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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: 67             nr.1                    januari 2020 

 
Van de bestuurstafel  
 
De dagen beginnen alweer te lengen en met dankbaarheid en 
vreugde kijken we als bestuur terug op onze kerstviering. Er was een 
grote opkomst, er heerste een echte kerstsfeer, er werd prachtig 
gezongen door het Kozakkenkoor en we sloten af met een heerlijk 
buffet met een nog lekkerder ijsje toe (met dank aan Piet Vijverberg). 
Ook goed nieuws aan het eind van het jaar was, dat de meeste 
Pensioenfondsen hun pensioenen niet verlagen. Het zou natuurlijk 
nog mooier zijn als er indexering zou worden toegepast! 
Er staat weer veel op stapel bij de KBO Wateringen: woensdag 29 
januari om 14.00 uur een lezing met foto’s over India van Theo Luiten, 
op maandag 24 februari Seniorencarnaval. En door het Oranjecomité 
van Wateringen zijn de voorzitter van KBO Kwintsheul en ik benaderd 
of we mee willen denken over een Seniorenmiddag in verband met 75 
jaar bevrijding, en dat doen we natuurlijk graag. Deze middag zal 
plaats vinden op dinsdag 28 april. 
Voor de Klaverjasmarathon, hebben zich ongeveer 80 personen 
ingeschreven. Als u dit leest, weten we dat het vast weer zo’n succes 
is geworden als de voorgaande jaren. 
Deze week hebben we afscheid genomen van koffiedame (wat mooier 
‘gastvrouw’) Mies van Adrichem na 22 jaar koffie schenken. Tot haar 

http://www.kbowateringen.nl/
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grote verrassing waren al haar 5 kinderen 
en alle koffiedames er en Mies zat volop te 
genieten. En dat is waar we het voor doen. 
 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 

 
Overleden 
  
Mevr. Nel Weverling-van Zwet, Het Tolland 68,   op 23 nov.  
Dhr. J.A. van Rutte, De Ark, Herenstraat 85, k 202,      op  4 dec.  
Dhr. H. (Huub) Versteeg, Balsemienlaan 202, 2555RJ op 21 dec.  
Dhr. P. Lemckert Poeldijkseweg 17     op 10 jan. 
Mevr. Corry Wigchert, Margrietstraat 5, 2291TJ   op 10 jan. 
  
Wij wensen de families veel sterkte met dit verlies. 
 
 
Nieuwe leden:  
 
Dhr. Sicco Laverman, Keukenhoflaan 123,  2548PD Den Haag. 
Dhr.P.H. (Pieter) Drenth, Hofzicht 32, 2291CP Wateringen. 
Mevr. Nel v.d. Marel, Peterseliestraat 8, 2292CB Wateringen. 
Dhr. T.H.M. (Theo) van Steekelenburg,  
Mevr. G.J. (Geesje) van Paassen, Kwaklaan 46A, 2548AV Den Haag. 
 
Alle nieuwe leden van harte welkom bij de KBO. Wij wensen U allen 
een heel fijne tijd.  
 
 
Ouderenadviseur:  
 

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

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten 
 
24 febr.   Seniorencarnaval in Velo 
25 febr.   Geen soosactiviteiten i.v.m. Carnaval 
20 t/m 22 maart       Kaartweekend Venray 
 7 april  Paas klaverjassen 
 8 april  Modepresentatie Van der Klooster 
 9 april  Paas bridgedrive 
16 april  Algemene ledenvergadering  
14 mei   Slot bridgedrive 
21 mei  Geen soos ( Hemelvaartsdag) 
  1 t/m 8 augustus vakantieweek Ootmarsum 
  
Elke dinsdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Klaverjassen, 
   Biljarten, 
   Rummikuppen, 
   Jokeren en het kaartspel Skipbo 
   Crea-tafel o.a. kaarten maken. 
 
Elke donderdag  Soosmiddag vanaf 13.00 uur 
   Bridgen en Biljarten. 
 

 
De penningmeester vraagt uw aandacht voor het 
volgende: 
Heeft u de contributie 2020 al overgemaakt? 
Zo niet, mag u niet meer komen! 
 
Grapje!  

 
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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Klaverjassen 

Prijsklaverjassen 3-12-2019  
  
1. Annie v.Tol   5825  punten. 
2. Sjef Dries    5363  punten. 
3. Aad Kempenaar   5353  punten. 
4. Margo Vis    5314  punten. 
5. Toos vd Goes   5267  punten. 
  
Poedelprijs: 
  
Gerard v.Vliet   3044  punten. 
  
 Een zeer goede opkomst 24 Tafels   96 Personen. 

 

Kerstklaverjassen  10  December  2019 

1 .Gerda  Zandvliet   5771  Punten. 
2. Riet v. Leeuwen   5633  Punten. 
3. J.N.L. van Ruijven  5599  Punten. 
4. Leonie van Gaalen  5572  Punten. 
5. Wim Berendse   5452  Punten. 
6 .Corry v.Ruijven   5374  Punten. 
7. Sonja de Mos   5331  Punten. 
8. Jo Holiehoek   5305  Punten. 
9. An v.d. Sman   5201  Punten. 
10.Chris Buzing   5185  Punten 
   
Poedelprijs: 
  
Joop Vollebregt   3521  Punten. 
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Prijsklaverjassen  7 Januari  2020 
  
1. Willem v. Reeuwijk  5452  punten. 
2. Joke Pronk                               5352  punten. 
3. Kees Berendse   5333  punten. 
4. Elly v. Dijk    5316  punten. 
5. Loes v. Paassen   5194  punten. 
6. Baps v. Kester   5178  punten. 
  
Poedelprijs : 
  
Tiny Odems                                 3428  punten. 
   

Klaverjasmarathon   

De eerste 10 Winnaars van de Klaverjasmarathon 
  
1.  Plony Bouman  8.794  punten. 
2. Fred Kortekaas  8.752  punten.  
3. Jan Kleijberg  8.721  punten.  
4. Chris Buzing  8.705  punten. 
5. Hans Vollering  8.681  punten. 
6. J.W.M. Schutte  8.596  punten 
7. Rita Hendriks  8.512  punten. 
8. Alie Stolker  8.440  punten. 
9. Margo Vis   8.387  punten.  
10.Jan de Kok  8.363 punten.  
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Hierbij willen wij een ieder bedanken voor de 
deelname aan deze dag 

Deze dag is mede mogelijk gemaakt door enkele SPONSERS:  

Wasserette de MOLERETTE Herenstraat. 

KLEER salades (Herman) uit Kwintsheul. 

Fam.Aad en zoon Rick ALLEBLAS voor de Prachtige PLANTEN 
gevestigd FLORA HOLLAND 

Het was een zeer geslaagde dag met 80 DEELNEMERS  

                      Chris   Tonny  en  Piet 
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  Bridge 

 
EINDSTAND 3e COMPETITIERONDE 2019/2020 

A-LIJN 
1e  Joke en Leo Toussain    52.35 % 
2e  Nel en Koos Duivenvoorden   52.31 % 
3e  Cocky Laverman en Rene Wijtenburg  51.62 % 
4e  Wil en Piet Duijndam    51.51 % 
 
B-LIJN gepromoveerd naar de A-LIJN 
1e  Ria Snoek en Anjo v.d. Hoeven   58.85 % 
2e  Aaf en Jan Lindenburg    53.79 % 
3e  Leny den Bieman en Etty de Kok             53.12 % 
4e  Lien Lemckert en Trudy v.d. Meer  51.31 % 
 
C-LIJN gepromoveerd naar de B-LIJN 
1e  Jetty Grootveld en Koos van Paassen  54.86 % 
2e  Corrie v.d. Knaap en Froukje Linning  53.04 % 
3e  Marga v.d. Bosch en Riet van Vliet  52.99 % 
4e  Ineke Meijer en Nel v.d. Wilk   52.87 % 
 
D-LIJN gepromoveerd naar de C-LIJN 
1e  Annemiek Koremans en Harry Barendse 58.94 % 
2e  Jeanne van Maren en Gerda v.d. Voort  55.87 % 
3e  Ineke de Steur en Adrie Ammerlaan  54.33 % 
4e  Meta Kamp en Ria Verkade   52.99 % 

 
 

 
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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Biljarten 
 
Middagje Bandstoten 
 
Vol verwachting klopt het hart, als we die dinsdag 
middag na Sinterklaas, naar de velo kantine fietsen. 

Daar hebben we weer een toernooitje bandstoten te spelen, en de   
opkomst was flink met 15 deelnemers en al snel was er een indeling 
gemaakt en de tafels opgesteld om het spel te beginnen met 1 tegen 
1, dus moest het in twee ronden afgewerkt worden. Tijdens het spel 
bleek dat de scores best hoog waren en er fanatiek werd gespeeld. 
De uitslag was, dat er een gelijk spel was voor de eerste prijs, en er 
een korte partij van 3 beurten gespeeld moest worden voor de 1é en 
de 2é prijs. De 1e prijs werd gewonnen door Jan Schols, de 2é was 
voor Harry v/d Scheer. Cees Duynisveld won de 3é prijs en Cees 
Meeuwisse de 4é. De poedelprijs ging naar Wim v Ooijen, die is pas 
begonnen met biljarten en leert al een aardig balletje stoten. Hierna 
hebben we allen nog een of twee partijtjes libre gespeeld, zo hadden 
we weer een gezellige middag met koffie en koek van Sinterklaas en 
de prijzen van de K.B.O. 
Een gezond en vredig  2020  
Cees.  

 

Een nieuwjaar 

Oud en nieuw zijn weer voorbij, en een heel jaar voor ons. Ik wens 
iedereen een heel gelukkig en gezond 2020 toe En een fijne tijd bij de 
K.B.O. en zo zijn we 2 januari ’20 weer begonnen, al scheelde het niet 
veel of het had een week later geweest, vlak voor oudjaar ontving ik 
een mailtje dat we 2 januari toch konden kaarten en biljarten. Dus heb 
ik de biljarters een mailtje kunnen sturen, en zijn er toch 7 man 
gekomen om een paar potjes te biljarten, en zo zijn we het jaar weer 
begonnen, Van hier af wens ik iedereen weer een heel fijn biljartjaar 
toe. Tot de volgende keer . 
 
Cees. 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel nr. 46   
 

Onder G rond s E =Ondergrondse 
 
Goede oplossing ingezonden 
door: Anneke Thoen, Aad 
Zuijderwijk, Riet Zwinkels, 
Baps Klooster,Magda 
Vanhoutte 

 
 
 
Droedel 47 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 15 februari 2020 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Uit goed voor U 
 

               Modepresentatie Van der Klooster 

Van der Klooster Mode uit Boskoop heeft ons uitgenodigd voor een 

dames modepresentatie op woensdag 8 april 2020. Heren zijn 

natuurlijk van harte welkom, maar de kleding is wel alleen gericht op 

dames.  

Deze gezellige dag ziet er als volgt uit: 

Ontvangst met koffie en gebak (ook suikervrij) van de plaatselijke 
banketbakker. Daarna presenteert de ladyspeaker en drie 
mannequins op muziek een uitgebreide show met de allernieuwste 
eigentijdse items. 
 
Na de modeshow wordt er een lunch geserveerd. 
 
Gelegenheid om te kopen en te passen is er uiteraard ook. Alles 
begeleid door de mannequins en verkoopsters die voor deskundig en 
vrijblijvend advies zorgen. 
Tussendoor is er een rondleiding met uitleg door het atelier en 
distributiecentrum waar constant 7.000 tot 10.000 stuks kleding op 
voorraad hangen. 
Rond 15.45 uur gaan we weer met de bus huiswaarts. 
 
Deze dag bij Van der Klooster is € 5,-p.p. plus het busvervoer met 
Pasteur Reizen € 10,00 p.p. dus totaal € 15,-.p.p. 
We vertrekken woensdagmorgen 8 april om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein. U kunt zich hiervoor opgeven vóór 25 maart via 
onderstaande strook bij Joke Mulder en betalen op de dinsdagmiddag 
of eventueel op de donderdagmiddag bij de andere UGVU leden. 
Of strookje met betaling in de bus bij Joke in de Prins Hendrikstraat 
85, Wateringen (telefoon 0174-298727).  
Als u op eigen gelegenheid wilt gaan is het adres: Boskoopseweg 4, 
2771 XN Boskoop. 
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Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

 
Aanmeldingsformulier 

 
Modepresentatie Van der Klooster in Boskoop 8 april 2020 
 
Inleveren bij Joke Mulder inclusief contante betaling van € 15,-p.p. 
vóór 25 maart 2020 
 
Naam mevrouw 
………………………………………………………………………………… 
Naam de heer 

……………………………………………………………………… 

Adres 

………………………………………………………………………………… 

Telefoon  
…………………………………………………………… 
 
Suikervrij gebak   Ja/Nee 
 
 
 

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:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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LID WERFT LID 

 
De KBO afd. Wateringen 
gaat ook in het nieuwe 
seizoen 2019/2020 door 
met de actie: Lid werft lid! 
 
Het is de bedoeling dat elk lid een nieuw lid probeert te werven. De 
buurvrouw of buurman, een vriend of vriendin. 
 
Heeft u een nieuw lid aangebracht, dan ontvangt u van onze afdeling 
een leuke attentie.  
 
Geef na het lezen uw KBO/PCOB Magazine en de Nieuwsbrief van de 
KBO afd. Wateringen aan iemand die nog geen lid is. 
Neem eens iemand die geen lid is, mee naar een bijeenkomst of 
activiteit van onze afdeling. 
Samen zetten we zo onze KBO opnieuw op de kaart. 
Samen hebben we oog voor alle senioren! 
 
De voordelen van een KBO-lidmaatschap voor maar € 25,00 p.p. per 
jaar nog even op een rijtje:. 
 
Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen! 
Diverse activiteiten (2x per week) zoals klaverjassen, bridgen, 
biljarten, creativiteit. Verder dagtochten, vakantieweek, kaartweekend, 
klaverjasmarathon en bijeenkomsten dichtbij huis. 
Aandacht voor eenzaamheid onder senioren. 
Collectiviteitskorting zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea. 
Korting rijbewijskeuring. 
Hulp bij het invullen van belastingaangifte. 
Hulp van een vrijwillige ouderenadviseur. 
Belangenbehartiging op lokaal en nationaal niveau. 
 
DUS: KOM NU IN BEWEGING! GA OP PAD EN HAAL NIEUWE 
LEDEN BINNEN. 
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Uit de nieuwsbrieven van 
seniorenweb 

 
 
Toeslagen 
berekenen, aanvragen of controleren 
 

Op welke toeslagen hebt u recht? En is de zorg- of huurtoeslag niet te 
hoog of laag? Bereken het op Toeslagen.nl en vraag de 
tegemoetkomingen daar ook aan. 
 
Waarom controleren? 
Toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag, moet u 
zelf aanvragen. Het is dus hartstikke belangrijk om te berekenen waar 
u recht op hebt. Anders loopt u misschien zomaar geld mis. Wie wel al 
een tegemoetkoming krijgt van de overheid kan beter ieder jaar zijn 
gegevens controleren en wijzigen. Want wie te veel krijgt, moet de 
toeslag later terugbetalen. 
 
Toeslagen aanvragen of wijzigen 
Op de site Toeslagen.nl van de Belastingdienst, staat alle belangrijke 
informatie over toeslagen. Bereken hier op welke toeslagen u recht 
hebt en hoe hoog het bedrag is van de toeslagen. Vervolgens vraagt 
u ze ook via deze site aan. Daar hebt u uw DigiD-inloggegevens voor 
nodig. 
▪ Ga naar www.toeslagen.nl 
▪ Klik op Inloggen > Mijn toeslagen. 
▪ Klik bij 'Inloggen op Mijn toeslagen' op Inloggen met DigiD. 
▪ Log in met uw DigiD-gegevens. Klik op Met gebruikersnaam en 

wachtwoord om in te loggen met uw wachtwoord. Klik op Met de 
DigiD app als u liever inlogt via de app op uw smartphone. Klik 
op Inloggen. 

▪ Op het welkomstscherm staat welke toeslagen u krijgt. Onder 

'Status laatste wijzigingen' ziet u welke wijzigingen er zijn 

doorgevoerd door u, uw toeslagpartner of door de 

Belastingdienst. 

http://www.toeslagen.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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Groot beveiligingslek in Windows ontdekt: update  
Nieuwsbrief  16 januari 2020 

 

Door een lek in Windows kunnen criminelen 

kwaadaardige software vermommen als een 

betrouwbaar programma. Een update repareert 

het lek.  

Windows blijkt een kritiek lek te bevatten. Het 

systeem controleert altijd de betrouwbaarheid van software. Maar 

door het lek is deze controle te misleiden. Waardoor kwaadaardige 

programma's, zoals gijzelsoftware, kunnen doorgaan voor 

betrouwbaar. De Amerikaanse geheime dienst NSA ontdekte het lek 

en informeerde Microsoft. Microsoft heeft het lek opgelost en daarvoor 

een update uitgebracht. Er zijn geen gevallen van misbruik bekend 

maar het is belangrijk om Windows snel te updaten.  

Patch Tuesday 

Al jarenlang is de tweede dinsdag van de maand 'patch tuesday'. De 

dag waarop Microsoft maandelijks allerlei updates uitbrengt die kleine 

en minder kleine foutjes herstellen. Zo ook op dinsdag 14 januari. Dat 

betekent dat de update die het kritische lek oplost, al wereldwijd is 

verspreid.  

Update KB4528760 

Controleer zo of de update op uw computer is geïnstalleerd.  
▪ Klik op de Startknop. 
▪ Klik op Instellingen. 
▪ Klik op Bijwerken en beveiliging. 

 
Er zijn vanaf dit punt verschillende mogelijkheden. We lopen ze 
allemaal na.  

1. Staat er 'Updates beschikbaar' direct onder 'Windows Update'?  
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▪ Onder 'Updates beschikbaar' staat een lijst met updates 
die worden gedownload en geïnstalleerd. Controleer of 
in de lijst een update voorkomt met de code 
'KB4528760'. Windows werkt de computer al bij. U hoeft 
niets te doen. 
 

2. Staat er 'Uw pc is bijgewerkt' direct onder 'Windows Update'? 
▪ Klik op Geschiedenis van updates weergeven. 
▪ Controleer of er in de lijst een update voorkomt met de 

code 'KB4528760'. Is dat zo, dan is uw systeem veilig. 
Staat de update er niet tussen?  

▪ Ga terug naar het vorige scherm (klik linksboven op het 
pijltje naar links). 

▪ Klik op Naar updates zoeken. 
▪ De update wordt nu gevonden en geïnstalleerd.  

 

Een op de acht online bestellingen gaat terug 
Nieuwsbrief 14 januari 

 
Nederlanders zijn kampioen in online 
bestellingen terugsturen naar de webwinkel. 
Bijna een op de acht aankopen gaat retour 
naar de internetshop.  
Dat meldt postbezorger DPD na eigen 
onderzoek. In andere Europese landen sturen 
klanten minder terug naar webwinkels. Maar 

het scheelt niet veel: wij sturen 13 procent terug van alle bestellingen. 
In Duitsland, Ierland, Polen en Zwitserland is dat 12 procent. Bijna de 
helft van de retouren zijn kledingstukken (44%). Dat is wel een stuk 
minder dan vorig jaar, toen was het nog 51 procent. Elektronica gaat 
nu wel vaker terug.  
Webwinkels hebben het er moeilijk mee. Vaak is verzenden en 
terugsturen gratis. Het kost de webwinkels een hoop geld en 
bezorgbusjes rijden voor niets op en neer. Veel grote bedrijven 
denken eraan het anders te gaan doen. Bezorgkosten betalen voor 
een retour, waar dat nu nog gratis is. 
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Ondersteuning Windows 7 gestopt 
nieuwsbrief 14 januari 2020 

 

Windows 7 stopt, wat moet 
ik doen? 
 

De ondersteuning voor 
Windows 7 stopt 14 januari 2020. Het systeem krijgt dan geen 
veiligheidsupdates meer. Welke mogelijkheden zijn er na die datum? 
 
Waarom moet ik iets doen? 
Als de ondersteuning voor een systeem stopt, dan krijgt het systeem 
geen veiligheidsupdates. Het is dan niet verantwoord de computer 
nog te gebruiken. Tenzij het apparaat niet verbonden is met internet. 
Criminelen kunnen namelijk via internet inbreken bij systemen 
waarvoor geen nieuwe veiligheidsoplossingen worden gemaakt. 
Wat kan ik doen? 
Er zijn eigenlijk maar drie opties: 

1. Blijf de Windows 7-pc gebruiken zonder internet. 
2. Installeer Windows 10 op de computer. 
3. Schaf een nieuwe pc aan. 

Optie 1: Windows 7 gebruiken zonder internet 
Als de computer geen internetverbinding heeft, is er geen gevaar. 
Mensen zonder internet kunnen veilig met hun Windows 7-computer 
werken. E-mailen, surfen, internetbankieren en alle andere zaken 
waarvoor internet nodig is, kunnen dan niet op de computer.  
Optie 2: Windows 10 installeren 
Voor Windows 10 heeft een computer minimaal een processor met 
een snelheid van 1 GHz nodig. En 1 GB (32-bit) of 2 GB (64-bits) 
geheugen. Maar dat is wel echt heel minimaal. Is de computer nu al 
traag en heeft het moeite met bepaalde programma's? Dan is 
bijwerken naar Windows 10 een slecht idee. Kies dan liever voor een 
nieuwe computer. 
Als de computer geschikt is voor Windows 10, dan kan de gebruiker 
het apparaat upgraden. Dat betekent bijwerken naar Windows 10. Dat 
is het eenvoudigst via het hulpprogramma van Microsoft. 
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uit de nieuwsbrief van KBO-PCOB 

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk langer 

geldig 

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van 
het rijbewijs voor 75-plussers met maximaal 
één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Dat 
heeft minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en 
Waterstaat op 13 november in een brief aan de Tweede Kamer laten 
weten. 
 
In aanmerking 
 
U moet vóór de verloopdatum van uw rijbewijs een 
Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR. Ook gelden 
nog een paar andere voorwaarden. U ontvangt daarna bericht van het 
CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt. 
Als u uw verlopen rijbewijs mag blijven gebruiken, gelden wel een 
paar extra beperkingen. U kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in 
het buitenland. U mag niet met vrachtwagen of bus rijden en uw 
verlopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs. 
 
KBO-PCOB Hulppunt CBR 
 
Dreigt u in de knel te komen omdat u naar het buitenland gaat of een 
vrachtwagen rijdt? Bent u tijdig gestart met de procedure en het 
insturen van uw gezondheidsverklaring? Meldt u dan bij ons hulppunt. 
Dan kan KBO-PCOB u wellicht helpen door uw situatie onder de 
aandacht te brengen bij het CBR. 
 
 
 
 
 
 

https://www.kbo-pcob.nl/hulppunt-lange-wachttijd-cbr/
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Verplichting van griepvaccinatie voor zorgpersoneel komt er niet 
Nieuwsbrief 09-01-2020 

 

In reactie op de griepepidemieën van de twee 
voorgaande winters, heeft het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) onderzoek 
gedaan naar de mogelijkheid en de wenselijkheid van 
het verplicht stellen van de griepvaccinatie onder 

(nieuw) zorgpersoneel. 
 
Verplichting juridisch niet mogelijk 
 
Uit het onderzoek blijkt dat er binnen de huidige wetgeving niet 
mogelijk is om het vaccineren van zorgpersoneel tegen de griep te 
verplichten. Ook is er geen wettelijke grondslag om hierop te 
selecteren bij het aannemen van nieuw personeel. Onder werkgevers 
en werknemers is er daarnaast ook te weinig draagkracht voor een 
verplichting. Hoewel verplichting niet mogelijk is, is het draagvlak om 
de vaccinatiegraad te verhogen via informatieverstrekking en het 
creëren van bewustwording er zeker. Daarom wordt aangeraden hier 
verder op in te zetten in combinatie door: 

• Informatieverstrekking en bewustwording onder zorgverleners 
• Gerichte bescherming van kwetsbare patiëntgroepen, door 

middel van bijvoorbeeld (extra) hygiënemaatregelen en 
gerichte inzet van gevaccineerd personeel 

• Informatieversterking en bewustwording bij patiënten en 
bezoekers 

•  
Verdere bewustwording 
 
KBO-PCOB zet zich al langere tijd in voor vaccinatie van 
zorgpersoneel en blijft dit doen. Het is van groot belang dat kwetsbare 
groepen tegen griep beschermd worden en dat personeel gezond 
blijft. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘Je laten vaccineren 
doe je ook voor de ander. Dat geldt zeker ook voor zorgpersoneel. 
Senioren moeten hierop kunnen rekenen’. 
 
 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.lijn1huisartsenpraktijk.nl%2Fmedia%2Ftmp%2Fa9e9846380f218bcb282884a72dc7f7d4c66aca1.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.lijn1huisartsenpraktijk.nl%2Fnieuws%2Falgemeen%2F18%2Fco-assistent-januari-2018.html&docid=S2sdTFQIyHvLVM&tbnid=nuGFY8mnnBRPMM%3A&vet=12ahUKEwj6y9iB9ZHnAhWCaVAKHcmHBHM4yAEQMyggMCB6BAgBEEE..i&w=229&h=219&bih=655&biw=1366&q=griepprik%20tekening&ved=2ahUKEwj6y9iB9ZHnAhWCaVAKHcmHBHM4yAEQMyggMCB6BAgBEEE&iact=mrc&uact=8
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Iedereen moet digitaal mee kunnen doen 

De Tweede Kamer sprak 4 december over het 
onderwerp Digitale Overheid. Wij onderschrijven 
dat iedereen digitaal mee moet kunnen doen van 
harte. Voor mensen voor wie de digitale weg niet 
werkt, moet daarnaast ook altijd een alternatief 

beschikbaar zijn. 
Voor kwetsbare burgers waaronder ouderen, migranten en mensen 
met een beperking is een alternatief zeer belangrijk. Zij zijn relatief 
vaker afhankelijk van de overheid en hebben direct belang bij een 
goede toegankelijkheid van dienstverlening van de overheid. Dit geldt 
in het bijzonder als het gaat om contacten met de overheid over 
fiscale zaken, toeslagen en het aanvragen dan wel betalen van 
voorzieningen of overheidsdienstverlening. 
Veel mensen uit onze achterban ervaren helaas dagelijks nog 
problemen in de digitale toegang van overheidssites. Wij dringen aan 
op meer vaart in het ingezette traject om de digitale toegankelijkheid 
te verbeteren. 
 
 
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 
 
 
 
Hoe log ik in op onze site?. 
 
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.  

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.nl/
http://www.kbowateringen.nl/
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Tijd voor de Derde Helft 
 
 
KMD is in onderhandeling met het Ouderenfonds Nederland, om in 
samenwerking met de KBO van zowel Wateringen als Kwintsheul en 
de zorgboerderij, het bewegen voor ouderen te organiseren. In het 
bijzonder de mensen met alzheimer/dementie.  
Met vrijwilligerswerk, sportieve en sociale activiteiten gaat KMD in 
samenwerking met het thema BEWEGEN aan de slag, en biedt 55-

plussers de kans om sociaal en actief te blijven in hun 
eigen woonplaats. 
KMD heeft met het al bestaande project “Old Stars” 
(walking football voor ouderen) laten zien hoe je een 
met een sterk duurzaam lokaal netwerk van ouderen, 
activiteiten voor ouderen  kunt organiseren. Met deze 
kennis en de extra bijdrage van het Ouderenfonds 
Nederland, willen we met dit bijzondere project zo 
spoedig mogelijk aan de slag. 

Vrijwilligerswerk en sportieve/sociale activiteiten zijn voor ouderen 
namelijk bij uitstek manieren om eenzaamheid te voorkomen en te 
verminderen. 
Verdere informatie volgt. 
 
Theo de Reuver  
 
 

 

https://www.google.nl/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.schoolplaten.com%2Fkleurplaat-ballet-dl27100.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.schoolplaten.com%2Fkleurplaat-ballet-i27100.html&docid=FchPF6G0fQaHbM&tbnid=OwQ-Ra5VAFSqQM%3A&vet=10ahUKEwihhJCUgoXmAhXy0qYKHRkTAP8QMwhWKAowCg..i&w=620&h=875&bih=655&biw=1366&q=bewegen%20tekening&ved=0ahUKEwihhJCUgoXmAhXy0qYKHRkTAP8QMwhWKAowCg&iact=mrc&uact=8
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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/vrouw 
geniet u van de voorstelling en in de 
pauze staat er een drankje voor u klaar. 

Na afloop wordt u weer veilig thuisgebracht . 
 
Samen uit samen genieten 
 
Nabucco - Staatsopera Charkov - Opera / Operette 
Nabucco is een van de meest epische opera’s van Verdi: een 
groots verhaal over macht, vrijheid en liefde. Het slavenkoor 
‘Va Pensiero’ wordt nog steeds als het officieuze volkslied van 
Italië gezien en maakte van Verdi een superster. Het verteld het 
Bijbelse verhaal van de Joodse ballingschap in Babylon, het 
huidige Irak. De wrede heerser Nabucco raakt verwikkeld in 
een machtsstrijd met zijn dochter, waarin zij uiteindelijk het 
onderspit delft en de Joden hun vrijheid herwinnen. Charkov 
City Opera combineert vernieuwing met ambacht en ze nemen 
een groot orkest mee. 
Zondag 9 februari 2020 - 15:00 uur 
Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam 62,00 Euro 
 
Let it Be: Abbey Road - The Analogues – Muziek 
In 1965 stopten The Beatles met optreden maar The Analogues 
toeren de laatste jaren langs uitverkochte zalen. Vanavond ‘Let 
It Be: Abbey Road’, het laatste album van The Beatles dat 
volledig in de studio werd opgenomen en dat door hen dus 
nooit live voor publiek is gespeeld. Voor deze perfecte liveuitvoering 
roepen The Analogues de hulp in van strijkers en 
blazers en beschikken ze over een unieke verzameling 
vintageinstrumenten, 
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het ‘reizende Beatles-Museum’. Alles dus voor de 
perfecte Beatlessound tenslotte en die benaderen ze 
‘beangstigend goed’ (de Volkskrant). 
Woensdag 12 februari 2020 - 20:00 uur 
Nieuwe Luxor Theater - Rotterdam 68,50 Euro 
 
Valentijnsconcert - Residentie Orkest - Klassiek 
Vanavond romantische vioolklanken van de jonge violist Niek 
Baar. In 2018 won hij het Nationaal Vioolconcours Oskar Back. 
Hij speelt onder meer ‘The lark ascending’ van Vaughan 
Williams. In dit stuk vangt de componist het idyllische beeld 
van een opstijgende leeuwerik. Adembenemend mooi. Het 
slotstuk is de heroïsche Vijfde symfonie van Sibelius waarin zijn 
ontzag voor de grootsheid van de Noorse natuur hoogtij viert. 
Wie nu geen vlinders voelt… 
Vrijdag 14 februari 2020 - 20:00 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 64,00 Euro 
 
 
TOP film in De Naald - Film 
Twee keer per maand is de dinsdagmiddag een echte TOPmiddag! 
Een drukbezochte activiteit voor liefhebbers van de 
betere film. Op deze TOP-middagen worden kwaliteitsfilms 
vertoond die doorgaans niet in de reguliere programmering 
van het WestlandTheater De Naald zijn opgenomen. Dat alles 
met een gastvrij onthaal in een gezellige ambiance. 
Dinsdag 18 februari 2020 - 14:00 uur 
WestlandTheater De Naald - Naaldwijk 18,75 Euro 
 
L’Orfeo van Monteverdi - Nederlandse Reisopera - Opera 
/ Operette 
Het verhaal van de legendarische en singer-songwriter 
Orpheus die met zijn gezang zelfs de dieren en de rotsen wist 
te ontroeren, was het uitgelezen onderwerp voor deze 
vierhonderd jaar oude oer-opera. Door verdriet overmand 
baant Orpheus zich zingend een weg tot in de onderwereld om 
zijn overleden geliefde Eurydice terug te halen. Monteverdi 
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schrijft een pleidooi voor de kracht van de muziek en luidt 
daarmee de Europese operageschiedenis in. Een coproductie 
met Opera2Day & Studio Drift. 
Zaterdag 22 februari 2020 - 20:00 uur 
Zuiderstrandtheater - Den Haag 62,00 
 
 

 
 
Wacht niet te lang met reserveren, er is een beperkt aantal kaarten 
beschikbaar. U kunt tot 3 weken voor de voorstelling reserveren.  
Als u nog vragen heeft kunt u ons bellen op werkdagen tussen 9:00 
uur en 18:00 uur telefoonnummer: 035-5245156  
 
Voor het reserveren van een voorstelling kunt u 035-5245156 bellen 
 
 
 
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 
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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.: 06-38404547, 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 
Coby de Kievit  B-C lijn 06-23374697 
Henk van der Hee  B-C-D lijn  0174-295294  
 
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@

