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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: 66              nr.6                       juni 2019  

 
Van de bestuurstafel  
Als bestuur moet je vooruit denken, hoe je een en ander wilt 
organiseren. Zo dachten wij voor de opening van het komende 
seizoen de dienst door pastoor Straathof al voor elkaar te hebben. 
Maar wat gebeurt er: hij wordt door de bisschop per 1 september 
benoemd tot pastoor in Noordwijk en omstreken. Vanaf deze plaats 
bedank ik pastoor Straathof voor zijn mooie diensten die hij de laatste 
jaren in de Velo-hal voor ons bij de opening en in de kersttijd heeft 
verzorgd. 
 
Samen met Dick Kraaijenbrink, onze secretaris,  ben ik naar een 
bijeenkomst geweest over financieel misbruik bij ouderen.  Ik vind het 
een nare gedachte dat het meeste misbruik gepleegd wordt door 
mensen die dichtbij de oudere staan: een kind, een ander familielid of 
door een buur. Laten we hopen dat het u niet overkomt, en wees alert 
op aan wie u uw pincode geeft. 
 
Ook deze zomer gaan we weer op vakantie als KBO, naar het 
prachtige hotel in Vledder. Alle deelnemers ontvangen nog een 
persoonlijke uitnodiging.We gaan in de vakantieperiode door met de 
soos op dinsdagmiddag: bridge, klaverjas, crea, biljart, spelletjes. 
Ongetwijfeld is er iets voor u bij. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Namens mijn medebestuursleden wens ik u een mooie zomer toe en 
tot ziens op dinsdag 3 september bij de opening van het nieuwe 
seizoen. Wij beginnen dan om half twee met een overweging. Daarna 
koffie en het bestuur biedt u natuurlijk ook een borreltje aan. De 
middag wordt opgeluisterd door Troubadour Robert, hij zingt bekende 
liedjes onder begeleiding van gitaar of accordeon. 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter  
 
Overleden 
 
Eduard v.d. Knaap  Oosteinde 9 2291AA              op 29mei  2019.  
 
Wij wensen de familie veel sterkte met dit verlies. 
 
Activiteiten 
  
Di  2 juli   start zomeractiviteiten zoals bridgen, klaverjassen    
           en biljarten ( t/m 27 augustus) 
20 t/m 27 juli  vakantie week Vledder 
Di     3 september opening KBO seizoen 2019 – 2020 
Do    5 september   start bridge competitie 
Di   10 september start klaverjasseizoen 
Ma 23 september    museum plusbus Rijksmuseum A’dam 
Wo 25 september    bezoek druiventuin “Sonnehoeck”  
 
Elke dinsdag  Soosmiddag vanaf.13.00 uur 
   Klaverjassen, 
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  Soosmiddag vanaf13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 
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Nieuws van de Huba´s, 
 
Benut uw heffingskortingen. 
AOW-ers hebben recht op heffingskortingen. Het betreft een 
algemene heffingskorting, de ouderenkorting en indien van toepassing 
de alleenstaande ouderenkorting. Het totaal van de kortingen 
bedraagt voor een gehuwde AOW-er € 2575,- en voor een 
alleenstaande € 2998,-.                                                     
De AOW voor een gehuwde is  € 10343,- en voor een alleenstaande  
€ 14978,-. De verschuldigde belasting over deze bedragen zijn  
respectievelijk € 1928,- en €2793,- Hieruit blijkt duidelijk dat de  
heffingskortingen meer bedragen dan de verschuldigde belasting. 
Echter wordt door de heffingskortingen geen belasting geheven over 
de AOW uitkering en is er dan ook geen recht op belasting teruggave. 
De meesten hebben echter nog een aanvullend pensioen, waarop wel 
inhouding van belasting plaats vindt. Hoe kleiner dit pensioen hoe 
groter de kans dat de ingehouden belasting kan worden 
teruggevraagd. Tot een bedrag van € 13806,- bij een gehuwde en      
€ 16040,- bij een alleenstaande (inclusief AOW) kan de volledige 
ingehouden belasting op het aanvullende pensioen worden 
teruggevraagd door aangifte te doen bij de belastingdienst. Boven 
deze bedragen kan gedeeltelijke teruggave worden verkregen tot een 
inkomen van €  20142,- (pensioen+ AOW). Vaak is het zo bij 
gehuwden dat de vrouw een klein pensioen heeft, omdat ze weinig 
heeft gewerkt. De betaalde belasting over dit pensioen kan dan 
worden terug gevraagd. Door het kleine pensioen is de drempel voor 
de aftrek van zorgkosten ook laag, waardoor vaak recht bestaat op 
teruggave van betaalde belasting. Bovendien is er bij alleen AOW 
(eventueel met klein pensioen) nog de TsZ regeling waardoor toch 
door de aftrek van zorgkosten recht op een uitkering bestaat. Het 
zullen over het algemeen geen grote bedragen zijn maar het is toch 
meegenomen. Bij een laag pensioen laat u dan adviseren door een 
van de Huba medewerkers van de KBO om te kijken of u belasting 
kan terugvragen.  (N.B. cijfers van het jaar 2018) 
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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 
 

 

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 
07-12-1930. Let wel streepjes ertussen dag-maand-jaar. 
Klik er onder op de toets “inloggen” en de website zal zich openen 
en bent u ingelogd. 
 

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

 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
http://www.kbowateringen.nl/
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Uit goed voor U 
 
Verslag Uitgaansdag Beekse Bergen 
 
Woensdag 29 mei was het de jaarlijkse uitgangsdag. De bus, met 53 
gezellige mensen, vertrok om 9.30 uur naar Baarle Nassau en de 
Beekse Bergen. 
In Baarle-Nassau was er een koffie of theepauze in restaurant de 
Engel. 
We kregen bij de koffie of thee een heerlijk gebakje, maar plotseling 
was er een harde klap, de theepot was vol met water op de grond 
terecht gekomen. 
De jongen, die ons bediende, wist niet wat hij moest doen, ging gauw 
naar achter en kwam terug met een theedoek. 
Joke zei tegen de jongen dat hij beter een dweil kon 
nemen. De jongen zei een dweil wat is dat? Hij had 
nog nooit van een dweil gehoord!  
Hij heeft toen maar een stapel theedoeken gehaald 
en heeft daarmee de vloer versierd. 
We hadden in Baarle-Nassau anderhalf uur pauze dus er was volop 
tijd om de benen te strekken of om iets te eten. 
Sommige mensen hebben heerlijk genoten van een echt Brabants 
gerecht: Stoofvlees met friet. 
Om vijf over een vertrok de bus naar onze volgende stop: Safaripark 
de Beekse Bergen. 
In de bus werden we voorzien van een lekkere chocoladewafel en een 
pakje drinken, lekker hoor. 
Om kwart voor drie waren we bij het park, en kwam er een vrouwelijke 
gids in de bus en die vertelde veel over de dieren in het park. Het was 
die dag heerlijk weer maar om dieren te kijken was het helaas wat 
minder, de dieren waren hierdoor niet actief en lagen lekker in de zon 
te luieren. 
Na drie kwartier in het park te hebben gereden was het tijd voor 
pauze, en konden liefhebbers naar een vogelshow. 
Ik ben niet naar de show geweest, maar iedereen  die er geweest is, 
was heel enthousiast. 
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Na een heerlijk ijsje in het park en lekker zitten in de zon (wat was het 
mooi weer!) gingen we weer verder in het park naar de giraffen, wat 
zijn dat toch prachtige beesten. 
De gids heeft ons in het park veel laten 
zien.  
Na dit geweldige bezoek vertrokken we met 
de bus naar Breda, onderweg was het erg 
druk en we belanden zelfs in de file. 
Om zes uur kwamen we aan bij het 
restaurant voor een Oost-Aziatisch Buffet, 
het was heerlijk en voor ieder wat wils! 
Om negen uur waren we weer terug bij 
Velo. Het was een mooie en leuke dag, op 
safari in Nederland. 
Joke Mulder en Coby van der Knaap bedankt en graag tot de 
volgende keer. 
  
Tiny Odems 
 
App-tip: Buienalarm 

 
Gaat het de komende uren regenen op de plaats waar u 
bent? En wanneer is de bui eigenlijk over? De app 
Buienalarm laat dit op een bijzonder overzichtelijke 
manier zien. 

Er bestaan meerdere apps waarop buienradars te zien zijn. Meestal is 
het een landkaartje, met daarop de regenbuien van boven te zien. 
Buienalarm doet het net wat anders. De app bekijkt uw locatie en 
geeft de hoeveelheid regen aan als een grafiek op een tijdlijn. Is er 
niks te zien op de tijdlijn, dan blijft het droog. Maar ziet u een blauwe 
lijn, dan komt er neerslag. Hoe hoger de lijn, hoe harder de regen. En 
als de lijn daalt, dan wordt de bui minder en wellicht wordt het zelfs 
droog. 
Buienalarm wordt veel gebruikt omdat in een oogopslag te zien is 
wanneer het gaat regenen of juist wanneer het ophoudt. De app is 
gratis te downloaden voor apparaten met Android en voor iPhones en 
iPads. Voor Windows Phone is er geen app. 
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Biljarten 
 
Toernooi  Bandstoten 
Dinsdag 28 Mei was het weer zover, als afsluiting van het seizoen 
doen we weer een toernooi bandstoten, wat door iedereen met 
enthousiasme werd ontvangen. En met 12 deelnemers op deze 
middag aanwezig, hebben we er een leuk toernooi van gemaakt 
 
Precies om 13.15 uur was de verdeling over de tafels rond en konden 
we beginnen. Het bandstoten is niet het eenvoudigste spelletje, met 
de stootbal, die in dit spel voor iedereen de witte bal is, moet eerst 
een bal geraakt worden, dan minimaal 1 band en dan de tweede bal, 
of wat ook goed is eerst een band en dan de 2 andere ballen. Maar 
het is dusdanig moeilijk zodat het eigen moyenne bijna niet te halen 
is, en ieder ongeveer de helft haalt, behalve Hein Straathof, die 
maakte er 2 meer dan zijn moyenne, en daar 
mee is hij  
de winnaar van het toernooi,  
als 2é was Harry v/d Scheer, 
en de 3é prijs was gedeeld door Henk 
Berendse en Piet Fransen  
Met een aantal leuke prijzen die ze zelf 
mochten uitzoeken, was het weer een leuke pot biljart.  
 
Daarna hebben we nog een paar spelletjes libre gespeeld, en tot slot 
nog wat 10 over rood, zoals we iedere middag afsluiten, om om16.30 
uur de tafels weer op te ruimen, en ieder na een gezellige middag 
weer naar huis keren. Voor de meesten breekt de vakantie periode 
weer aan, de een gaat al vroeg, de ander wat later. Maar in 
September gaan we weer een nieuw seizoen tegemoet. Onder tussen 
zijn we op de dinsdag nog welkom op de soos middagen.  Ik wens 
iedereen een heel fijn tijd toe. 
Groeten: Cees 
 
 
 
 

https://www.bing.com/images/search?q=tekening+prijzen+biljarten&id=41151904F0C515C4F26CA7458843375F71A14851&FORM=IQFRBA
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Klaverjassen  
 
Het seizoen 2018-2019 is weer 
teneinde en van de 109 Klaverjassers vermelden we nu  de eerste 10 
deelnemers 
 
1.Jan Hanemaaijer   153.710  punten. 
 
2.Harry Spaans   153335  punten. 
 
3.Ton de Kok   150779  punten. 
 
4.Wim Berendse   150566  punten. 
 
5.Aad Kempenaar   150394  punten. 
 
6.Fred Kortekaas   150056  punten. 
 
7.Herman Moerkerk   150054  punten. 
 
8.Tonny Eijgermans  148579  punten. 
 
9.Geert Reijgersberg  147419  punten. 
 
10.Bea Hakkaart   147332  punten. 
 
Allen een prettige Vakantie gewenst en het nieuwe Klaverjas Seizoen 
begint op Dinsdag 10 September 2019                          
  
En iedere Dinsdagmiddag in juli en augustus vanaf 13.00 uur zijn we 
aanwezig om een kaartje te leggen. 
 
En het verplicht U tot niets kom gewoon even langs. 
 
Groetjes   van  Chris- Tonny –Piet. 
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ZOMERBRIDGE en KLAVERJASMIDDAGEN BIJ DE KBO-
WATERINGEN 

 
Heel de zomer kunt u weer gezellig bridgen of klaverjassen bij de 
KBO afdeling Wateringen. 
 
in de maanden juli en augustus (vanaf 2 juli t/m 27 augustus) is er 
op de dinsdagmiddag bridgen en klaverjassen. 
Graag voor het bridgen om 13.00 uur aanwezig zijn i.v.m. 
lijnindeling. 
Het klaverjassen begint  om 13.30 uur. 
Lokatie  Velo aan de Noordweg in Wateringen. 
 
Tijdens de zomerbridge kunt u met of zonder partner komen bridgen, 
je wordt gekoppeld aan iemand die ook alleen komt, of aan een van 
de begeleiders, dus u 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 dan kunt u bellen of mailen met Etty de Kok, tel.: 
0174-785167/06-24555202 of email: ettydekok@gmail.com 
 
 
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. 0174-293038 
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Bridge 
 
Bridgecompetitie datumschema seizoen 2019–2020 
 
Periode 1: 05-09-2019 12-09-2019 19-09-2019 26-09-2019 

03-10-2019 10-10-2019 
Periode 2: 17-10-2019 24-10-2019 31-10-2019 07-11-2019 

14-11-2019 21-11-2019 
Periode 3: 28-11-2019 05-12-2019 12-12-2019 19-12-2019* 
  02-01-2020 09-01-2020 
Periode 4: 16-01-2020 23-01-2020 30-01-2020 06-02-2020 
  13-02-2020 20-02-2020 
Periode 5: 27-02-2020 05-03-2020 12-03-2020 19-03-2020 
  26-03-2020 02-04-2020 
Periode 6: 09-04-2020** 16-04-2020 23-04-2020 30-04-2020 
  07-05-2020 14-05-2020*** 
 
* 19 december 2019 Kerstdrive  
** 09 april 2020 Paasdrive 
*** 14 mei 2020   Slotdrive 
 
 
De Kerstdrive,  Paasdrive en de Slotdrive tellen mee voor de 
competitie. 
 
Bij de Kerstdrive,  Paasdrive en de Slotdrive zijn voor elke lijn prijzen 
beschikbaar. 
 
Als u tijdens deze drives met een invaller speelt die geen lid is van de 
KBO dan verwachten wij een bijdrage van € 3,00 
 
 
Op 5 september 2019 gaat de bridgecompetitie weer beginnen, als er 
wijzigingen zijn in de samenstelling van de bridgepartners of als u nog 
geen bridgepartner heeft,  wilt u dit dan z.s.m., graag vóór 1 
september, doorgeven aan Jan de Kok, tel.: 0174-785167, mob.nr. 
06-24137579, of via email: ettyjandekok@gmail.com 
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Droedel van Harry 
 

Oplossing droedel nummer 41 uit 
Nieuwsbrief nummer 5  
 
Op L os (s) in G 
 
Goede oplossing ingezonden door:  
Riet Zwinkels, Theo van der Valk, Aad 

Zuiderwijk, Hannie Simons Anneke Thoen, Henny de 
Haas, Baps Klooster, Riet Vollebregt, Magda 
Vanhoutte. 
 
 
Droedel nummer 42 
 

 
Uw oplossing kunt u tot 1 augustus  2019 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Vakantiebezorging Magazine KBO – PCOB 
 

Soosbezoekers die niet in Wateringen wonen waren 
voorgaande jaren gewend het Magazine van de KBO-
PCOP in de zomervakantie thuis bezorgd te krijgen. 
 
Elke dinsdag zijn er in de maanden juli en augustus in 
de Velo kantine zomeractiviteiten waar gebridged, 
geklaverjast en gebiljart wordt en waar het een heel 

gezellig samenzijn is. 
Wilt u ook in de zomermaanden het KBO – PCOB Magazine lezen 
kom dan gezellig op dinsdagmiddag even langs  om het blad op te 
halen en koffie te drinken en/of deel te nemen aan een van de 
activiteiten  
 
Het gaat om Nieuwsbrief nr. 7 Deze ligt 3 september in de kantine van 
Velo 
 
Dit nummer van het magazine wordt buiten Wateringen NIET bij u 
thuis bezorgd . 
 
Voor het actuele nieuws kunt u ook de site raadplegen. 
 
Dit geldt niet voor leden buiten Wateringen die het hele jaar door het 
blad bezorgd krijgen. 
Zij krijgen het blad zoals gewoonlijk in de bus  
 
 
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. 
 
Mailadres: 
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur een 
mailtje naar ettydekok@gmail,com 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
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Weetjes' Senioren Society 31-05-2019 
 
Wilt u graag blijven wonen op uw vertrouwde 
adres? Dat kan, maar maak dan tijdig uw 
woning zoveel mogelijk ‘Seniorproof’ 
  
Ruim 90 % van de senioren heeft besloten 
om in de huidige woning te blijven wonen. 
Wellicht hoort u daar ook bij. Wel is het verstandig om uw huis dan 
ook op tijd zoveel mogelijk seniorproof te maken. 
Een voorbeeld. 
Een echtpaar van over de negentig heeft enige jaren geleden de 
woning aangepast, zodat zij toch zelfstandig kunnen blijven wonen. 
 
Wat hebben zij allemaal gedaan?  
Ze kunnen gelukkig allebei goed met hun smartphone overweg. 
En nu zetten ze vanuit hun bed ’s morgens daarmee de verwarming 
hoger en doen ze daarmee bepaalde lampen aan. Als de zon schijnt, 

bedienen ze vanaf hun telefoon het 
zonnescherm. Ook kunnen ze zo de 
gordijnen openen. 
Dit alles zou overigens natuurlijk ook 
gewoon met de hand kunnen. Zoals 
ze dat vroeger deden. Maar dit is wel 
zo handig. En als ze willen beginnen 
met een vroeg kopje koffie, zetten ze, 
terwijl ze zich aankleden, alvast vanuit 

de slaapkamer het koffieapparaat aan. 
  
 Als er gebeld wordt, kunnen ze, waar ze ook zijn, op de smartphone 
zien wie er voor de deur staat en met de persoon in kwestie een 
gesprek voeren. En desgewenst openen ze met hun telefoon de 
voordeur. 
Dit is allemaal mogelijk, waar ze ook zijn. Zelfs op vakantie in Spanje 
kunnen ze vandaar uit thuis de lichten aan of uit doen en de 
verwarming instellen. 
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Ook huishoudelijk werk doen ze nog grotendeels zelf. Want ook dat is 
tegenwoordig veel lichter, dankzij allerlei nieuwigheden. Stofzuigen 
was best zwaar werk, maar als je dat laat doen door een 

robotstofzuiger is dat meteen heel 
anders. Bovendien doet zo’n apparaat 
het werk vaak veel beter dan je het zelf 
zou kunnen. Want hij komt heel 
gemakkelijk bij de ‘moeilijke’ plekjes. En 
als zijn accu bijna leeg is, gaat hij uit 
zichzelf naar het laadstation en 
herneemt daarna zijn werk op de plaats 
waar hij gebleven was. Op dezelfde 

manier maakt een robotdweilmachine een stenen vloer schoon. 
  
Bij het seniorproof maken van een woning hoort ook enige 
aanpassing van de badkamer. 
Omdat er een douchezitje is aangebracht, kan mevrouw, die last heeft 
van rugproblemen, daarop gaan zitten tijdens de dagelijkse 
douchebeurt. Doordat er op uitgekiende plaatsen beugels aan de 
muur zijn bevestigd, is het valrisico heel beperkt.  
Voor het toilet hebben ze een nieuwe toiletbril gekocht. Na elke 
toiletgang wordt het onderlichaam schoon gespoeld met warm water 
en vervolgens met een warme föhn gedroogd. Toiletpapier is dus niet 
nodig. En de toiletbril is verwarmd. Er zit zelfs een dames- en een 
heren stand op. 
  
Ook verder hebben ze allerlei handige hulpmiddelen aangeschaft. 
Mijnheer kan moeilijk zijn sokken aankrijgen. Maar met een eenvoudig 
apparaat is dat geen probleem meer.  
Hun woning is geen appartement, maar heeft twee verdiepingen. 
Dankzij een traplift is dat geen enkel probleem. Trapliften zijn er in 

vele soorten en prijsklassen.  
 
 

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

https://seniorensociety.us8.list-manage.com/track/click?u=c994fcffe3441b0efcea21d85&id=3caf3dec2f&e=6b65afea58
mailto:info@seniorensociety.nl
https://www.google.nl/imgres?imgurl=https://asset.conrad.com/media10/isa/160267/c1/-/nl/791394_AB_01_FB/image.jpg?x%3D600%26y%3D600&imgrefurl=https://www.conrad.nl/p/robotstofzuiger-dirt-devil-spider-791394&docid=7fUzcaYap-HefM&tbnid=TxgOYfgxbBPUWM:&vet=10ahUKEwiJzJvpuuniAhUByKYKHQtuCuMQMwg9KBEwEQ..i&w=600&h=443&bih=655&biw=1366&q=tekening robotstofzuiger&ved=0ahUKEwiJzJvpuuniAhUByKYKHQtuCuMQMwg9KBEwEQ&iact=mrc&uact=8
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Samen uit samen genieten 
Stichting VIER HET LEVEN organiseert 
culturele activiteiten van deur – tot – deur 
voor ouderen. U wordt thuis opgehaald  
door een gastvrouw of gastheer en in het 
theater verwelkomd met koffie en thee. 
Samen met de anderen gasten en 
gastheer geniet u van de voorstelling en in 
de pauze staat er een drankje voor u klaar. 

Na afloop wordt u weer veilig thuisgebracht . 
   
7. Mamma Mia! De Musical – Musical 
 
MAMMA MIA! is een komisch liefdesverhaal over 
alleenstaande moeder Donna en haar dochter Sophie. Sophie 
staat op het punt te trouwen terwijl haar moeder met haar 
bruisende verleden wordt geconfronteerd door een ontmoeting 
met drie voormalige liefdes. Sophie die op haar bruiloft door 
haar echte vader wil worden weggegeven, probeert uit de 
vinden wie van de drie mannen dat is. Donna’s beste 
vriendinnen van vroeger komen voor de bruiloft naar het eiland 
om herinneringen op te halen aan hun tijd als het zangtrio 
Donna and the Dynamo’s. Met de mega hits van ABBA. 
Zondag 21 juli 2019 - 14:00 uur 
Beatrix Theater - Utrecht 85,00 Euro 
 
8. Zomeravond met Lahav Shani - Rotterdam 
Philharmonisch Orkest – Klassiek 
 
Dat Lahav Shani een weergaloos Mozartdirigent én –pianist is 
bewees hij direct al bij zijn Rotterdamse debuut. Inmiddels 
weten we dat hij ook een sublieme Bruckner in huis heeft. 
‘Groots, geweldig, zinderend’, schreef NRC in een 
vijfsterrenrecensie over zijn Bruckner 7, en sprak de hoop uit 
op een vervolg. Dat komt er in dit Zomeravondconcert met 
Mozarts laatste pianoconcert en Bruckners grootse, geweldige 
Vijfde. 
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Vrijdag 23 augustus 2019 - 20:15 uur 
De Doelen - Rotterdam 63,60 Euro 
 
Kent u iemand die u wilt laten kennismaken met de 
activiteiten van Vier het Leven? Misschien een familielid, 
kennis, buurman/-vrouw, vriend of vriendin? 
Geef dan zijn of haar naam, adres en leeftijd aan ons door en 
wij sturen die persoon dan per post een informatiepakketje 
toe van Vier het Leven. Wellicht gaat u dan de volgende keer gezellig 
samen een middag of avond uit 
 
Voor een coördinerende rol binnen KBO Wateringen kunt u contact 
opnemen met Ineke of Nico Meijer: 0174-294435 of 
n.meijer@hetnet.nl. Dit stelt u in de gelegenheid om, als u niet alleen 
wilt gaan, u met maximaal twee anderen kunt afspreken om samen te 
gaan. Ineke of Nico melden u dan aan (in groepjes van drie als er 
meer zijn). U krijgt dan de bevestiging van Vier het Leven met daarbij 
een betalingsverzoek; de betaling regelt KBO niet. Vervolgens wordt 
alles voor u geregeld, u wordt thuis opgehaald en na afloop weer 
thuisgebracht. 
 
 
 
 
 
 

 
“everyday may not be good, 
but there is something good 
in every day" 
 

https://www.bing.com/images/search?q=tekening+zonnige+en+wolken&id=AC3BCD5B0CABAC1B14F7372F821E25ABC2200680&FORM=IQFRBA
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Nep-waardebon van Bol.com 
 

In een nepmail willen criminelen via 
een waardebon van Bol.com uw 
gegevens achterhalen. De e-mail is 

mooi opgemaakt en verleidelijk, maar gooi hem direct weg. 
 
Prijzen, cadeautjes en tegoedbonnen zijn iedere keer weer een 
dankbare verpakking voor cybercriminelen. Omdat deze mail in de 
kleuren en met afbeeldingen van Bol.com is vormgegeven, lijkt hij 
best echt. Toch is de mail te herkennen als nep. Bol.com geeft aan 
dat de webwinkel mensen altijd aanspreekt bij hun naam. In deze 
e-mail staat alleen 'Hi'. Via het e-mailadres ziet u ook snel of de 
mail echt is. Bij Bol eindigt deze altijd op 
‘bol.com’.  
Klik niet op de link in de mail. Toch geklikt? Dan 
geeft Bol.com het advies om uw wachtwoord bij 
Bol te wijzigen. Hebt u ook bankgegevens 
achtergelaten, neem dan direct contact op met 
uw bank. 
 
 
Snel uw AOW-leeftijd uitrekenen 
 

Het nieuwe pensioenakkoord leidt voor bijna iedereen tot een 
verlaging van de AOW-leeftijd. 

Check via een handige 
webpagina wat het voor u 
betekent.  
Na negen jaar polderen is er 

een nieuw pensioenakkoord. Dit 
heeft gevolgen voor de AOW-leeftijd. Op de site van de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) staan de nieuwe leeftijden vermeld. 
Nu wilt u natuurlijk weten of er voor u iets verandert. Dat is razendsnel 
na te gaan met behulp van een handige webpagina van 
pensioenadviseur Aon. Vul op de site uw geboortedatum in, klik op 

https://www.svb.nl/int/nl/algemeen/actueel/nieuwsoverzicht/AOW_leeftijd_stijgt_minder_snel.jsp
https://aow.aonhub.nl/
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Check en u ziet direct uw huidige AOW-leeftijd plus uw nieuwe AOW-
leeftijd. Zo is direct duidelijk dat iemand geboren op 24 november 
1954, zes maanden eerder met pensioen kan. De huidige AOW-
leeftijd is 67; deze wordt 66 plus 4 maanden. U kunt trouwens één 
datum per keer invullen. Wilt u een andere geboortedatum invoeren 
dan moet u de pagina eerst vernieuwen (bijvoorbeeld met de toets 
F5). 
Snel zien wat het pensioenakkoord voor uw AOW-leeftijd betekent? 
Surf naar deze pagina: Aon AOW-check 
 
 
 
ING-klanten zien reclame gebaseerd op betaalgedrag 
 

ING-klanten krijgen binnenkort op basis van 
hun betaalgedrag advertenties te zien van ING-
diensten.  
Klanten kunnen aangeven hier geen prijs op te 
stellen, maar standaard is de nieuwe optie 
actief. Het zijn weliswaar alleen de eigen 
diensten waarvoor ING reclame gaat 
aanbieden, maar toch. U pint op Schiphol en 

krijgt daarna informatie over reisverzekeringen van ING.  
 
Privacy 
Om de vernieuwingen door te kunnen voeren heeft ING begin deze 
week zijn privacystatement bijgewerkt. Overigens krijgen ING-
klanten nog persoonlijk bericht over de wijzigingen.  
 
Standaard aan 
Wie geen behoefte heeft aan gerichte advertenties kan de nieuwe 
optie uitvinken bij de privacy-instellingen van het ING-account. 
Maar de optie staat dus standaard aan. Dat komt de bank op forse 
kritiek te staan van veel klanten. 
 
 
 

https://aow.aonhub.nl/
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Bellen met de smartphone 
 
Leuk hoor zo'n smartphone, maar hoe kan ik 
gewoon bellen? En wat als iemand mij belt? 
Wanneer u niet gewend bent aan een smartphone, 
blijft bellen een beetje hocus pocus. Hoe werkt dat 
nou zo zonder toetsen? Waar moet ik het nummer 
intoetsen? Het werkt natuurlijk heel anders dan op 

een gewone telefoon. Er kan met een smartphone zo veel dat het 
bellen een beetje verborgen lijkt tussen alle andere mogelijkheden. 
We geven hier een algemene beschrijving. De pictogrammen en 
handelingen kunnen per telefoon iets verschillen. De basis van het 
bellen en opnemen werkt meestal hetzelfde. 
 
 
Iemand opbellen 
 

▪ Ontgrendel de telefoon.  
▪ Tik op het startscherm op het groene pictogram van de 

telefoon . 
▪ Toets het nummer in op het toetsenbord. Verschijnen er nog 

geen cijfers? Tik dan eerst op een toets met meerdere 
bolletjes. Soms staat daar 'Toetsen' bij. 

▪ Tik op het groene pictogram van de telefoon  om te bellen. 
▪ De telefoon gaat over en de ontvanger kan opnemen. Tik aan 

het eind van het gesprek op het rode pictogram met de 
telefoon om het gesprek af te sluiten. Ziet u dit pictogram niet, 
dan heeft de andere persoon het gesprek al beëindigd. 
 
 

Opnemen als u gebeld wordt 
 
Wanneer iemand u belt, licht het scherm van de telefoon op. U ziet 
het nummer of de naam van degene die belt of er staat anoniem. 

▪ Veeg het groene pictogram naar rechts om op te nemen. Of tik 
op het groene pictogram. Dit kan verschillen per telefoon. 

https://www.seniorweb.nl/tip/anoniem-bellen-aan-of-uitzetten
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▪ Veeg het rode pictogram naar links als u het gesprek wilt 
weigeren of laat de telefoon overgaan totdat de beller stopt met 
bellen. 

 
 
Andere opties om een nummer te bellen 
 
Bij de meeste telefoons staan meerdere opties boven of onder het 
numerieke toetsenbord. Deze extra mogelijkheden zijn handig omdat 
u hier de telefoonnummers kunt opslaan. U hoeft ze de volgende keer 
niet meer in te typen en te onthouden. De meest voorkomende opties 
zijn Recent, Contacten en Favorieten: 

▪ Recent: hier staan de nummers/contacten waar u contact mee 
hebt gehad. 

▪ Contacten: hier staan de nummers die u hebt opgeslagen in de 
telefoon. 

▪ Favorieten: hier zet u de nummers of contacten van mensen 
die u veel belt. 
 
 

Bellen via deze opties: 
 

▪ Tik op Recent of Contacten of Favorieten. 
▪ Scrol, indien nodig, naar de juiste persoon. 
▪ Tik op de naam van de persoon die u wilt bellen. 
▪ Tik op het pictogram van de telefoon. 
▪ De telefoon gaat nu over. Tik aan het eind van het gesprek op 

het rode pictogram met de telefoon om af te sluiten. Ziet u dit 
pictogram niet, dan heeft de andere persoon het gesprek al 
beëindigd. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.seniorweb.nl/tip/tip-contactpersoon-toevoegen-aan-samsung-galaxy-s6
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OV-chipkaart: wat u echt moet weten 
Uit de vakantie special van SeniorenWeb 
 

Inchecken, uitchecken, overstappen, opladen, basistarief: die OV-
chipkaart mag dan alle papieren kaartjes vervangen, de invoering 
ervan heeft wel geleid tot tal van nieuwe termen. Daarom een 
overzicht. Wat moet u weten voordat u op reis gaat met de OV-
chipkaart? 
 
Basisartikelen over de OV-chipkaart 
Wilt u weten wat de OV-chipkaart precies is, hoe u hem aanvraagt en 
hoe u ermee reist? Dan vindt u op de site van SeniorWeb de volgende 
artikelen: 
▪ De OV-chipkaart 

In dit artikel leest u meer over de kaart en het activeren ervan. 
▪ OV-chipkaart: opwaarderen 

In dit artikel leest u hoe u geld op de kaart plaatst, zodat u ermee 
kunt reizen. 

▪ Mijn OV-chipkaart 
Via 'Mijn OV-chipkaart' kunt u, als u een persoonlijke OV-
chipkaart gebruikt, uw gegevens inzien. 

▪ OV-chipkaart: in- en uitchecken 
In dit artikel laten wij u door middel van een video zien waar u op 
moet letten en zetten we een paar aandachtspunten op een rij. 
   

In- en uitchecken 
Twee termen die voortdurend vallen in verband met de OV-chipkaart 
zijn inchecken en uitchecken. Wat houden ze in? 
▪ Inchecken 

Op treinstations vindt u paaltjes waar u de OV-chipkaart tegenaan 
houdt. De kaart registreert dan dat u op pad gaat. Uw reis start. 
Dit noemt men inchecken. Bij bus en tram vindt u het 
registratieapparaat in het vervoersmiddel zelf.   

▪ Uitchecken 
Voordat u de bus of tram verlaat houdt u de OV-chipkaart voor 
het registratieapparaat. Reist u met de trein, dan moet u op zoek 
naar de paaltjes op het perron of bij de uitgang van het station. 
Het registratieapparaat beëindigt uw trip. De gemaakte kosten zijn 

https://www.seniorweb.nl/artikel/de-ov-chipkaart
https://www.seniorweb.nl/artikel/ov-chipkaart-opwaarderen
https://www.seniorweb.nl/artikel/mijn-ov-chipkaart
https://www.seniorweb.nl/artikel/ov-chipkaart-in-en-uitchecken
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automatisch van uw kaart afgeschreven. Als u verder wilt reizen 
moet u weer opnieuw inchecken.  

 
 

Leeftijdskorting 
Passeert u de 65 dan krijgt u 34 procent korting op het basistarief bij 
bus, tram en metro. Maar u krijgt deze korting alleen als u een 
persoonlijke OV-chipkaart hebt. Wie reist met een anonieme OV-
chipkaart, krijgt deze korting niet. 
Verder kunt u een product van de NS laden op een persoonlijke OV-
chipkaart, waardoor u met korting kunt reizen. Met een anonieme 
kaart kan dit niet. 
 
Automatisch opladen 
Een OV-chipkaart moet u opwaarderen of opladen. Dat wil zeggen dat 
u er een geldbedrag opzet. Dat is uw saldo en daarmee betaalt u uw 
reizen. Wanneer u op saldo reist, wordt bij het inchecken een 
instaptarief van uw saldo afgeschreven. Bij het uitchecken wordt het 
instaptarief teruggestort en worden de gereisde kilometers in rekening 
gebracht. Dat wil dus zeggen dat als u start met een reis, u minimaal 
het instaptarief op uw OV-chipkaart moet hebben staan. Reist u met 
de bus dan is het instaptarief doorgaans 4 euro. Reist u met de NS 
dan is dit 20 euro (10 euro als u een kortingskaart hebt). 
Stel, u reist van Utrecht naar Bunnik met de trein. Het saldo op uw 
OV-chipkaart bedraagt 15 euro. Een enkele reis Utrecht-Bunnik kost 
2,10 euro. Toch kunt u niet inchecken met uw OV-chipkaart. Want het 
instaptarief is 20 euro en uw saldo slechts 15 euro. Het vervelende is 
nu dat u op zoek moet naar de dichtstbijzijnde automaat waar u de 
kaart kunt opwaarderen naar minimaal 20 euro. U loopt daardoor zelfs 
het risico uw trein te missen. Om dit te vermijden kunt u overwegen de 
OV-chipkaart automatisch te laten opladen. Dat betekent dat elke keer 
als uw saldo onder het instapbedrag komt, de kaart automatisch wordt 
opgewaardeerd met een door u ingesteld geldbedrag (u hebt de 
keuze tussen 10, 20 of 50 euro per keer). Dit geldbedrag wordt later 
van uw betaalrekening afgeschreven. Op die manier komt u nooit voor 
verrassingen te staan en kunt u altijd onbezorgd op stap. Hoe u dit 
aanvraagt leest u op de site van OV-chipkaart: automatisch opladen 

https://www.ov-chipkaart.nl/reizen-op-automatisch-opladen/hoe-werkt-automatisch-opladen-3.htm
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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? Eén 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 
 
 
 
 

 

Dit jaar gaan we met het 
vliegtuig op vakantie en ik 
neem mijn kanarie mee. Ik 
hoop maar dat hij niet ziek 
wordt, want dat beest heeft 
nog nooit gevlogen. 
 

 
Wij wensen alle leden een Fijne Vakantie  
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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 

Bij afwezigheid van Jan de Kok kunt u berichten doorgeven aan 
Kees Grolleman, mob.nr. 06-45428127.(voor bevestiging) 
kees.grolleman@gmail.com  U bent pas officieel afgemeld als u een 
bevestiging van een van beide heren heeft ontvangen. 

Invallers 
Guus Nederpelt  A-B-C lijn  0174-293595 
Magda Desmet  A-B lijn  0174-293972 
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
mailto:kees.grolleman@

