten op 
aarde bedraagt iets meer dan 20.000 
kilometer. Tenminste… als u niet tot de 
groep mensen behoort die denkt dat de 
aarde plat is. En de afstand Rotterdam-
Berlijn is zo'n 611 kilometer, terwijl 
Amsterdam en New York bijna 5900 
kilometer van elkaar verwijderd zijn. Meet 

zelf ook de precieze afstand tussen twee punten. Hoe ver woont u 
bijvoorbeeld exact van uw boezemvriend vandaan, of van uw favoriete 
restaurant? 
 Surf naar www.google.nl/maps 
 Klik met de rechtermuisknop op een plek op de kaart van waaruit 

u wilt meten. 
 Klik in het menu dat verschijnt op Afstand meten. 
 Er verschijnt een rondje op de kaart. Klik op een punt op de kaart 

om de afstand hier naartoe te meten. 
 Er verschijnt een rechte lijn met de totale afstand. Klik eventueel 

nog op een andere plaats op de kaart om een extra punt toe te 
voegen. 

 Versleep een punt of traject om het te verplaatsen of klik op een 
punt om het weer te verwijderen. 

 Als extra informatie staat onderaan de totale afstand in kilometers 
(km) en mijl. Klik onderaan op het kruisje in het vakje met de 
gemeten afstand om af te sluiten. 

 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.nl/maps
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Tip: telefoonnummer van een persoon opzoeken 
 
Zoek gemakkelijk het 
telefoonnummer van iemand op 
via Detelefoongids.nl.  
Mensen met een vaste 
telefoonaansluiting worden via 
de telecomaanbieder 
aangemeld bij De Telefoongids 
voor een vermelding in de gids. 
De inhoud van deze dikke gele 
pil is ook online te raadplegen.  
 
Zo zoekt u gemakkelijk iemands telefoonnummer. 
 Ga naar www.detelefoongids.nl 
 Klik boven de zoekbalk op het tabblad Personen zoeken. 
 Klik in het veld met de tekst 'Wie zoekt u?'. 
 Typ de achternaam van de persoon die u zoekt. 
 Tijdens het typen verschijnen zoeksuggesties. Klik op de 

gewenste optie. 
 Klik eventueel in het zoekveld ernaast om ook een stad, straat, 

buurt of postcode te typen. 
 Tijdens het typen verschijnen zoeksuggesties. Klik op de 

gewenste optie. 
 De zoekactie start direct. Bij u niet? Klik dan op de 

knop Personen zoeken. 
 De zoekresultaten verschijnen. Scrol naar beneden en ga 

eventueel naar een volgende pagina met zoekresultaten. Klik 
daarvoor op Volgende. 

 De persoon die u zoekt gevonden? Klik op Toon nummer. 
Een nieuw tabblad opent en het telefoonnummer is zichtbaar op de 
groene knop. Bezoekt u de website via een smartphone, dan kunt u 
het nummer direct bellen door erop te tikken. 

 
 
 
 

https://www.detelefoongids.nl/
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 Uit: KBO-PCOB Verenigingsnieuws | april 2018 

 

Bericht voor KBO-leden: Actie Vrijwillige Bijdrage verplaatst van 

mei naar september 

 

 

  

De jaarlijkse Actie Vrijwillige Bijdrage is voor 

KBO-leden in 2018 in een andere maand  

dan in voorgaande jaren. Tot en met 2017 

 stond in de mei-uitgave van Nestor een 

overzicht van de behaalde activiteiten 

 van Unie KBO in het voorgaande 

 kalenderjaar. Dit overzicht ging gepaard  

met de vraag van directeur Manon  

Vanderkaa om een vrijwillige bijdrage om de voorzetting van het goede 

werk een duwtje in de rug te geven. 

Het overzicht van wat we voor u deden en bereikten in 2017 vinden  

KBO-leden ook dit jaar in de mei-uitgave van het Magazine van  

KBO-PCOB. De Actie Vrijwillige Bijdrage is dit jaar echter – net als voor  

PCOB-leden – in september. U ontvangt dan een brief (met aangehechte 

acceptgirokaart) over deze actie bij het magazine. 

Goed om te weten: Het gaat om een vrijwillige bijdrage, dus u bent tot  

niets verplicht. Uiteraard bevelen we de actie van aanstaande september wel 

alvast van harte bij u aan. 

 

Ledenvoordeel, speciaal voor u! 

 

  

 

Als KBO- of PCOB-lid kunt u 

gebruikmaken van aantrekkelijke 

kortingen. De lijst met ledenvoordelen 

is weer aangevuld. U vindt het 

overzicht van vaste ledenvoordelen 

én leuke eenmalige kortingen 

op onze website. 
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Uit: de Nieuwsbrief van 19 april 2018 van Seniorenweb 

Tip: zoeken op een webpagina 
 
Bent u op zoek naar specifieke informatie op een webpagina, dan kan 
de zoekfunctie Control+F uitkomst bieden. Vind zo 

snel de meest relevante informatie. 
Vooral bij lange artikelen op het wereld wijde 
web, is de zoekfunctie onmisbaar.  Bezoekt u 
bijvoorbeeld de Wikipagina over de 
'Maritieme geschiedenis van Nederland', 
maar u wilt alleen iets weten over de 

twintigste eeuw, dan is het wel prettig dat u 
gelijk kunt springen naar het desbetreffende 

onderwerp. Of als u iets zoekt over de Gouden Eeuw, dan wilt u 
misschien alleen iets weten over de architectuur. De sneltoets Ctrl+F 
helpt u daarbij en is te gebruiken in elke browser en pdf en in elk 
Word-document. 
 Surf naar een webpagina. 
 Druk de toetsen 'Ctrl' en 'F' tegelijkertijd in. 
 Er verschijnt een zoekvenster. De locatie van dit venster verschilt 

per browser. (Chrome: direct onder de adresregel van de website, 
Firefox: linksonder, Edge en Internet Explorer: linksboven) 

 Typ de zoekterm. 
 Via pijltjes of 'Volgende' kunt u springen naar de volgende 

vermelding van de zoekterm. 
Sommige browsers hebben nog extra functies. In Internet Explorer 
kunt u klikken op Opties en kiezen voor 'Heel woord' of 'Identieke 
hoofdletters/kleine letters'. Edge heeft de vergelijkbare termen 
'Volledig woord moet overeenkomen' en 'Identieke hoofdletters/kleine 
letters'. Firefox gebruikt: 'Alles markeren', 'Hoofdlettergevoelig' en 
'Hele woorden'. Klik deze woorden aan om de zoekresultaten uit te 
breiden of te verkleinen. Zo bepaalt u of alleen 'Architect' of ook 
'Architectuur' wordt opgenomen bij een zoekopdracht naar 'Architect'. 
Chrome heeft geen extra functies. 

 
 
Uit: KBO-PCOB  nu van 26 april 2018 
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Nieuwe maatregel leidt tot minder huurtoeslag 
 

Het schrappen van de zogenaamde 
‘KAN-bepaling’ bij de huurtoeslag 
pakt negatief uit. KBO-PCOB pleit 
daarom voor het terugdraaien van 
deze voorgenomen maatregel. 
Manon Vanderkaa, directeur KBO-
PCOB: “De maatregel raakt juist 
degenen die het ‘t hardst nodig 
hebben. We willen dat de regering 

onze vragen beantwoordt en mensen met lage inkomens beter 
beschermt.” 
Wat is er aan de hand? Wie een laag inkomen heeft, ontvangt in 
Nederland huurtoeslag om de huur te kunnen betalen. Daarbij betaal 
je een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage in de huurtoeslag stijgt elk 
jaar een beetje. Ófwel met de bijstandsontwikkeling, ófwel met de 
huurprijsontwikkeling. Dit wordt de KAN-bepaling genoemd. De 
overheid kiest tot nu toe altijd voor de laagste van deze 
prijsontwikkelingen, wat ervoor zorgt dat huurders altijd het 
‘voordeligst’ uit zijn. 
Dure bezuiniging 
De KAN-bepaling dreigt nu te verdwijnen. De eigen bijdrage in de 
huurtoeslag wordt voortaan alleen gekoppeld aan de verwachte 
huurprijsontwikkeling. In het eerste jaar gaat het nog om een klein 
maandelijks bedrag. Maar het is niet uitgesloten dat dit bedrag in de 
komende jaren oploopt. 
Manon Vanderkaa: “KBO-PCOB is ontevreden over deze 
bezuinigingsmaatregel. Ten eerste raakt het schrappen juist diegenen 
die de huurtoeslag het hardst nodig hebben om rond te komen. Ten 
tweede is het onlogisch dat de koppeling voortaan met de 
huurprijsstijging wordt gemaakt, en niet met de bijstandsontwikkeling. 
De bijstandsontwikkeling biedt namelijk wél inzicht in wat veel mensen 
daadwerkelijk kunnen betalen!” 
Vragen onbeantwoorden KBO-PCOB stelde eind 2017 vragen aan het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken over de maatregel. Onderstaande 
vragen zijn niet, of onvoldoende, door de minister beantwoord: 
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1. Wat is het cumulatieve (opgetelde) effect van het schrappen van de 
KAN-bepaling in de jaren 2021, 2022, 2029 en 2039? 

2. Hoe groot zijn de koopkrachteffecten voor gepensioneerden in 
deze kabinetsperiode, en in de jaren daarna? 

3. Hoeveel gepensioneerden ondervinden nadeel van de schrapping 
van de KAN-bepaling? 

 KBO-PCOB houdt de behandeling van deze wetswijziging zorgvuldig 
in de gaten. Manon Vanderkaa: “Wij willen glashelder krijgen wat de 
effecten zijn van deze maatregel voor groepen senioren: 
werkzoekende senioren met een uitkering, senioren met een lager 
inkomen en gepensioneerde senioren. Laat maar duidelijk worden 
hoezeer het voor hen negatief zal uitpakken. 
Uiteraard blijven we ons verzetten tegen de invoer van deze 
maatregel. 

 
 
Uit: de Nieuwsbrief van 3 mei 2018 van Seniorenweb 

Google vernieuwt Gmail 
 

Het uiterlijk van de webversie van Gmail 
gaat op de schop en de maildienst is 
voorzien van een aantal vernieuwingen. 
Google verspreidt de nieuwe versie de 
komende weken. 
De webversie van Gmail gaat al geruime tijd 
mee. Tijd voor een make-over, vond Google. 

Het bedrijf heeft Gmail ook direct voorzien van een aantal 
vernieuwingen. 
 
 
De belangrijkste vernieuwingen  
 Bekijk bijlages, zoals foto's, direct vanuit de inbox. Dus zonder 

de e-mail te openen. 
 Stel berichten uit zodat u ze op een later moment weer ziet. 

Met deze snooze-functie, zoals Google het noemt, kunt u een 
datum en tijdstip opgeven waarop de e-mail weer in uw inbox 
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verschijnt. Heel handig bijvoorbeeld bij berichten met kaartjes 
voor een voorstelling of concert. 

 Krijg actieve herinneringen: wanneer iemand niet antwoordt op 
een e-mail van u, maakt Gmail hiervan melding zodat u een 
herinnering kunt sturen. Andersom helpt Gmail u eraan te 
herinneren dat u een bepaalde mail nog moet beantwoorden. 

 Maak gebruik van de vertrouwelijke modus. Daarmee kan de 
gebruiker bepalen of een e-mail mag worden doorgestuurd, 
geprint of gekopieerd. Ook is in te stellen dat een e-mail na 
een bepaalde tijd verloopt. Het bericht is dan bij de ontvanger 
gewist en deze ziet de mededeling dat de inhoud van het 
bericht is verlopen.  

Verspreiding 
Gebruikers van Gmail krijgen het vernieuwde uiterlijk de komende 
weken vanzelf te zien. Wie niet kan wachten, kan zelf de knop 
omzetten. Klik in de webversie van Gmail op Instellingen (het 
tandwiel rechtsboven in de inbox) > Probeer de nieuwe Gmail. Op 
dezelfde manier kunt u terugschakelen naar de huidige omgeving.  
Eind mei verschijnt er op de site van SeniorWeb een artikel waarin 
u leert werken met het vernieuwde Gmail.  
 

 

 

Hondsdagen  
 

De hondsdagen is een aanduiding van de 
periode van ongeveer 20 juli tot 20 augustus. 
De naam is gerelateerd aan 

het sterrenbeeld Grote Hond. De heldere ster Sirius van dat 
sterrenbeeld komt dan gelijk met de Zon op, en is dan niet te 
zien. In Nederland en België is deze periode gemiddeld de 
warmste van het jaar. 

 

 

https://www.seniorweb.nl/nieuws
https://www.seniorweb.nl/nieuws
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbeeld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Hond
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sirius_(ster)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zon
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB


~ 21 ~ 
 

Mail van ICS over rekeningoverzicht is phishing 
 
Pas op voor een e-mail uit naam van ICS waarin staat 
dat uw rekeningoverzicht weer beschikbaar is. Het 

gaat om een vals bericht. 
Internetcriminelen proberen achter uw gegevens te komen door 
een verschillende valse links aan te bieden. In de betreffende e-
mail, verstuurd vanaf noreply@ics.mailing.nl, staat dat u uw 
creditcardoverzicht kunt inzien. 
Weggooien 
De mail heeft het onderwerp ‘Uw rekeningoverzicht is weer 
beschikbaar’. Trap er niet in. Klik niet op de link en gooi de mail in 
de prullenbak. 
Gratis controle op phishing bij SeniorWeb  
Nepmails blijven lastig te herkennen. SeniorWeb-leden kunnen 
verdachte mails naar ons doorsturen. U hoort uiterlijk de volgende 
werkdag of het een phishingmail is of niet. 
 
 
Postzegels 
 
Gebruikte postzegels brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen ten 
bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U 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,  Tel: 0174-295327 
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,   Tel: 0174-296794 
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,  Tel: 0174-294848  
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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Uit: de Nieuwsbrief van 10 mei 2018 van Seniorenweb 

Rabobank stopt met Rabo Scanner 
 
Rabobank doet het apparaatje om online betalingen en 

overboekingen te verifiëren, de Rabo 
Scanner, de deur uit. De scanner is niet 
meer nodig, concludeert de bank. 
Dat meldt De Telegraaf op basis van een 
interview met een groepsdirectielid van de 
bank. De Rabo Scanner is steeds minder 
vaak nodig, maar nog altijd verplicht voor 
onder meer het installeren van de mobiele 
app en het overboeken van grote 
bedragen. Rabobank stelt dat het door de 

technologische ontwikkelingen ook mogelijk is om net zo veilig 
online te bankieren zonder apart kastje. 
Volksbank 
Ook bij Volksbank, het moederbedrijf van SNS, ASR en 
Regiobank, loopt een project om de Digipas overbodig te maken. 
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Tip: app downloaden in Windows 10 
 
Voor Windows 10 zijn allerlei (gratis) apps. Download zo'n app in de 
Microsoft Store. 
Voor Windows 10 zijn verschillende apps beschikbaar. 'App' is een 
kort woord voor applicatie, wat programma betekent. In Windows 10 
worden alle programma's apps genoemd. Een nieuwe app haalt u uit 
de zogenoemde Microsoft Store. Ook van het internet kunt u 
programma's downloaden. Lees hier meer over in de tip 'Programma 
downloaden in Windows 10'. 
Store 
De Microsoft Store is de online winkel van Microsoft. Gebruikers van 
Windows 10 kunnen daar met hun Microsoft-account apps, spelletjes 
en films downloaden. Die zijn gratis of betaald. De winkel vindt u via 
onder meer de Startknop. Wie de Microsoft Store opent, ziet populaire 
apps en spellen en kan in verschillende rubrieken snuffelen. 
Hieronder omschrijven we hoe u een gratis app downloadt waarvan u 
de naam al weet. Denk aan WhatsApp Desktop, Netflix of Ziggo GO. 
App installeren 
Zoek en installeer zo een gratis app: 
 Open de Microsoft Store. Klik op het pictogram op de Taakbalk of 

klik op de Startknop > Microsoft Store. 
 Klik rechtsboven in de zoekbalk. 
 Typ de naam van de app die u wilt installeren en druk op 

de Enter-toets. 
 Een overzicht van de zoekresultaten verschijnt. Klik op de 

gewenste app. 
 In een venster worden de details over de app getoond. Hebt u op 

een betaalde app geklikt, dan ziet u de prijs met daaronder de 
knop 'Kopen'. Klik bij een gratis app op de knop Downloaden. 

 De app wordt gedownload en geïnstalleerd. De knop 'Starten' of 
'Openen' verschijnt. Klik op deze knop om het programma direct 
te openen. 

Het programma is ook terug te vinden in het Startmenu. Klik daarvoor 
op de Startknop en scrol door de programma's. Klik op de naam van 
de app om hem te starten. 

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-programma-downloaden-windows
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-programma-downloaden-windows
http://cms.seniorweb.nl/artikel/microsoft-account-aanmaken
https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/d/downloaden
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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  
M.P.A Olsthoorn   lid   0174-297431 
 
 
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-C lijn       0174-293595 
Magda Desmet             A-B lijn           0174-293972 
Jan Lindenburg            A-B lijn           070-3210010 
Willy vd Meer               A-B lijn           06-37323713 
 
 
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  
 
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 
                         of 0174-294521 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com

