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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 kantine telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 67             nr.7                      september 2020 

 
Van de bestuurstafel 
 
Wat leven we in een akelige tijd: Corona, oftewel 
Covid-19 tijd. Persoonlijk ken ik niemand die het 
heeft of heeft gehad, maar het hele sociale leven 
is erdoor veranderd. 
In juli hadden we het gele pamflet, dat u 
inmiddels al lang in de bus heeft, gemaakt. We 
waren toen nog zo optimistisch dat we dachten in september te 
kunnen beginnen. Maar zoals u heeft gezien hebben we een 
aanhangsel gemaakt, waarop staat dat we helemaal niet weten 
wanneer we met onze activiteiten kunnen beginnen. We durven geen 
datum meer te noemen. Maar één ding is zeker: zodra het kan, 
beginnen we weer.  
Ik weet dat sommigen onder u heel weinig mensen zien en 
vereenzamen. Mocht u een luisterend oor willen: bel een bestuurslid 
of onze ouderenadviseur Petra Rouss. 
 
Als de klaverjasmiddagen weer beginnen, zal dit onder nieuwe leiding 
zijn. Hilda en Piet Pool zullen deze activiteit gaan leiden. Grote dank 
zijn wij verschuldigd aan Chris de Gier, die met hart en ziel de 

http://www.kbowateringen.nl/
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klaverjas heeft geleid, alsmede aan het echtpaar Eijgermans, Tonnie 
en Piet. 
Als het weer mogelijk is, zullen we op gepaste wijze van hen afscheid 
nemen. 
 
Normaal bezorgen wij onze eigen Nieuwsbrief en het KBO/PCOB 
blad niet in wat wij noemen het buitengebied. Het kan altijd op de 
soosmiddagen mee genomen worden. Omdat dit in deze tijd niet 
mogelijk is, hebben wij besloten onze Nieuwsbrief òf ook verder weg 
te bezorgen òf per post te versturen. Het KBO/PCOB blad versturen 
we niet maar dat kunt u ophalen bij Jan en Etty de Kok, 
Mommastraat 19. 
 
Mede namens de andere bestuursleden wens ik u het allerbeste in 
deze toch wel ongewisse tijd en graag zeg ik tot ziens! 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
  
 
Overleden: 
 
Mevr. Hennie Provoost-v.d. Waal, Lenteblok 55 op 15 juni 
Dhr. A.M. (Aad v.d. Hoeven, v.d. Kerckhovestraat 43 op 16 juni 
Dhr. J. (Hans) de Mos Waterlandsingel 27, 2548SN   op 31 juli  
     
Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies. 

 

Nieuw lid: 

Mevr. S.M. Keizer, Bovendijk 47, 2295 RW Kwintsheul 

Mevr. L.P.A. (Lucia) van der Goes, Rozemarijn 17, 2291GJ  

Van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 
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Activiteiten    
14 oktober    Modeshow Van der Klooster onder voorbehoud 
30 oktober  Kaartweekend Venray onder voorbehoud  

            
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. 
 
Dit alles zoals in de flyer reeds vermeld zijn er voorlopig geen 
soosmiddagen. 
 
 
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. 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Heeft u nog een mondkapje nodig? 
 
Yvonne Mulder dochter van Joke Mulder heeft bij 
het begin van de coronacrisis aangeboden voor 
de ouderen mondkapjes te maken en dat hebben 
de Zonnebloem, KVG en andere verenigingen 
met beide handen aangegrepen. 
Ze heeft er inmiddels meer dan 400 gemaakt en weggegeven.  
Het bestuur van KBO Wateringen heeft haar nu ook benaderd met de 
vraag of zij er nog wat wilde maken. Yvonne heeft aangegeven nog 
een aantal te hebben klaarliggen en dat ze bereid is er nog een 
beperkt aantal te willen maken voor leden van KBO Wateringen. 
De mondkapjes worden geheel belangeloos gemaakt en ter 
beschikking gesteld. Deze mondkapjes zijn van stof (wasbaar) en 
volgens de richtlijnen gemaakt, men kan er een papieren filter in 
aanbrengen. De mondkapjes hebben geen officiële certificatie. De 
mondkapjes zijn geschikt voor in het openbaar vervoer en voor het 
bezoek bij andere mensen/winkelen etc. U kunt het mondkapje 
aanvragen d.m.v. onderstaand formuliertje in te vullen en in te leveren  
voor 4 september a.s. in de Prins Hendrikstraat 85 te Wateringen. 
Of telefonisch te bestellen op nummer 0174-298727 (op 2 en 3 
september).  
Dit is een tijdelijk aanbod en u kunt deze aanvragen tot 4 september 
en dan kunt u het ophalen bij: Joke Mulder. 
De afhaaldata en het afhaaladres zullen in de tweede week 
september zijn, daarover krijgen de aanvragers vanzelf bericht. 
Vul onderstaand formuliertje in en geef dit af op Prins Hendrikstraat 
85 te  Wateringen. 
Er zijn slechts een beperkt aantal beschikbaar  dus OP=OP 
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
Naam…………………………………………………………………………
………………………….. 
Man/vrouw (s.v.p. aangeven voor de maat)  
Adres ………………………………………………………… 
telnummer ……………… 
 
wil graag een mondkapje bestellen. 
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UIT GOED VOOR U 

 
Bij doorgaan !!!!!   
 
Modepresentatie Van der Klooster 
 
Van der Klooster Mode uit Boskoop heeft ons op woensdag 14 
oktober 2020 uitgenodigd voor een dames modepresentatie, heren 
zijn natuurlijk van harte welkom, maar de kleding is wel alleen gericht 
op dames.  
Vanwege de richtlijnen van het RIVM mogen er dit keer helaas maar 
35 personen die dag aanwezig zijn bij Van der Kloostermode. Het is 
daarom de bedoeling dat diegenen die zich hebben opgegeven dit nu 
via onderstaande strook opnieuw kunnen doen, natuurlijk krijgen 
dames die zich al hebben opgegeven voorrang om mee te gaan, maar 
alleen de eerste 35 personen die zich opgeven kunnen erbij zijn! En 
er moeten mondkapjes op in de bus! 
Daar er nu maar 35 personen in de bus meegaan zijn we 
genoodzaakt € 2,00 extra te vragen. 
Indien u niet meer mee wilt gaan kunt u uw eerder betaalde geld 
terugkrijgen. 
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. 
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De dag bij Van der Klooster is € 5,-p.p. plus het busvervoer  € 12,00 
p.p. dus totaal € 17,-.p.p. 
We vertrekken woensdagmorgen 14 oktober om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein, u kunt zich hiervoor opgeven vóór 2 oktober via 
onderstaande strook bij Joke Mulder en bij haar betalen in de  
Prins Hendrikstraat 85, Wateringen (telefoon 0174-298727).  
Indien u op eigen gelegenheid wilt gaan is het adres: Boskoopseweg 
4, 2771 XN Boskoop. 
 
Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

Aanmeldingsformulier 
 
Modepresentatie Van der Klooster in Boskoop 14 oktober 2020 
Inleveren bij Joke Mulder inclusief contante betaling van €  2,00 of € 
17,00 p.p. vóór  
1 oktober 2020 en vergeet niet dat er mondkapjes op moeten in de 
bus! 
 
Naam mevrouw 
…………………………………………………………………………………
………………….. 
 
Adres 
……………………………………………………………………tel.no.……
………………………… 
Suikervrij gebak   Ja/Nee 
 
 
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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Zomerbellijn ook in september bereikbaar 
 
Op maandag 27 juli is seniorenorganisatie KBO-PCOB een speciale 
Zomerbellijn voor senioren gestart. De lijn is voor ouderen die om een 
praatje verlegen zitten, behoefte hebben om hun verhaal kwijt te 
kunnen, of zomaar even wat gezelligheid zoeken. 

 
 
De zomerbellijn is ook de gehele maand 
september bereikbaar. 
De zomerbellijn is op maandag tot en met 
donderdag van 10 uur 

tot 13 uur te bereiken op 030 3400680 
 
 
Senioren in de ban van babbeltrucs, phishing, spoofing en 
shouldering  
 
  Babbeltrucs, shouldering, spoofing en phishing. Veel Engelse 
termen voor ordinaire criminaliteit waar ook in Nederland veel ouderen 
het slachtoffer van zijn. Om meer bewustwording te creëren, roept 
seniorenorganisatie KBO-PCOB, in samenwerking met het Ministerie 
van Justitie en Veiligheid, september uit tot Maand van de Veiligheid. 
Iedere week staat in september één van deze vormen van oplichting 
in de schijnwerpers. 
 
September 
De eerste week (36) staat in het teken van shouldering, dat is het 
meekijken over de schouder bij het pinnen. In de tweede week (37) 
komen de babbeltrucs aan bod. Dit gebeurt veelal bij de voordeur, 
met een slimme smoes komen de babbelaars in huis en proberen iets 
van waarde mee te nemen. In de derde week (38) is er aandacht voor 
een oplichtingsvorm die de laatste tijd veel in het nieuws is: spoofing. 
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Via bijvoorbeeld de telefoon of WhatsApp doet een crimineel zich voor 
als een bekende en op die manier wordt er geld afhandig gemaakt. En 
tot slot, in de laatste week (39) is phishing aan de beurt. Hierbij 
proberen de oplichters via mail en websites aan belangrijke 
(bank)gegevens te komen. 
 

Babbeltiplijn 
Op dinsdagochtend 10.30 
uur is er per thema een 
webinar, gepresenteerd 
door Catherine Keyl, met 
een aantal keren Manon 
Vanderkaa te gast. Deze 
webinars zijn op internet te 
volgen of terug te zien op: 
www.maakhetzeniettemak
kelijk.nl. En voor iedereen 

die vragen over deze oplichtingsvormen heeft, kan er in september 
iedere woensdag naar de Babbeltiplijn gebeld worden. 
Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB zitten aan de lijn en geven tips 
hoe je oplichting kunt voorkomen of hebben een luisterend oor. De 
Babbeltiplijn is van 9.00 tot 17.00 uur op alle woensdagen van 
september te bereiken op nummer 030-3400670. 
 
KBO-PCOB Magazine 
Het KBO-PCOB magazine besteedt deze maand ook aandacht aan 
de campagne. Onder andere komt Kees Hulst, bekend van ‘Het 
geheime dagboek van Hendrik Groen', aan het woord. Hij is bereid 
gevonden om ambassadeur te zijn van deze campagne. Meer weten? 
Kijk voor de laatste informatie over de campagne regelmatig op de 
website: www.kbo-pcob.nl.   
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LID WERFT LID 

 
De KBO afd. Wateringen gaat 
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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Puzzelpagina KBO-OCOB Wateringen  
oplossingen uit Nieuwsbrief nr. 6 - 2020 
 
Oplossing puzzel nr. 1 
De rust van stilte wordt vaak doorboord door de misthoorn van het 
verstand.  
 
oplossing puzzel nr. 2 het getal is 44  
alle tegenover elkaar liggende  getallen hebben de som van 81  dus 
het vraagteken is 44  
 
oplossing puzzel nr. 3  is 3  C  
het maakt niets uit  of de vliegen vliegen of stilzitten , heeft met 
opwaartse  krachten te maken dus even zwaar. 
 
De eerste prijs is gewonnen door Mevr. Riet Zwinkels.  
Zij had alle drie de puzzels goed.  
Tweede prijs Anneke Lieshout puzzel nr. 1   
Derde prijs Guusje Dries puzzel nr. 1  
 
De prijzen worden bij u thuis bezorgd. 
 
 
Opgave 2 A 
Los de puzzel op en zet overeenkomstige letters in de genummerde 
balk* ( zie blz. 12) . Alleen deze tekst in de balk inleveren s.v.p. 
 
'HORIZONTAAL:  
1. Overeenkomst; 8. Europeaan; 9. bloem; 10. moe; 12. soort; 13. 
inzicht; 15. ooruil; 16. kinderziekte; 18. ontvangkamer; 20. vlak en 
effen; 21. behoorlijk; 22. piepklein; 24. koker; 26. getijde; 28. gordel; 
30. persoon; 33. voorzetsel; 34. bouwstijl; 35. stijl van het eerste 
Franse keizerrijk; 36. United Kingdom; 37. deel van een breviergebed; 
39. zangstuk; 40. reeds; 42. duw; 45. wand; 48. hoger beroep; 49. 
Griekse letter; 51. Franse schrijver; 53. boom; 54. armee; 55. 
helikopterschroef; 56. balustrade; 57. huivering; 58. dierentuin; 60. 
afgelegen; 61. één blik.  
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VERTICAAL:  
1. Genoegen; 2. naarling; 3. vluchtig; 4. Japans gewaad; 5. boom; 6. 
heilige vogel; 7. olie- houdend gewas; 8. Hongaarse componist; 11. 
stom; 12. haarverzorgingsmiddel; 14. cijfer; 15. vrolijk; 16. 
volksdichter; 17. dun vliesje; 19. wandelaar; 23. ontbijtspek; 25. 
onenigheid; 27. koetsiersbank; 28. bekeuring; 29. kloosterlinge; 31. 
lof; 32. plaats in de Ardennen; 33. bid; 38. selderie; 39. god van de 
oorlog; 41. geestigheid; 43. samenscholing; 44. god van de zee;46. 
deel van een etmaal; 47. rede; 49. broodbelegsel; 50. Trans Europa-
express; 52. alleenspel; 54. vulkanisch gesteente; 58. aldus; 59. rund.  
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* balk puzzel 2A 
2.5.29 / 52.*.41.33.29.31 / 51.48.52 / 19.55.53.4.19 / 51.53 / 
7.25.14.20/ 60.48.29 / 51.31/ 21.39.1/ 48.40.29. 
 
Opgave 2 B 

 
 
Stuur de oplossing van de puzzelpagina voor 10 september op naar 
Thea Bekers per post Van de Kerckhovestraat 3 Wateringen  
Of per mail thea@caiway.net  
 
 
 
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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Laat geen geld liggen…….benut uw heffingskortingen. 
 
Wees niet bang voor de belastingdienst. In de berichtgeving in de 
krant lezen we de laatste tijd alleen maar problemen bij de 
belastingdienst over de toeslagen, terugbetalingen met boetes, fraude 
registraties en herstel betalingen  etc.  De KBO afdeling Wateringen 
heeft de beschikking over 4 gecertificeerde Huba medewerkers, die 
goede kennis hebben van het invullen van belasting aangiften, zodat 
u niet bang hoeft te zijn voor de belastingdienst. 
Naast de algemene heffingskorting van €. 1268,- heeft iedere oudere 
recht op een ouderen korting van €. 1586,- en alleenstaanden nog 
een extra korting van €. 429,- Ligt uw pensioen tussen €. 4000,-  tot 
 €. 5000,- per jaar (exclusief AOW) kunt u de gehele betaalde 
belasting over uw pensioen van ca. €. 1000,- terug krijgen  door 
aangifte te doen. Als u nog ziektekosten heeft boven de €. 200,- kan 
dit ook gelden voor pensioenen boven de €. 5000,- Het is zo en zo al 
mogelijk voor hogere pensioenen tussen de €. 5000- en €. 10.000,- 
om een deel van de betaalde belasting zonder meer terug te vragen 
door deze heffingskortingen.  
Is uw vermogen niet groot of heeft U een AOW met klein pensioen 
dan kunt U tevens in aanmerking komen voor zorg-en/of huurtoeslag. 
Voor 2019 geldt voor de zorgtoeslag de inkomensgrens van 
€.29.562,- voor alleenstaanden en €. 37.885,- voor de meer persoons 
huishoudens. Voor de huurtoeslag is de inkomensgrens €. 22675,- 
voor alleenstaanden en €. 30800,- voor meer persoons huishoudens. 
Maar wees er snel bij, want  Zorg- en huurtoeslag over 2019 kan 
nog tot 1 september 2020 worden aangevraagd. Daarna is dit niet 
meer mogelijk. 
Elk jaar komen wij als Huba medewerkers weer situaties tegen waar 
ouderen dit verzaken en veel geld laten liggen. Vaak zijn het ouderen 
met een klein pensioen, die geen problemen willen. Echter als lid van 
de KBO kunt u gebruik maken van de ervaren invullers van de KBO 
zodat u geen geld hoeft te laten liggen. Toch meegenomen.  
Indien u gebruikt wil maken van de diensten van deze Huba’s kunt u 
contact opnemen met  Dick Kraaijenbrink Tel. 0174-293038, die U zal 
koppelen aan een van de Huba medewerkers.  
Henk Berendse 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel 51 

onder D RUK k in G = onderdrukking  
 
Goede oplossing ingezonden door: Hannie Simons, 
Baps Klooster, Coby van Paassen, Riet zwinkels, 
Anneke Thoen, Vonie van Rijn, Riet vollebregt, 

Thea Vijverberg en Ria van Kester. 
 
 
Droedel 52 
 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 10 september 2020 inleveren bij Thea 
Bekkers, Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar 
thea1944@caiway.net 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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KBO Wateringen: bezorging  Nieuwsbrief aan de leden 
buitengebied. 
 

Zolang er nog geen soosmiddagen kunnen plaatsvinden wordt de 
Nieuwsbrief van de KBO Wateringen aan u opgestuurd, zodat u op 
de hoogte blijft van onze berichtgeving.  

Het magazine KBO/PCOB kunt u zoals de 
afgelopen maanden al was geregeld, 
ophalen bij Jan de Kok, Mommastraat 19, 
Wateringen. 
Het is te duur om deze via de post te 
verzenden. 

 
Coronavirus (ingezonden door een KBO lid) 

 
31 maart 2020 kregen  bewoners van Arkpaviljoen in 
Wateringen een briefje in de bus.  
 
Beste bewoner,  
 
Het is een gekke tijd en we proberen allemaal zo veel mogelijk 
binnen te zitten om zo verspreiding van het virus minimaal te 
maken.  
 
Ik werk in de kinderopvang maar zit bij gebrek aan kinderen 
thuis. Ik wil mijzelf graag nuttig maken en helpen waar dit kan!  
 
Heeft u hulp nodig met bijvoorbeeld de boodschappen, de hond 
uitlaten, wandelen of heeft u gewoon behoefte aan een 
praatje? Laat het mij vooral weten! Bel of stuur een berichtje 
naar onderstaand nummer.  
 
Ilse van der  Spek  
0621230674  
 
Als een jonge vrouw (21)  zich zo inzet voor ouderen dan is 
een geweldig applaus op zijn plaats. Ilse ontzettend bedankt. 
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Mailadres:  
 
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 
een mailtje naar ettydekok@gmail,co 

 
 

 
 
Tikkie Check: direct contactloos 
afrekenen in de horeca 
 
Betaalservice Tikke heeft een nieuwe 
dienst geïntroduceerd. Met Tikkie Check 
betalen klanten in de horeca zonder 

tussenkomst van de bediening. Volledig contactloos dus. 
Tikkie kent u wellicht. Dit is de handige app waarbij gebruikers 
gemakkelijk geld terugvragen bij anderen. ABN Amro, dat de app 
ontwikkelde, heeft onlangs een variant voor de horeca uitgebracht: 
Tikkie Check. Met deze dienst kunnen gasten contactloos betalen 
voor hun hapjes en drankjes in de horeca. Handig voor zowel de gast 
als de horeca-eigenaar, vooral tijdens de 
coronacrisis. 
Hoe Tikkie Check werkt 
Benieuwd hoe Tikkie Check werkt? 
Bestellingen gaan, zoals gebruikelijk, via de 
bediening. Gasten scannen een QR-code, die 
op tafel staat, en komen daarmee in de Tikke-
app terecht. Daar vullen ze het tafelnummer in 
en zien ze hun bestellingen. Als ze uitgegeten- en gedronken zijn, 
betalen ze via de app. Daar kan eventueel ook een fooi worden 
gegeven. Degene die heeft betaald, kan via Tikkie gelijk geld 
terugvragen aan de rest. 
Bron Nieuwsbrief seniorenweb 10 aug. 2020 
 

 
 
 

https://www.seniorweb.nl/tip/betaalverzoek-versturen-met-tikkie
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Map Downloads opruimen in Windows 
 
Zonder dat u het in de gaten hebt, vult de Windows-computer zich met 
overbodige bestanden. Een van de boosdoeners is de map 
Downloads. Tijd om op te ruimen! 
 
Hoe voller, hoe trager 
Elke keer als u een plaatje of een programma van internet downloadt, 
komt het bestand in de map Downloads terecht. Ook mailbijlagen 
komen in deze verzamelbak. Na verloop van tijd kan de map 
Downloads dus aardig gevuld raken met bestanden waar u niet meer 
naar omkijkt, zoals oude installatieprogramma's. En u weet: hoe voller 
de computer, hoe trager. 
 
Downloads bewaren 
Verplaats downloads die u wilt bewaren naar een andere map: 

▪ Klik in de Taakbalk op de Verkenner of open 'm met de 
toetscombinatie Windows-toets+E. 

▪ Klik in het menu links op Deze pc. 
▪ Dubbelklik op de map Downloads. 
▪ Klik op het bestand dat u wilt verplaatsen. 
▪ Klik eventueel op het tabblad Start. 
▪ Klik op Verplaatsen naar > Locatie selecteren. 
▪  

Downloads verwijderen 
Verwijder uit de map Downloads de bestanden die u niet meer 
gebruikt. 

▪ Klik in de Taakbalk op de Verkenner of open 'm met de 
toetscombinatie Windows-toets+E. 

▪ Klik in het menu links op Deze pc. 
▪ Dubbelklik op de map Downloads. 
▪ Klik op het bestand dat u wilt verwijderen. 
▪ Klik eventueel op het tabblad Start. 
▪ Klik op Verwijderen. 

Tip: vergeet niet de Prullenbak te legen om het bestand permanent te 
verwijderen 
(Bron: Nieuwsbrief Seniorenweb van week 26) 

 



~ 18 ~ 
 

NS gaat door met online treinreis aanmelden 
 

De proef met het online aanmelden voor een 
treinreis is een succes. De NS gaat door met de 
dienst. Reizigers kunnen hun trip via internet 
aanmelden en zien dan de verwachte drukte. 
Vanwege de coronacrisis wil de NS de drukte in 
de treinen spreiden. Daarvoor is het handig te 
weten wie er wanneer waarnaartoe wil reizen. 
De NS kan de drukte inschatten en mensen 

adviseren een ander moment te kiezen. 
150.000 treinreizen 
Om de piekmomenten beter in beeld te krijgen, liep er sinds half mei 
een proef. Een groep van vijfduizend mensen meldde via internet elke 
treinreis aan. In totaal kwamen er 150.000 aanmeldingen binnen in vijf 
weken. De meeste deelnemers vinden de dienst handig in het 
gebruik. Bijna de helft wil best op een ander moment reizen als hun 
eerste keuze te druk is. 
De proef zou op 14 juni stoppen, maar de NS gaat er nu mee door. 
De komende tijd blijven mensen uit de testgroep hun reizen 
aanmelden via de site van NS. Het bedrijf kijkt of bijvoorbeeld fietsen 
weer mee mogen in de trein als die vooraf worden aangemeld. 
(Bron: Nieuwsbrief Seniorenweb van week 26) 

 
 
 
KBO-PCOB: denk aan de mantelzorgers bij mogelijke nieuwe 
coronagolf! 
 

KBO-PCOB staat volledig achter het 
advies van het Sociaal en Cultureel 
Planbureau (SCP) om bij een mogelijke 
tweede coronagolf nadrukkelijker 
rekening te houden met het belang en de 
specifieke situatie van mantelzorgers. 
Het risico op overbelasting van 
mantelzorgers neemt af als bij het maken 

van keuzes over het afschalen of stopzetten van de thuiszorg en 
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dagbesteding ook aan de gevolgen voor de mantelzorgers wordt 
gedacht. 
De SCP-publicatie Beleidssignalement maatschappelijke gevolgen 
coronamaatregelen Mantelzorgers van 14 juli jl. beveelt verder aan 
om mantelzorgers bij een nieuwe opleving van besmettingen te 
betrekken bij het maken van concrete afspraken over mogelijkheden 
tot bezoek aan bewoners van instellingen. Daarnaast moet er voor 
mantelzorgers goede en begrijpelijke informatie beschikbaar zijn, 
zodat zij weten waar ze aan toe zijn. KBO-PCOB vindt daarnaast dat 
het voor mantelzorgers duidelijk moet zijn bij wie zij kunnen 
aankloppen als ze hulp nodig hebben. 
Zodra het kabinet en de Tweede Kamer na hun zomervakantie weer 
met dit onderwerp aan de slag gaan, zal KBO-PCOB het belang van 
goede ondersteuning van en communicatie met de mantelzorg(ers) in 
een mogelijke tweede coronagolf onder de aandacht van de politiek 
brengen. Ook met zorgaanbieders willen wij hierover in gesprek. 
(Bron: kbo-pcob .nu van 24 juli 2020) 

 
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. 
 
 
Postzegels 
 
Gebruikte postzegels, brillen, hoorapparaten en religieuze artikelen 
ten bate van Missie- en Ontwikkelingswerk kunt U inleveren op de 
soosmiddagen of bij een van de adressen (zie Nieuwsbrief nr. 6) 
Kunt u het niet brengen, een telefoontje en we halen het bij u op. 
Mw. C. Willemsen, Randveen 22,  Tel: 0174-295327 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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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   06-54948214 
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, telefoon 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 Cees Duijnisveld tel: 0174-296821 
 
Klaverjassen: Contactpersoon Chris de Gier tel 06-53816115 
of 0174-294521 
 
Kopij Nieuwsbrief  
Kopij inleveren thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de 
Kerckhovestraat 3 vóór 10 september 2020. De volgende nieuwsbrief 
verschijnt 22 september 
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