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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.9                            oktober 2018 

 
Van de bestuurstafel 

Ook dit najaar is, net als de zomer, 
genieten van het mooie weer. En genieten 
gaan we zeker: de KBO Wateringen 
bestaat dit jaar 65 jaar! Zo groots als 60 
jaar gaan we dit niet vieren. Maar 
onopgemerkt voorbij laten gaan, willen we 
dit moment zeker niet. Wij als bestuur zijn 
er trots op dat onze vereniging ook na 65 
jaar nog groeit en bloeit. Dit gaat weliswaar 
niet vanzelf: de wereld van 65 jaar geleden 
zag er wel heel anders uit dan de huidige. 

65 jaar geleden was ik een meisje van 7 jaar, dus 2e klas lagere 
school. De kindertjes van nu zitten op de basisschool en ik zou nu in 
groep 4 zitten. 
De KBO probeert mee te veranderen, maar één ding blijft hetzelfde: 
wij zijn er voor de leden. Zelf vind ik 2 dingen erg belangrijk: 
belangenbehartiging en het sociale aspect. Want eenzaamheid neemt 
in het algemeen toe bij het vorderen der jaren. 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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Op dinsdag 18 december houden wij in de Velo kantine onze 
kerstviering: eerst een dienst met pastoor Straathof, daarna een 
optreden en tot slot een buffet. De  viering begint om half twee. 
Voor u treden deze middag op Nathaly Masclé en Jean Louis van 
Dam met een speciaal kerstrepertoire. 
In het kader van het 65-jarig bestaan van onze KBO wordt dit buffet u 
gratis aangeboden. Niet leden betalen € 15,== maar leden gaan voor. 
Elders in deze Nieuwsbrief vindt u een aanmeldingsformulier. Zonder 
aanmelding, geen deelname.  
 
Verder wijs ik u op het 2e PLUStival van de Seniorenraad Westland, 
op 16 november vanaf 13.00 uur in het gemeentehuis in Naaldwijk. 
Wij als KBO zijn daar ook vertegenwoordigd. 
 
Namens het bestuur, 
 
Annelies van der Hee-Lammers,  voorzitter 
 
 
Nieuwe leden  

 
Mevr. M. (Ria) Netten-Straub, Lindelaan 117, 2282EP Rijswijk. 
Mevr. C. (Corrie) van de Putte, Lenteblok 51, 2291VA Wateringen. 
Mevr. G.A. (Gerrie) de Ruiter, Lenteblok 63, 2291VA Wateringen. 
Mevr. J. (Julia) de Maat, Havannasingel 66, 2548GR Den Haag. 
Dhr. G.H. (Gerard) Meijer, Strandwal 1, 2241MH Wassenaar. 
 
Van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
 
 
Overleden 
  

Jan Smits, Fl. Nightingalestraat 222, 2286JV Rijswijk.    Op 2 oktober 
 
Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies.  
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Activiteiten  
 
Wo 31 oktober Modepresentatie Van der Klooster 
Do  29 november Sinterklaas bridge 
Di     4 december Sinterklaas klaverjas/biljart 
Di    11 december Kerstklaverjas/biljart 
Di    18 december Adventsviering en 65 jaar KBO Wateringen 
Do   20 december Kerstbridgedrive  
Di    22 januari ’ 19  Klaverjasmarathon 
29-30-31 maart ’19  Kaartweekend 
 
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. 
 
 

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

 
 
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. 
  

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Bridge 
 
EINDSTAND 1e COMPETITIERONDE 2018/2019 
 
 
A-LIJN 
 
1e  Elly en Martin Olsthoorn    52.43 % 
2e  Thecla Kester en Anneke Fromberg  52.18 % 
3e  Lineke en Dick Kraaijenbrink   51.84 % 
4e  Joke en Leo Toussain    51.61 % 
 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
 
1e  Nel en Koos Duivenvoorden   57.22 % 
2e  Aaf en Jan Lindenberg    54.88 % 
3e  Peter van Alphen en Hans van Alphen  52.11 % 
4e  Thea Bekkers en Vonie van Rijn   52.00 % 
 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
 
1e  Jetty Grootveld en Koos van Paassen  54.99 % 
2e  Aty Arbouw en Annie van Dijk   53.97 % 
3e  Nel Hendricks en Tiny v.d. Bergen  53.75 % 
4e  Astrid de Lijster en Jan van Kester  53.70 % 
 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
 
1e  Hans van Gogh en Hans de Mos   58.92 % 
2e  Leonie van Schie en Toos van Mil  55.80 % 
3e  Marga v.d. Bosch en Riet van Vliet-Hagebeek 51.86 % 
4e  Truus en Adri Hartman    51.78 % 
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Klaverjassen  
 
 
Uitslag prijsklaverjassen: 2 oktober-2018 
  
1.Arie Kraayenvel    5511  punten. 
2.Jos vd Voorde   5488  punten. 
3.An  vd Sman    5458  punten. 
4.Trees Löbker    5436  punten. 
5.Wil Stevens   5332  punten. 
  
  
Poedelprijs: 
  
Plony Bouman    3438  punten. 
 
 
  
 
 
 Klaverjas Marathon. 
 
Dames en Heren wij gaan weer een marathon organiseren ,en wel op 
dinsdag 22 Januari 2019 
Het is vroeg bekend dus u kunt die dag vrij houden , 
Aanvang 10,00 uur  
In de ochtend 2 partijen en de middag 3 partijen 
Verder gegevens in de volgende Nieuwsbrief 
 
Tony. Piet.  Chris.   
 
 
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 Goed Voor U 

                                De Westlandse schaapsherder  
      

 
Op woensdagmiddag 23 januari 2019 komt Lex Thoen, onze 
Westlandse schaapsherder een presentatie geven over zijn 
schaapskudde. 
 
Lex Thoen komt vertellen wat het inhoudt “om herder” te zijn. En over 
bijzondere ontmoetingen bij de kudde en wat we van een 
schaapskudde kunnen leren. 
 
Dit belooft een heel gezellige en interessante middag te worden in de 
Velo-kantine. 
 
Aanvang van deze middag is 14.00 uur, de zaal is open om 13.30 uur 
en zal duren tot ongeveer 16.00 uur. 
 
Aangezien wij rekening moeten houden met het aantal deelnemers 
dient U zich voor deze middag op te geven. Het aanmeldformulier 
komt in de volgende nieuwsbrief. Dus u hoeft nu nog niets te doen. 
 
Uw aanmelding moet dan uiterlijk 8 januari binnen zijn. 
 
Met vriendelijke groet commissie UGVU 
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Rectificatie: 
 
In nr. 8 van de Nieuwsbrief staat onder het verslag  
van de KBO vakantie van dit jaar abusievelijk de naam: 
Rita Berendse-Lipman, dit moet zijn Rita Lipman- Berendse. 
 
 
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 
 
 
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 
 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:h.j.berendse@caiway.nl
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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     
Tel. 0174-219623 
 
 
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 in de grijze 
balk rechtsboven op de tekst “ 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 ertussen dag-maand-jaar. 
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 
 
 
 Kaartweekend 
 

KBO Wateringen 
Kaartweekend 

22 – 23 – 24 maart 2019 
 

Hotel Brinkzicht 
Brink 14 

8381 BE VLEDDER 
 

Verdere details in de volgende Nieuwsbrief 
 

  

http://www.kbowateringen.nl/
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Enquête KBO Wateringen! 
 
Het nieuwe seizoen van KBO Wateringen is onlangs gestart met een 
zeer geslaagde openingsmiddag op 4 september . 
Op dinsdag- en donderdagmiddag  worden er structureel meerdere 
activiteiten aangeboden aan onze leden. 
Om te inventariseren wat er leeft onder de leden en om mogelijk 
nieuwe leden te werven zouden wij het op prijs stellen als u 
onderstaande vragen beantwoordt. 
Waar zou u graag aan mee willen (gaan) doen: 
 
Op de vaste dinsdag- en dondermiddag: 
 

 op creatief gebied: 

o puzzelen 

o ( vóór)lezen 

o computercursus 

o sjoelen  

o ander kaartspel  bijvoorbeeld: 

o zangkoor 

    

 op sportief gebied: 

o wandelen 

o fietsen 

o yoga 

o ……… 

 

 thema-middagen ( bijv. op woensdagmiddag ) 
                 Informatie over: 

o voeding 

o actualiteiten 

o gespreksgroep over een ( bepaald ) onderwerp 

o ……….. 
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 andere: 

o uitjes naar……… 

o gezamenlijk bezoek aan theater 

Wij kunnen ons voorstellen dat potentiële nieuwe leden soms moeite 
hebben met  “katholiek”  en “ouderen”. 
Onze vereniging staat wat dat betreft open voor andere ruim-
denkenden en is vanaf  50 jaar toegankelijk. 
Daarom willen we inventariseren of een andere naam voor onze 
vereniging mensen over de streep trekt om lid te worden. 
Laat uw creatieve geest zijn werk doen! 
 
Nieuwe naam KBO 
Wateringen:…………………………………………………………………. 
 
Wij zien uw reactie(s) graag tegemoet. 
Uw  familie, bekenden  zijn hierbij ook uitgenodigd te reageren. 
Dit formulier inleveren bij een van de bestuursleden op de 
soosmiddagen of bij Van de Kerckhovestraat 3. 
 
 
Senior in beeld 
 
Bij deze willen wij u laten weten dat  er  een nieuwe SENIOR IN 
BEELD aflevering (nr. 13)  te bekijken is via RITV op uw computer. 
 
Senior in Beeld' belicht: o.a. het komende PLUStival dat wordt 
gehouden op 16 november a.s. in het gemeentehuis te Naaldwijk. 
 
Geef het door aan vrienden en bekenden. 
 
Met vr. groeten, 
 
Francine Scholtes-Brinkman, secr. 
tel. 0174-623996 
email: infoseniorenraad@gmail.com 
  

mailto:infoseniorenraad@gmail.com
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nr 34 uit Nieuwsbrief nr. 8   
2018 

 
rol m op s  
is rolmops 
 
Goede oplossing ingezonden door: 
Guusje Dries, 
 Ans van Kester, Magda Vanhoutte, 

Riet Vollebregt,Thea Vijverberg, Baps Klooster, Anneke Thoen,  
Riet Zwinkels, Helen van der Knaap en  Aad Zuiderwijk 
 
Droedel nr. 35 

 
Uw oplossing kunt u tot 20 november 2018 inleveren bij Thea 
Bekkers, Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar 
thea1944@caiway.net  

mailto:thea1944@caiway.net
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Weetjes van Senioren Society 
 
Uit Weetjes van Senioren Society 14 september 2018 

 
Zweedse snijplank 
Deze handige snijplank is ontworpen voor 
mensen   
die beperkt zijn in het gebruik van hun handen/armen of maar één 
hand kunnen gebruiken. 
Met behulp van deze plank kunnen zij dan toch gemakkelijk hun eigen 

brood snijden of voedsel bereiden. Met rvs-
pinnen en een schuifklem wordt het voedsel 
vastgezet. Daarna kan het gemakkelijk met 
één hand worden bewerkt/gesneden. 
Zuignappen houden de plank goed op haar 
plaats. 
 
Gebruiksaanwijzing van de Zweedse 
Snijplank:  
Tussen de  roestvrijstalen pennen en de 

eenvoudig verstelbare klem 
kunnen groente en fruit     stevig worden vastgezet. 
Ook een nog te snijden stuk brood kan men gemakkelijk vast zetten 
Tussen de klem en pennen kan ook een (meng)kom worden       
vastgezet. Ook een staande       rasp, of een te openen pot is 
mogelijk. 
De roestvrijstalen pennen houden ook kleiner voedsel op zijn plaats. 
Alle onderdelen zijn eenvoudig te verwijderen. 
--Kan in de vaatwasserKenmerken van de Zweedse Snijplank:  
– Klem voor het vasthouden van etenswaren. 
– Ontworpen voor eenhandig gebruik. 
– Roestvrijstalen pinnen. 
– 4 Zuignappen voor bevestiging op keukenblad. 
– Afmetingen: 30 x 28 cm. 
– Gewicht 1,3 kg. 
– Makkelijk te reinigen met een sopje en water. 
Deze handige en speciale snijplank is te koop voor € 49,99  
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 Uit Weetjes van Senioren Society  5 oktober 2018 

 
Kalenderklok BQ-12A in een zwarte of witte uitvoering. 
 
De Kalenderklok BQ-12A voor slechtzienden is een analoge 
kalenderklok met witte opdruk. De analoge wijzerplaat is voorzien van 
12 witte cijfers en deze zijn 2,5 centimeter hoog. De dag-, datum- en 
maandaanduiding zijn 3,5 cm hoog. Dat maakt de klok erg duidelijk 
zichtbaar. 
De klokwijzers voor de uren en minuten zijn wit. De duidelijke 
seconden wijzer is rood. 
De dag, datum en maand aanduiding worden automatisch middels val 
cijfers en of letters weergegeven. Ingesteld in de Nederlandse taal. 
Ideaal voor mensen die slecht kunnen zien. 
Deze kalender klok is eeuwigdurend en geschikt voor bevestiging aan 
de wand. 
  
Specificaties voor de Kalenderklok BQ-12A: 
Verkoopprijs incl. BTW € 175,00 
Batterij Aa batterij 
Breedte 30,5 cm  
Diepte 7,5 cm 
Hoogte 38 cm 
Inclusief Batterijen 
Kalenderfucntie ja 
Kleur Zwart 
Kleur cijfers Wit 
Letters Wit 
Merk Twemco 
Tijdweergave ja 
Uitvoering Analoog 
Bestemd voor Aan de wand 
  
Wilt u deze handige kalenderklok bestellen via Senioren Society.nl? 
Dat kan natuurlijk. 

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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Uit de Nieuwsbrief nr. 40 van 4 oktober  
2018 van Senioren Web 

 
 

Ikea verkoopt goedkope slimme stekkerdozen 
 
Ikea verkoopt sinds kort niet alleen slimme lampen, maar ook slimme 
stekkerdozen. Mensen bedienen er draadloos apparaten mee via een 
app of afstandsbediening. 
Volgens de nieuwssite Bright zijn de Trådfri-stekkerdozen in de 
winkels te koop, maar online is er nog niets over te vinden. De nieuwe 
stekkerdozen vallen in dezelfde lijn als de slimme lampen die eerder 
op de markt kwamen. 
Op afstand bedienen 
De term 'stekkerdoos' is trouwens misschien misleidend; per stuk is er 
plaats voor één stekker van een apparaat zoals een lamp of een 
koffiezetapparaat. Het geheel gaat in het stopcontact. Mensen zetten 
de apparaten op maximaal tien meter afstand aan of uit met de 
bijbehorende app of de afstandsbediening van het duurdere 
exemplaar. 
Tien apparaten 
De stekkerdoos zonder afstandsbediening kost 9,95 euro, die met 
afstandsbediening 19,95 euro. Per afstandsbediening zijn maximaal 
tien apparaten te bedienen. De stekkerdozen worden langzaam aan 
het assortiment van de winkels toegevoegd. Wilt u er eentje kopen, 
bel dan eerst naar het filiaal of ze er wel zijn. Online zijn ze niet te 
koop op dit moment. 
 
 
Facebook verstrekt telefoonnummer van gebruiker aan adverteerders 
 
Facebook sluist telefoonnummers van gebruikers door naar 
adverteerders. De gebruikers hebben hun nummer juist aan Facebook 
doorgegeven om hun account extra te beveiligen.  
Diverse diensten maken gebruik van tweestapsverificatie om een 
account beter te beveiligen. Een wachtwoord kan immers worden 
gekraakt of gestolen. Bij sommige diensten kunnen mensen instellen 
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dat behalve een wachtwoord ook een code moet worden ingevoerd 
die via een sms wordt verstrekt. Ook Facebook biedt die extra 
beveiliging aan. 
Maar nu blijkt dat het telefoonnummer dat gebruikers doorgeven bij 
deze extra beveiliging, door Facebook wordt doorgesluisd naar 
adverteerders. Kortom, wie op Facebook kiest voor meer veiligheid 
geeft zo een deel van zijn privacy op. 
 
 

Phishers uit op bankpassen ABN Amro 
 
Klanten van ABN Amro moeten goed opletten 
als ze mail krijgen over hun bankpas. Die zou 
opgestuurd moeten worden naar een 
recyclepunt. 
De phishingmail lijkt te komen van ABN 
Amro. Hij wordt verstuurd naar grote groepen 
mensen, of die nu klant zijn van de bank of 
niet. In het bericht staat dat er veel storingen 

en gevallen van skimming zijn geweest met de bankpassen. Ze 
worden daarom vernieuwd. U zou nog de oude pas gebruiken. Deze 
werkt zogenaamd niet meer op korte termijn. De passen zouden 
worden ingezameld op een recyclepunt. Via een link in de mail 
kunnen mensen zich hiervoor aanmelden. 
Pincode geven 
Dit alles is verzonnen door de oplichters. Ze zijn uit op uw pincode en 
bankpas of op de gegevens van internetbankieren. De link in de mail 
gaat naar een vervalste site. Klik er niet op. Antwoord niet op deze 
valse mail en gooi hem direct weg. Banken vragen u nooit uw 
bankpas op te sturen. 
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Uit de Nieuwsbrief nr. 39 van 27 september 2018 van Senioren Web 

Mobieltje minder vaak beveiligd dan pc 
 
Een kwart van de mensen met een smartphone heeft het toestel niet 
beveiligd. Nog eens een kwart weet niet of er beveiliging aanwezig is. 
Dat laat het CBS weten. Bij computers ligt dat heel anders. Negen van 
de tien pc-gebruikers hebben een firewall of antivirusprogramma 
geïnstalleerd. 
Vorig jaar had 52 procent van de smartphonebezitters een app voor 
beveiliging op de telefoon staan. Van de andere groep wist de helft 
niet of het toestel beveiligd was, of staat er geen beveiliging op.  
Apps van de fabrikant 
Opvallend is de verdeling tussen mannen en vrouwen. Bijna een op 
de drie vrouwen wist niet of de telefoon beveiligd is. Bij mannen is dit 
een op de zes. Jonge mensen tot 25 jaar en 65-plussers vormen het 
grootste deel van de groep ‘niet-weters’. Overigens doen de meeste 
mensen zelf niet actief aan beveiligen van de telefoon. Ze gebruiken 
de apps die de fabrikant erop heeft gezet. 
Groot probleem? 
Het lage aantal beveiligde telefoons klinkt misschien heel ernstig, 
maar dat is het niet. Het merk van de telefoon is niet meegenomen in 
het onderzoek, en dat is wel belangrijk. Voor iPhones zijn er namelijk 
geen antivirusapps. Die telefoons kunnen dus niet speciaal beveiligd 
worden, en dat is ook niet nodig. Voor telefoons met Android is een 
antivirusapp wel goed om te gebruiken. 
 
 
Contactloos betalen steeds populairder 
 
Meer dan de helft van de bankpasbetalingen in Nederland verloopt 
contactloos, zo meldt Mastercard.  
Contactloos betalen maakt in Nederland een ongekende groei door, 
blijkt uit cijfers van Mastercard. Sinds kort is meer dan de helft van 
alle bankpasbetalingen contactloos. En dat niet alleen: de cijfers laten 
een stijging zien van 77 procent ten opzichte van vorig jaar. En 
inmiddels is 90 procent van de bankpassen geschikt voor contactloos 
betalen. 
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Europa 
Ook buiten Nederland is contactloos betalen populair. Naast 
Nederland zijn er binnen Europa nog 14 landen waar meer dan de 
helft van de pasbetalingen contactloos verloopt. Daaronder landen als 
Denemarken, Kroatië, Griekenland, Hongarije en Polen. 
Veiligheid 
De technologie wordt omarmt door velen. Maar er zijn ook zorgen 
over de veiligheid van contactloos betalen. Men is bang dat er 
gemakkelijk mee gefraudeerd kan worden. Tot op heden is er echter 
nog geen enkel fraudegeval geregistreerd met betrekking tot nieuwe 
betaalmethoden zoals contactloos betalen en mobiel bankieren. 
Op de site van SeniorWeb vindt u de volgende artikelen die meer 
informatie en uitleg geven over contactloos betalen: 
 
 
Opgemaakte tekst van Word naar mail kopiëren 
Een stuk tekst kan met behoud van opmaak worden gekopieerd van 
Word naar een e-mailbericht. 
Tekst, getypt en opgemaakt met een programma als Microsoft Word, 
is heel eenvoudig te gebruiken voor een e-mail. Met behoud van de 
opmaak. 
Tekst kopiëren met sneltoetsen 
Opgemaakte tekst kopiëren is het makkelijkste via sneltoetsen.  
We gaan ervan uit dat u een stuk opgemaakte tekst hebt in Word en 
dat u uw mailprogramma hebt geopend. 

 Selecteer de tekst in Word met de sneltoets Ctrl+A. 
 Kopieer de tekst met de sneltoets Ctrl+C. 
 Ga naar het mailprogramma en maak een nieuw bericht. 
 Klik op een willekeurige plek in het nieuwe bericht. 
 Plak nu de tekst met de sneltoets Ctrl+V. 

De opgemaakte tekst staat nu in het e-mailbericht. Natuurlijk kunt u 
deze tekst en de opmaak nog wijzigen.  
Tekst kopiëren zonder sneltoetsen 
Wie niet graag met sneltoetsen werkt kan de tekst op de volgende 
manier in een e-mail plaatsen. Ook hier gaan we ervan uit dat u een 
stuk opgemaakte tekst hebt in Word en dat u uw mailprogramma hebt 
geopend. 
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 Selecteer de tekst in Word. Klik daarvoor rechtsboven in het 
 Lint, onder 'Bewerken', op Selecteren. 

 Klik op Alles selecteren. 
 Klik links in het Lint op Kopiëren. 
 Ga naar het mailprogramma en maak een nieuw bericht. 
 Klik met de rechtermuisknop op een willekeurige plek in het 

 nieuwe bericht. 
 Klik op Plakken. 

De opgemaakte tekst staat nu in het e-mailbericht. Natuurlijk kunt u 
deze tekst en de opmaak nog wijzigen.  
 
 
Afmelden voor reclame-mails en nieuwsbrieven 
Wie online winkelt, kent het vast: na de bestelling stromen de 
aanbiedingen van de desbetreffende shop de mailbox binnen. Meld u 
af voor deze mails als u er niet op zit te wachten. 
Genoeg van die mails van een bepaald bedrijf? Schrijf uzelf dan uit. 
Doorgaans vindt u onder aan een nieuwsbrief of reclamemail een 
afmeldlink. Alleen de tekst die ervoor wordt gebruikt wil nog weleens 
variëren. Dan staat er bijvoorbeeld 'Klik hier om u af te melden'. Ook 
worden vaak termen gebruikt als 'afmelden', 'uitschrijven' of 
'unsubscribe', wat Engels is voor 'afmelden'.  
Het afmelden 
Het daadwerkelijke afmelden is eenvoudig: klik op de genoemde link 
en volg de stappen op het scherm. Soms brengt de link u naar een 
pagina waar u dient te bevestigen dat u de berichten in kwestie niet 
langer wenst te ontvangen. 
 
Soms is er echt geen afmeldlink te vinden. De oplossing is niet netjes, 
maar wel effectief: zet het bericht in kwestie in de spammap, en u 
hebt er geen last meer van. 
Niet reageren bij phishing of spam 
Bekijk voor het afmelden natuurlijk wel goed of de mail geen phishing 
of spam is. Reageren en klikken op dit soort mails is altijd 
onverstandig. Daarmee laat u de crimineel immers weten dat uw 
mailadres gebruikt wordt en dat het kan lonen om u te mailen. 
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Enkele punten uit de Analyse Prinsjesdag 2018 
 
Zorgkosten 
De zorgkosten blijven voor KBO-PCOB letterlijk een punt van zorg. De 
zorgpremie stijgt, maar de zorgtoeslag stijgt niet mee. Door de 
verhoging van het lage btw-tarief zullen medicijnen meer gaan kosten. 
De lagere maximale eigen bijdrage voor Wmo-zorg is positief. Vanaf 
2019 wordt het abonnementstarief in de Wmo ingevoerd. Er gaat een 
maximumtarief gelden van €17,50 per vier weken. Vooral mensen met 
een beperking met een middeninkomen profiteren hiervan. Zij gaan er 
zo’n €1.000 tot €1.500 op vooruit. Helaas zien we wel dat gemeenten 
deze tarieven proberen te omzeilen door bepaalde zorg over te 
hevelen naar de algemene voorzieningen. Gemeenten kunnen dan 
alsnog extra bijdragen vragen. Ook dat is een bron van zorg. 
De premie voor de basiszorgverzekering stijgt met €10. De laagste 
inkomens worden (deels) gecompenseerd met een hogere 
zorgtoeslag. Hierbij zijn stellen beter af dan alleenstaanden. Zij krijgen 
maximaal €24 meer; alleenstaanden ontvangen maximaal €8 om de 
premiestijging op te vangen. Alle huishoudens die geen zorgtoeslag 
ontvangen ondervinden nadeel van de verhoging van de nominale 

Zvw‐premies met €22. De eigen bijdrage in de Wlz gaat omlaag. 
Woonkosten 
KBO-PCOB maakt zich al langer zorgen over de kosten van wonen. 
De huren zijn in de afgelopen jaren flink opgelopen, zowel in de 
sociale sector als in de private sector. De veranderingen in met name 
de huurtoeslag versterken dat effect. De veranderingen bij de 
hypotheekrenteaftrek worden (grotendeels) gecompenseerd door 
andere fiscale maatregelen. Door het schrappen van de KAN-bepaling 
(geen onderdeel van de begroting, maar eerder per wetsvoorstel door 
de Tweede Kamer aangenomen) moeten mensen die huurtoeslag 
krijgen een groter deel van hun huur zelf betalen. Met andere 
woorden: minder huurtoeslag. Huurders gaan in het begin een paar 
tientjes meer betalen, maar uiteindelijk kan dat oplopen tot €100 extra 
op jaarbasis. De hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd. In 
2023 mag men nog ongeveer 37 procent aftrekken. 



~ 20 ~ 
 

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 

Theo Snoek   C-D-lijn  0174-295315 
Guus Nederpelt  A-B-C lijn  0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn  0174-293972 
Willy vd Meer A-B lijn  06-37323713 
Coby Kievit   A-B-C lijn  06-23374697 

 
 

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 
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