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Kwetsbare ouderen
Dit jaar is alles anders. Een virus heeft 2020 helemaal op zijn kop
gezet.
Onder invloed van de coronapandemie staan ouderen in Nederland
opeens te boek als ‘kwetsbare groep’. Zij zijn belangrijk en hebben
extra zorg en bescherming nodig ‘om van de dood gered te worden’.
Waar zijn al die verhalen gebleven over vitale ouderen, die met hun
kracht en gezondheid hét toonbeeld van een goed verzorgde en
verdiende oude dag waren? Ouderen, zoals zo vaak met groepen,
worden over één kam geschoren en nu als slachtoffer bestempeld van
de uitbraak van dit afschuwelijke virus.
En natuurlijk, we moeten voorzichtig zijn en blijven in de nieuwe
anderhalve meter samenleving. En, het is een intelligente lockdown,
dus we blijven nadenken, he?! Maar slachtoffer zijn we niet. Toch?
En wat te denken van de plotseling grote, openbare waardering voor
mensen met cruciale (lees: verzorgende) beroepen? In de
oncontroleerbare situatie van dit ‘ongeleid projectiel’ zijn deze engelen
het enige, menselijke houvast. En dus onmisbaar. Vrolijk word je niet
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van al die frontberichten, maar dapper en hardwerkend zijn deze
artsen, verpleegkundigen en verzorgden wel. Maar dat wisten we al
heel lang, hoor.
Wat gebeurt er in ons land, in onze wereld?
Alles ligt onder een vergrootglas, nu we ons realiseren dat niet alles in
het leven, in ieders leven, beheersbaar of onder controle is te houden.
De bodem onder ons bestaan vertoont haarscheurtjes en kraakt in zijn
voegen. Dachten we het nog zo goed op orde te hebben, komt er zo’n
virus de boel verzieken!
Als pastor kijk ik ernaar met gemengde gevoelens. We bidden veel en
vaak voor alle slachtoffers van het coronavirus, voor hen die
achterblijven en voor iedereen die zijn/haar stinkende best doet om
het beheersbaar te krijgen. We vragen God om wijsheid en om
geduld. Vooral om metanoia, bekering.
Want we doen iets niet goed in onze huidige, wereldwijde
samenleving. We hebben de economie meester gemaakt over alles,
hebben onze billen verbrand en moeten nu op de blaren zitten. Maar
wat we vooral moeten en mogen doen, is nadenken over waar het
fout is gegaan en hoe het anders kan, anders moet.
En kwetsbaarheid? Ach, ieder mens -ongeacht leeftijd- is kwetsbaar.
We zijn alleen niet meer zo gewend om daarover te spreken. Ik
ontmoet veel mensen die zich van hun kwetsbare kant laten zien. En
ik sta iedere keer weer verbaasd te kijken als die kwetsbaarheid een
enorme kracht blijkt te zijn. En ook dat we van God kracht naar kruis
krijgen. Dat heeft Hij dan toch maar mooi in ons weggelegd, als
‘kwetsbare ouderen’.
Blijf veilig, kwetsbaar en gezond!
Diaken Walther Burgering
St. Elisabethparochie, Wateringen.
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Van de bestuurstafel
U hebt gezien, dat we dit keer niet met ‘Van de bestuurstafel’ zijn
begonnen, maar met een woord van diaken Walther Burgering. Dit om
te laten weten, dat ook juist nu de kerk aan ons denkt.
Het is vandaag 14 april, de dag na Pasen. Ik zet er uitdrukkelijk de
datum dit keer bij, want elke dag kan de situatie veranderen. We leven
in een hele bizarre, moeilijke tijd, waarin een heleboel zaken die
vanzelfsprekend waren niet meer zo vanzelfsprekend zijn.
We zijn op onszelf teruggeworpen, het is overal stil.
De pauselijke zegen op een leeg Sint Pietersplein, lege stations,
bussen, treinen, vliegtuigen, maar ook ons huis is ‘leger’. Want
bezoek is er niet en dit is voor de een veel moeilijker dan voor de
ander. Als je goed ter been bent, kun je er in ieder geval op uit, vooral
met dit mooie weer van de laatste weken. Maar gaat alles wat
moeilijker en heb je geen partner (meer), dan kan de eenzaamheid
toeslaan. Of als u een geliefde momenteel in een verpleeghuis hebt,
hoe moeilijk is dat niet.
Op dit moment heb ik geen idee, wanneer de soosmiddagen weer
kunnen beginnen en als we weer beginnen, of dat alweer op de
gebruikelijke manier kan. Er zal veel geduld betracht moeten worden,
want anders zullen we weer snel terug bij af zijn.
Het kaartweekend eind maart kon door het Corona virus niet
doorgaan, gelukkig is de Commissie Uit Goed Voor U erin geslaagd
een nieuwe datum te regelen zonder extra kosten: vrijdag 30 oktober
tot zondag 1 november.
Twee koffiedames hebben ervoor gezorgd, dat alle paaseitjes en
paaskoek die al waren gekocht, maar gelukkig nog niet bij Velo lagen,
bij de Voedselbank terecht zijn gekomen, die er blij mee was.
Wij doen ons best, om bij zoveel mogelijk leden ons
mededelingenblad te bezorgen, ook bij leden die dit normaal op een
soosmiddag meenemen. Dit zal echter niet bij iedereen lukken.
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Namens het bestuur wens ik u veel sterkte en uithoudingsvermogen in
deze tijd, wij denken aan u,
Namens het bestuur,
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter

Overleden
Dhr. W. van Mieghem, De Ark, kamer 405,

op 4 april

Mevr. H. van Mieghem-de Pont, De Ark, kamer 405, op 12 april
Dhr. C.F. (Chris)Moers, De Vroomstraat 11, 2291RP op 10 april
Dhr. Th. Damen, De Beemd 60, 2291VZ

op 16 april

Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies.

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.
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Activiteiten (onder voorbehoud)

19 mei
21 mei
1 t/m 8 augustus
4 juni
1 september
3 september
14 oktober
30 oktober

Einde klaverjascompetitie
Geen soos ( Hemelvaartsdag)
Vakantieweek Ootmarsum ???
Start vrij bridgen Velo
???
Opening KBO seizoen 2020-2021
Start bridge competitie
Modeshow Van der Klooster
Kaartweekend Venray

Elke dinsdag

Soosmiddag vanaf 13.00 uur
Klaverjassen,
Biljarten,
Rummikuppen,
Jokeren en spelletjes o.a. het kaartspel Skipbo
Crea-tafel o.a. kaarten maken.

Elke donderdag

Soosmiddag vanaf 13.00 uur
Bridgen en Biljarten.

Vanaf 26 mei elke dinsdagmiddag vrij klaverjassen
Vanaf 28 mei elke donderdagmiddag vrij bridgen
Vanaf dinsdag 7 juli zomeractiviteiten zoals vrij bridgen, klaverjassen,
biljarten Crea, spelletjes en gezellig samenzijn .
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Van onze ouderenadviseur.
Wie had een paar maanden geleden kunnen voorspellen dat de hele
wereld tot stilstand zou komen… en gek genoeg “wennen” bepaalde
zaken na een aantal weken. Zo zijn begrippen als anderhalve meter
samenleving, uitwijkstress, raamzwaaien etc voor iedereen al min of
meer vertrouwd. Maar we hopen natuurlijk allemaal van harte dat we
binnen niet al te lange tijd weer terug kunnen naar wat begin van dit
jaar nog “normaal” was!
Voor mijzelf geldt dat mijn agenda op 13 maart j.l. in één klap leeg
was. Nu zou die agenda
toch al vanaf 20 maart leeg
zijn, want ik moest een
voetoperatie ondergaan en
wist dat ik na 20 maart een
week of 8 niet mobiel zou
zijn. Nu was die agenda
echter al een week eerder
leeg en is de operatie 3
dagen voor de geplande dag – volkomen terecht – afgezegd. Ik
hobbel dus nog een tijdje door met een niet-geopereerde voet, maar
denk daarbij tegelijkertijd aan alle mensen voor wie veel urgentere
operaties ook uitgesteld zijn en die daarover in angst zitten. Nu
bezoekjes niet mogelijk zijn, doe ik zoveel mogelijk telefonisch. En
dan blijkt er toch veel te kunnen. Zo heb ik een belrooster opgesteld
voor een beginnend dementerende alleenstaande kennis. De
dagopvang werd gestopt, en dan is de dag wel erg lang. Met een flink
netwerk heb ik kunnen regelen dat deze kennis 7 dagen per week
meerdere keren per dag een telefoontje krijgt. Ook lokaal en landelijk
zijn er zulke goede initiatieven. Ik wil u allemaal oproepen om uw
kennissen, van wie u weet dat zij mogelijk eenzaam zijn, wat vaker te
bellen om toch contact te houden. Een kaartje sturen kan ook! En als
u zelf behoefte heeft aan ondersteuning of zomaar een praatje, dan
kunt u gelukkig op diverse plekken terecht.
Ik noem de volgende mogelijkheden:
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Belmaatjes van Vitis – vrijwilligers via Vitis die u regelmatig bellen
voor een praatje en bij wie u ook terecht kunt als u ondersteuning
nodig heeft: 0174 – 630358
De Luisterlijn (in samenwerking met omroep Max) – voor een
luisterend oor en een goed advies: telefoon 0900-0767
De Rode Kruishulplijn (als je in quarantaine of zelfisolatie zit): 0704455888
De Zilverlijn (van het Nationaal Ouderenfonds): 088-3442000
Zie ook blz. 14 voor de KBO - PCOB info lijn.
Maar u kunt natuurlijk ook uw eigen ouderenadviseur bellen! Ik wens
u allemaal veel sterkte toe en laten we met elkaar blijven omzien naar
degenen, die het in deze tijd extra moeilijk hebben.
Petra Rouss
Telefoon 0174-298075

Ouderenadviseur:

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

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
De KBO afd. Wateringen zoekt vrijwilligers die
bereid zijn om 10x per jaar het Magazine
KBO/PCOB inclusief de Nieuwsbrief van de
afd. Wateringen te bezorgen bij de leden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Jan de Kok, tel. 0174-785167 of mob.nr.
0638404547.
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Bridge
Beste Bridgers
Het gaat ons dit seizoen niet lukken om de 5e en 6e
competitieronde bridge te spelen, wij hopen dat we
in Juni weer kunnen beginnen met de zomerbridge,
maar dat is nog even afwachten of de regering de
maatregelen die nu getroffen zijn vanwege het
coronavirus weer gaat versoepelen.
Mocht dit wel zo zijn dan kunnen we misschien weer starten met de
zomerbridge, in Juni op de donderdagmiddag, in Juli en Augustus
wordt dit de dinsdagmiddag.
U kunt tijdens de zomerbridge ook zonder partner komen, er is altijd
iemand om mee te bridgen , b.v. iemand die ook alleen komt, en
anders zijn Jan, Kees en Etty aanwezig om in te vallen.
De nieuwe bridgecompetitie start dan weer op donderdag 3
september 2020, de lijnen blijven ingedeeld zoals we na de 4 e
competitie ronde zijn geëindigd.
Laten we hopen elkaar in Juni weer te ontmoeten in goede
gezondheid.
Groeten
Jan de Kok en Kees Grolleman.

Mailadres:
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur
een mailtje naar ettydekok@gmail,com

Bezorging KBO/PCOB Magazine !!!!!!!
Nu alle activiteiten tot september niet doorgaan, kunnen de
Magazines nr. 5-6-7- resp. 26/5- 23/6 en 25/8 door de leden die het
blad anders bij velo meenemen ophalen bij Jan en Etty de Kok,
Mommastr.19.
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Nummer 4 proberen nog wij bij u te bezorgen.
Biljarten
Het is fantastisch mooi weer, zo’n 18 a 20*C de
laatste dagen, ideaal voor wandel en fiets
tochten of lekker in de zon genieten. Maar
helaas zitten we al een aantal weken, meestal
thuis. Corona houd ons in de ban, en dat zal
nog wel even duren, voor dat we onze gezellige
middagen weer kunnen opnemen met kaarten
en biljarten.. ook vele vakanties kunnen niet
door gaan, alhoewel ik deze week toch maar een plek op een
camping heb gereserveerd, (Overijssel) wel met de boodschap dat het
door Corona veilig moet zijn en door kan gaan in de maand juli, want
we moeten wel positief blijven en zal de situatie wel verbeteren, al zal
het nooit meer worden als vroeger, ook in het werken zullen dingen
veranderen, en we misschien minder zullen gaan reizen, we kunnen
niet in de toekomst kijken, maar laten we toch positief blijven. Als ik dit
schrijf is het paaszaterdag en hebben we nog een paar mooie
paasdagen om naar uit te zien met mooi weer, dus laten we daar van
genieten, en hopen dat we er allemaal ongeschonden door heen
komen, en dat we elkaar mogelijk weer kunnen zien in de maanden
juli en augustus, dat is wat ik hoop en wens jullie veel sterkte toe in de
komende tijd
Groeten: Cees.

Verhuizen:
Wilt u een naam- of adreswijziging
doorgeven, dan verzoeken wij u om dit
schriftelijk te doen aan de
secretaris, Gaelstraat 17, 2291 SG
Wateringen Tel: 0174-293038
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Droedel van Harry
Oplossing droedel nr. 49
Op Ge Zet = opgezet
Een goede oplossing is
ingezonden door:
Anneke Thoen, Hannie
Simons, Baps Klooster, Vonie van Rijn, Riet
Zwinkels, Coby van Paassen, Magda Vanhoutte, Henny de Haas
Droedel 50

Uw oplossing kunt u tot 15 meil 2020 inleveren bij Thea Bekkers,
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net
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Belastingaangifte 2019
Ondanks de coronavirus epidemie zijn al weer de meeste aangiften
inkomstenbelasting 2019 ingevuld en verzonden, dit zonder
persoonlijk contact.
Wilt u alsnog gebruik maken van onze belastingservice bij het invullen
van de aangifte, bel dan één van onderstaande HUBA’s. Deze
belastingservice is vooral bestemd voor die senioren waarvoor als
jaarlijkse inkomensgrens geldt:
•
tot € 35.000,-- voor alleenstaanden;
•

tot € 50.000,-- voor gehuwden/samenwonenden en;

•

geen vermogen in Box 3 boven het heffingsvrij vermogen.

Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, maar u
heeft veel extra eigen kosten voor gezondheid gehad in 2019, neem
dan toch contact op want als u niets invult krijgt u ook nooit iets terug.
Ook als u AOW en een klein pensioen heeft kan het zinvol zijn om
aangifte te doen, door de hoge ouderenkorting, waardoor U de
betaalde belasting op uw pensioen terug kunt krijgen.
Wat heeft u nodig voor de aangifte:
• Jaaroverzichten van al uw inkomsten van u en event. uw partner
• Jaaroverzichten AOW, eventuele pensioenen van u en event. uw
partner
• Burgerservice nummer van u en event. uw partner
• Banksaldo per 1 jan. 2019 van alle betaal-, spaar- en
beleggingsrekeningen.
• Bezit u een eigen woning, dan de WOZ waarde hiervan. Voor het
jaar 2019 geldt de WOZ-waarde met waarde peildatum 1 januari
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2018. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 2019 van uw
gemeente hebt gekregen.
• Hypotheekrente betaald in 2019
• Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2019
Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de
belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, krijgen
begin 2020 een brief met een machtigingscode. U hebt deze
machtigingscode of Digid code nodig als iemand u helpt bij het
invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2019. Met deze code kan
diegene die u helpt uw gegevens opvragen in het aangifteprogramma.
Bewaar deze brief goed en geef hem aan de invuller!
Heeft u voor 1 maart geen code ontvangen, bel dan voor het
aanvragen 088-1236555 of de belastingtelefoon 0800-0543(gratis)

Belastinginvullers HUBA’s
Cees van Rijn
rijnc@kpnmail.nl

Tel 0174-293694

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
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UIT GOED VOOR U
Het is een heel andere wereld geworden in zeer korte tijd en we zullen
het er mee moeten doen. In ieder geval staat alles stil. Iedereen moet
afstand houden en met meer mensen bij elkaar kan niet meer.
Vandaar deze brief voor u allen. We willen u op de hoogte houden.
Er staat nog een en ander op het programma, dat helaas zeker niet
kan doorgaan. En dat zijn onderstaande uitjes:
De rondleiding bij de WOS op woensdag 6 mei.
Het dagje uit op vrijdag 15 mei.
Misschien dat we het dagje uit nog kunnen verzetten naar september,
maar dat hoort u dan nog wel op tijd.
Dan de vakantie van 1 tot 8 augustus. Daar kunnen we nog niet veel
over zeggen. Begin juni nemen we hierover een beslissing. Het ziet er
wat betreft het doorgaan niet echt goed uit.
Het uitje naar van de Klooster op woensdag 14 oktober laten we
voorlopig staan.
Het kaartweekend voor 30 oktober is eigenlijk hetzelfde, alleen een
paar maanden later.
Daar komen we ook later op terug.
Omdat we allemaal in een leeftijdsgroep zitten die erg kwetsbaar is,
willen we heel voorzichtig zijn en geen enkel risico nemen.
We vinden het jammer, maar wij kunnen er ook niets aan veranderen.
Namens de commissie UIT GOED VOOR U, wens ik u allen heel veel
sterkte en gezondheid en hopen we met elkaar op betere tijden,
Coby van der Knaap,
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KBO-PCOB opent speciale Ouderen-Infolijn voor al uw vragen
Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het
coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook dat niet
alle senioren even vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn
van de laatste ontwikkelingen. En dat sommige mensen behoefte
hebben even iemand te spreken omdat ze zich eenzaam voelen nu
veel activiteiten stilliggen.
Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale telefoonlijn
geopend:
de Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600
bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur
Omdat de KBO-PCOB-leden tot de aangemerkte risicogroep behoren,
is ons dringende advies aan alle leden: schort alle niet-noodzakelijke
bijeenkomsten en contacten op, tot en met 28 april.(of later ?)
De medewerkers van KBO-PCOB bieden u graag een luisterend oor.
Bijvoorbeeld als u wilt overleggen of (kleine) bijeenkomsten van de
afdeling nog wel doorgang kunnen vinden. Of dat u als vrijwilliger nog
een-op-een-contact met leden kunt hebben. Hoe u in contact kunt
blijven zonder risico te lopen. Of gewoon voor een praatje.
Op 16 maart waren de belangrijkste adviezen voor senioren:
• vermijd grote groepen
• mijd het openbaar vervoer
• beperk sociale contacten, houd 1,5 m afstand van elkaar
• werk/blijf zoveel mogelijk thuis
Op 19 maart verkondigde minister de Jonge dat er geen bezoek meer
mag komen in verpleeghuizen.
Kijk op www.rivm.nl/coronavirus voor de meest actuele informatie
rondom het coronavirus of bel de plaatselijke GGD.
Laten we ervoor zorgen dat we met alle beperkende maatregelen wel
verbonden blijven met elkaar zodat niemand zich alleen hoeft te
voelen. Bel, schrijf, mail zodat u in contact blijft. Zorg voor elkaar en
blijf omzien naar elkaar.

~ 14 ~

Geen wachtwoorden opslaan in Chrome
Uit de Nieuwsbrief van Senior web

Standaard biedt Chrome aan wachtwoorden te
bewaren. Handig, maar onveilig. Zet de functie
liever uit.
Wachtwoordmanager
Chrome heeft een ingebouwde
wachtwoordmanager. Handig, want op die
manier logt de browser u automatisch in. En hoeft u zelf geen
wachtwoord te onthouden. Maar veilig is deze opslag niet. Krijgen
anderen toegang tot uw apparaat of Google-account, dan weet men
direct uw wachtwoorden. Gebruik de wachtwoordmanager daarom
liever niet. Zet de functie uit en verwijder al opgeslagen
wachtwoorden. Gebruikt u Chrome op verschillende apparaten,
controleer ze dan allemaal.
Wachtwoorden niet opslaan op pc
Zet zo het opslaan van wachtwoorden uit:
▪ Open Chrome.
▪ Klik rechtsboven het pictogram 'Google Chrome aanpassen en
beheren'. Dat zijn de drie puntjes.
▪ Klik op Instellingen.
▪ Klik onder 'Automatisch aanvullen' op Wachtwoorden.
▪ Sleep het schuifje achter 'Automatisch inloggen' naar links om de
optie uit te schakelen.
▪ Sleep het schuifje achter 'Aanbieden wachtwoorden op te slaan'
naar links om wachtwoorden niet meer op te slaan.
Verwijder nu de opgeslagen wachtwoorden:
▪ Open Chrome.
▪ Klik rechtsboven op de drie puntjes.
▪ Klik op Instellingen.
▪ Klik onder 'Automatisch aanvullen' op Wachtwoorden.
▪ Onder 'Opgeslagen wachtwoorden' staan websites,
gebruikersnamen en (versleutelde) wachtwoorden. Klik naast de
website waarvan u het wachtwoord wilt verwijderen op de drie
puntjes.
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▪

Klik op Verwijderen.

Wachtwoorden niet opslaan op tablet/smartphone
Zet zo het opslaan van wachtwoorden uit:
▪ Open Chrome.
▪ Tik rechtsboven op de drie puntjes.
▪ Tik op Instellingen.
▪ Tik op Wachtwoorden.
▪ Staat 'Wachtwoorden opslaan' aan? Tik er dan op om de functie
uit te schakelen.
▪ Staat er een vinkje naast Automatisch inloggen? Tik er dan op om
ook deze functie uit te schakelen.
Verwijder nu de opgeslagen wachtwoorden:
▪ Open Chrome.
▪ Tik rechtsboven op de drie puntjes.
▪ Tik op Instellingen.
▪ Tik op Wachtwoorden.
▪ Onder 'wachtwoorden' staat een rijtje websites. Tik op de naam
van de website waarvan u het wachtwoord wilt verwijderen.
▪ Tik op het pictogram van de prullenbak.

Phishing namens Belastingdienst houdt aan
Mails over een openstaande schuld bij de
Belastingdienst kunnen meteen weg. Het
bericht is namelijk nep, en wordt gestuurd
door criminelen.
Vorige week meldden we al dat er veel nepmails
rondgaan die van de Belastingdienst lijken te
komen.
Ook deze dagen gaat er weer in grote aantallen zo’n
mail het land door. De afzender van deze nieuwe phishingmail is
het adres belastingdienst@diensten-verlening.nl.
U ziet het misschien al: geen officieel adres van de
Belastingdienst. Het onderwerp is ‘Uw openstaande schuld met
kenmerk BD770076’. In het bericht staat dat u ondanks meerdere
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herinneringen een schuld niet
hebt voldaan.
Bang voor de deurwaarder
Binnen een paar dagen zal een deurwaarder beslag leggen op uw
spullen als u niet betaalt. Er staat, zoals vaak bij phishing, een
betaallink in het bericht. Gek genoeg staat er geen bedrag bij om
te betalen. Bij nepmails zoals deze gokt men erop dat u bang
wordt en meteen de betaallink aanklikt. De link komt uit op een
valse site waar men achter uw gegevens van online bankieren wil
komen.

KBO Wateringen feliciteert twee honderd jarige leden.
Dit jaar hebben 2 leden van de KBO Wateringen
hun 100e verjaardag gevierd. Een prachtige
leeftijd waar wij als KBO Wateringen altijd wat
extra aandacht aan besteden door even langs te
gaan met een bloemetje en de felicitaties van ons
bestuur over te brengen. Mevr. Booms-van Hal
vierde haar verjaardag op 15 april en Mevr. Vijverberg-Janssen op 20
april. Helaas konden wij hen, vanwege de omstandigheden waarin we
verkeren niet persoonlijk feliciteren, wij hebben daarom een boeket
met de felicitaties van het bestuur van de KBO Wateringen laten
bezorgen bij de Ark, waar beide dames wonen. Wij hopen dat
ondanks de nare situatie op dit moment, zij
toch een fijne verjaardag hebben gehad.
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Videobellen met WhatsApp
Probeer eens te videobellen met
WhatsApp. Wel zo leuk om iemand waar je
niet in levende lijve bij kunt zijn, te zien.
Nog leuker: bijkletsen in een groep!
Een op een of in een groep
Videobellen met WhatsApp is niet moeilijk. Bij ieder contact in
WhatsApp staat een icoontje van een videocamera waarmee het
bellen start. En wilt u bijkletsen met een groepje, begin dan een
groepsgesprek. Maximaal vier personen kunnen met elkaar praten en
elkaar zien. Hieronder vindt u uitleg voor de iPhone en Androidsmartphones. In de webversie van WhatsApp zit deze functie niet.
Voor het videobellen hebt u altijd een werkende internetverbinding
nodig. Bel het liefst via wifi, anders gebruikt WhatsApp de databundel.
Videobellen op de iPhone
▪ Open WhatsApp
▪ Tik op het tabblad 'Chats' op een gesprek.
▪ Tik in het gesprek rechtsboven op het icoon van de videocamera
▪
▪
▪

.
De beloproep start en de ander accepteert de oproep door op de
groene knop te tikken.
Jullie kunnen gezellig met elkaar praten.
Tik op de rode knop om het videobellen te beëindigen. Is de knop
niet in beeld, tik dan even kort op het scherm.

Groepsgesprek starten op de iPhone
Via WhatsApp voert u ook gemakkelijk een groepsgesprek met video.
Nodig maximaal drie andere personen uit.
▪ Open WhatsApp.
▪ Tik op het tabblad Gesprekken.
▪ Tik rechtsboven op het icoon van de telefoonhoorn met een
plusteken.
▪ Tik op Nieuwgroepsgesprek.
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▪
▪
▪
▪

Selecteer maximaal drie contactpersonen. Tik op hun namen.
Zoek eventueel de namen van de contactpersonen op via de
zoekbalk.
Tik achter de zojuist geselecteerde contactpersonen op het icoon
van de videocamera.
Als iedereen de oproep heeft geaccepteerd, verdeelt het scherm
zich in vlakken en het videogesprek kan beginnen. Tik op de rode
knop om het videobellen te beëindigen. Is de knop niet in beeld,
tik dan even kort op het scherm.

▪

Videobellen op Android-smartphone
▪ Open WhatsApp
▪ Tik op het tabblad 'Chats' op een gesprek.
▪ Tik in het gesprek rechtsboven op het icoon van de videocamera .
▪ De beloproep start en de ander accepteert de oproep door op de
groene knop te tikken.
▪ Jullie kunnen elkaar zien en horen.
▪ Tik op de rode knop om het videobellen te beëindigen. Is de knop
niet in beeld, tik dan even kort op het scherm.
Groepsgesprek starten op Android-smartphone
Via WhatsApp voert u ook gemakkelijk een groepsgesprek met video.
Nodig maximaal drie andere personen uit.
▪ Open WhatsApp.
▪ Tik op het tabblad Oproepen.
▪ Tik rechtsboven op het icoon van de telefoonhoorn met een
plusteken.
▪ Tik op Nieuwe groepsoproep.
▪ Selecteer maximaal drie contactpersonen. Tik op hun namen.
▪ Zoek eventueel de namen van de contactpersonen op via de
zoekbalk.
▪ Tik achter de zojuist geselecteerde contactpersonen op het icoon
van de videocamera.
▪ Als iedereen de oproep heeft geaccepteerd, verdeelt het scherm
zich in vlakken en het videogesprek kan beginnen. Tik op de rode
knop om het videobellen te beëindigen. Is de knop niet in beeld,
tik dan even kort op het scherm.
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Forse toename WhatsAppfraude
Bron Seniorweb 16 april 2020

Nu we massaal binnenblijven, neemt met het
online contact ook de fraude toe. Oplichting via
WhatsApp rijst de pan uit.
De coronacrisis is voor fraudeurs een waar Walhalla. WhatsAppfraude neemt, in de woorden van de Nederlandse banken,
'schrikbarende vormen' aan. Momenteel loopt de schade op tot
tienduizenden euro's per dag. De appjes verlopen allemaal volgens
eenzelfde stramien. Een familielid of bekende neemt via WhatsApp
contact met u op, omdat hij of zij in nood zit en niet bij zijn geld
kan. En er moet dringend een rekening of iets dergelijks worden
betaald. Of u misschien geld kunt overmaken. Trap er niet in, want
u hebt contact met een fraudeur. Bel in geval van twijfel met het
familielid of de bekende. Meestal zeggen de fraudeurs in de appjes
dat ze hebben geprobeerd u te bellen, maar dat dit niet lukt. Stink
er niet in: maak nooit geld over!
Gratis luisterboeken tijdens coronacrisis
17 maart 2020

Openbare bibliotheken zijn dicht, maar niemand
hoeft niet zonder boeken te zitten. Via de app
Luisterbieb zijn tientallen gratis luisterboeken
beschikbaar.
De app Luisterbieb is onderdeel van de online
bibliotheek. Normaal gesproken zijn de meeste titels alleen
beschikbaar voor leden van bibliotheken. Een klein aantal is gratis
te beluisteren. Speciaal voor de corona-periode zijn er extra titels
bijgekomen die voor iedereen beschikbaar zijn.
Luisterbieb is een app die gratis te downloaden is via de App Store
of de Play Store. De eerste keer geeft u aan of u lid ben van een
bibliotheek of niet. Niet-leden geven hun mailadres op en hun
postcode. Via een link in een mailtje bevestigt u de registratie.
Daarna zijn alle titels te vinden bij het kopje ‘Extra
luisterboekenvoor iedereen’. Van elk boek is een kort fragment
beschikbaar, het hele boek downloadt u via een knopje in beeld.
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Samen met SeniorWeb Thuis online Speciale actie voor U
Hebt u hulp nodig met videobellen, Social Media of een andere
computervraag? SeniorWeb helpt u graag online op weg! Onze
geduldige vrijwilligers van PCHulp staan voor u klaar; via internet en
per telefoon.
Word nu 3 maanden gratis lid en profiteer van de volgende
voordelen:
▪ Onbeperkt hulp via internet en per telefoon
▪ In juni 1 x exclusieve informatie en tips in tijdschrift Enter
▪ Digitaal lezen van eerder verschenen Enters
▪ Onbeperkt online cursussen
▪ Wekelijks informatieve nieuwsbrieven
▪ Deskundige controle van verdachte mails
▪

Aanmelden
Neem contact met ons op via 030 - 276 99 65. Het lidmaatschap stopt
automatisch na 3 maanden.
Over SeniorWeb
SeniorWeb is een landelijke vereniging met 150.000 leden. Al meer
dan 20 jaar maken wij senioren wegwijs in de snel veranderende
digitale wereld. Onze leden geven ons daarvoor al jaren gemiddeld
een 8,3! Daar zijn wij erg trots op.

Bel ons gerust en wij staan u graag te woord.
Kijk ook op Seniorweb.nl/thuis-online
Tijdelijk gratis hulpnummer
Onze vrijwilligers helpen u op werkdagen tussen 09.00 en 12.00
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uur telefonisch op weg bij digitale problemen. Tussen 9.00 en
10.30 uur is het rustig en wordt u het snelst geholpen. Het
hulpnummer is 0800 - 0506.

Postzegels
Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen
ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de
soosmiddagen of bij onderstaande adressen.
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
Libelle of Margriet in de bus
Nu we allemaal zoveel mogelijk thuis moeten
blijven, is het goed om afleiding te hebben.
Libelle en Margriet hebben daarom
aangeboden leden van KBO-PCOB eenmalig
een tijdschrift toe te sturen. Omdat het fijn is
in deze tijd om even ergens anders aan te
denken. Dit mooie initiatief hebben we omarmd.
Rond 16 april heeft menig huishouden dan ook een Libelle of Margriet op
de deurmat zien vallen.Het gaat om een eenmalige actie. Margriet en
Libelle gaan daarna niemand benaderen voor een abonnement en
natuurlijk hebben we alle privacyregels van de AVG in acht genomen.
We wensen u veel leesplezier.
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Tijdelijk contactloos afrekenen zónder pincode t/m 50 euro per
betaling
Bron KBO-PCOB Nu

Consumenten kunnen vanaf deze week aan de kassa per betaling tot
en met 50 euro zónder pincode contactloos afrekenen, met een
bankpas, smartphone of wearable. Tot nu toe moest bij een bedrag
boven 25 euro altijd de pincode op de betaalautomaat worden
ingevoerd, voor een contactloze betaling. Deze zogeheten
transactielimiet wordt nu tijdelijk verhoogd naar 50 euro. Daar hoeven
consumenten en ondernemers zelf niets voor te doen, het wordt
volledig automatisch ingevoerd.
Klanten die contactloos betalen, hoeven voorlopig minder vaak een
betaalautomaat aan te raken. Zo willen banken en leveranciers van
betaalautomaten een bijdrage leveren aan de strijd tegen de verdere
verspreiding van het nieuwe coronavirus. ‘Een goede en praktische
aanpassing in de strijd tegen het virus’, vindt ook KBO-PCOB.
Voor deze wijziging van de transactielimiet worden ruwweg 380.000
Nederlandse betaalautomaten automatisch op afstand aangepast.
Naar verwachting zal de nieuwe transactielimiet op woensdag 25
maart actief zijn op ruim driekwart van alle betaalautomaten. De limiet
is nu al verhoogd in vrijwel alle supermarkten en andere drukbezochte
winkels. Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond, is blij met de
verhoging: “Hoe minder consumenten een betaalautomaat moeten
aanraken om hun pincode in te tikken, hoe beter. Voor ons is wel
belangrijk dat de banken eventueel misbruik blijven vergoeden tot de
hogere limieten.”
“Wij zijn blij met deze snelle actie. We vragen klanten al om zoveel
mogelijk te pinnen, liefst met een contactloze bankpas, mobiele
telefoon of wearable” aldus Eus Peters, directeur Raad Nederlandse
Detailhandel. “Dat dit nu ook voor grotere aankopen zonder pincode
kan, helpt enorm.”
Een andere limiet voor contactloos betalen, de zogeheten cumulatieve
limiet, is vorige week al door de banken verhoogd, van 50 euro naar
100 euro. Deze cumulatieve limiet is van toepassing op meerdere
contactloze betalingen zónder pincode achter elkaar. Banken zullen
eventueel misbruik van gestolen of verloren contactloze bankpassen
zónder pincode tot de hogere limieten blijven vergoeden.
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Bestuur
A.E.M. van der Hee-Lammers
voorzitter
D. Kraaijenbrink
secretaris
Adres: Gaelstraat 17, 2291 SG Wateringen
J.J. Vollering
penningmeester
Th.L. Vis
vice-voorzitter
Th. M. Bekkers
lid
E. de Kok-Gertenaar
lid
M.P.A Olsthoorn
lid

0174-295294
0174-293038
06-37437880
0174-293008
06-54948214
0174-785167
0174-297431

Bridge
Afmelden uiterlijk donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00
uur bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of mobiel nr.: 0638404547, 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
Magda Desmet
Willy vd Meer
Coby de Kievit
Henk van der Hee

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

0174-293595
0174-293972
06-37323713
06-23374697
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 Cees Duijnisveld tel: 0174-296821
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-5381611
of 0174-294521
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