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Jaargang: 68             nr.1                 januari 2021 

 
Van de bestuurstafel 
 
Alles staat nog stil, helaas. Maar er gloort toch al een klein beetje 
licht. 
Het wachten is op DE prik, waarna het leven misschien weer een 
beetje op dat van voor de Corona tijd gaat lijken.  

Ook de dagen worden alweer een klein 
beetje langer. We gaan naar de goede 
kant van het jaar toe, elke dag een stapje 
dichterbij. En intussen moeten we er 
voor zorgen dat we het virus niet krijgen. 
Het is een moeilijke tijd voor ons 
allemaal, maar voor de een toch wel een 

beetje meer dan voor de ander. Meevallen doet het voor niemand, 
maar ik kan alleen maar tegen u zeggen: hou vol. En als u er even 
echt helemaal door heen zit, kunt u altijd mij of een ander bestuurslid 
of onze ouderenadviseur, Petra Rouss, bellen. 
Namens mijn mede bestuursleden wens ik u moed en kracht, 
 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 

http://www.kbowateringen.nl/
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In memoriam Lien van der Poel 
 
Op zondag 10 januari is Lien van der Poel gestorven in Hospice 
Beukenrode in Naaldwijk. 
Sinds 2002 was Lien koffiedame bij ons. Ze was een goedlachse 
vrouw die hield van een potje klaverjas en het gezellig had met de 
andere koffiedames. Dat die haar ook graag hadden blijkt wel uit het 
mooie bloemstuk, waarvoor zij gezorgd hebben. 
Lien schonk ook nog koffie in De Ark en jarenlang was zij in 
Wateringen de coördinator van de collecte voor het Reumafonds. Ook 
heeft ze vele jaren het parochieblaadje rondgebracht. Kortom, een 
vrijwilligster in hart en nieren. 
Lien, rust in vrede. 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Overleden: 
 
Dhr. Theo Zwinkels, Strijpkade 4, 2548AH Den Haag.   op 20 nov. 
Dhr. Huub Burgersdijk, Ambachtsweg 10, Wateringen.  op   2 nov. 
Mevr. Van Zwet, Vliethof 56, Wateringen        op 12 nov. 
Mevr. M. v.d. Helm-van Dorp, Irenestraat 26, 2291TH. 
Mevr. Lien v.d. Poel-Verlaan, Komkommerstraat 23,     op 10 jan. 
Mevr. Jeanne Krijger-v.d. Ham, Dr. Schaepmanstraat 5, 
 
Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies. 
 
 
60 jaar getrouwd: 
 
Hilda en Piet Pool            op 17 januari      
 
Bruidspaar van harte gefeliciteerd. 
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Nieuwe leden: 
 
Dhr. L.Th.M. (Leo) van der knaap, De Beemd 34, 2291 VZ 
Mevr C.M.M. (Corry) van der Knaap-Persoon, De Beemd 34, 2291VZ  
Mevr. M.C.M. Zwinkels-van Staveren, Alb. Van Schoonhovenlaan 12,  
Dhr. J.A. Vis. Vliethof 75, 2291 RZ 
Mevr. M.E. Vis-Arnoldus, Vliethof 75, 2291RZ Wateringen. 
 
Nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de kBO. 
 
 
 
Activiteiten   
   
Vakantie   Zaterdag 31 Juli tot zaterdag 7 augustus            
 
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. 
 
 
 
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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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 
 
 
 

Biljart     
 
De feestdagen liggen al weer een poosje achter 
ons, en we hebben  weer goede voornemens 
aan onszelf beloofd. 
Ze komen niet altijd uit, maar we gaan de 
toekomst met goede zin tegemoet. Ook met het 

corona , daar zien we toch licht in de duisternis met de vaccinaties, en 
mogelijk kunnen we met een half jaar onze geliefde spelen weer doen 
bij de K.B.O. en fijne middagen hebben met de  andere 
bijeenkomsten. Daarom wens ik iedereen een fijne toekomst en een 
gezond 2021.  Ook het weer valt voor ons ouderen tot nu toe mee, en 
is er nog niet veel gladheid geweest al mag het best een beetje 
winteren. Ik laat het hier bij want wat moet je nog schrijven als er geen 
activiteiten zijn, dus voor iedereen het allerbeste en gauw tot ziens.     

 
Cees 
 
                 
Bridge 
 
Niks leuks te melden    
 
 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel 55 uit nieuwsbrief nr. 10- 2020    

op t el    l in G = optelling 
 
Een goede oplossing is 
ingezonden door: Riet Zwinkels, Baps Klooster, 
Anneke Thoen, Hannie Simons, Thea Vijverberg, 
Magda Vanhoutte, Coby van Paassen. 

. 
 
Droedel 56 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 9 februari 2021 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Een cadeau voor KBO leden!  
 

Er zijn nog exemplaren van het 
bewaarnummer over het koningshuis 
beschikbaar. Aangeboden namens 
de Margriet en Libelle aan leden van 
de KBO  

Een fijn cadeau 

Heeft u interesse dan kunt u het ophalen bij Etty de Kok, 
Mommastraat 19. Bent U niet in staat om het zelf op te halen dan kunt 
u bellen naar Etty tel:0174-785167 om het te reserveren en zo 
mogelijk te bezorgen.. 
 
 
 
Van de penningmeester  

 
Het zou zomaar kunnen zijn dat u de 
contributie 2021 nog niet heeft overgemaakt. 
Zo niet, u heeft nog maar tot 31 januari de 
gelegenheid! 
Vriendelijk verzoek hierbij uw 
lidmaatschapsnummer te vermelden. 
Bij voorbaat dank, 

Hans Vollering, Penningmeester. 
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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 het Magazine via de post te 
verzenden. 
 

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

 
 
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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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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Uit goed voor U 
 

Nou daar zitten we dan 2021 en we kunnen nog steeds niets 
organiseren ,de commissie heeft maar besloten om het kaartweekend 
wat gepland stond op 26-27-en 28 Maart te gaan proberen door te 
schuiven tot in het najaar. 

Het bestuur gaat e.e.a. bespreken in de eerstvolgende vergadering 
hoe dat er dan uit gaat zien, dat hoort u dan wel . 

De vakantie week die nu gepland staat van zaterdag 31 Juli tot 
zaterdag 7 Augustus gaat hopelijk wel door als de Corona dan wel 
onder controle is. 

Wij de commissie U.G.V.U. willen u verder veel moed wensen om de 
komende maanden zo gezond als maar kan door te komen. 

Groetjes van Joke – Coby – Martien _ en Theo. 

 
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 
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 
 
Kunt u het niet brengen, een telefoontje en we halen het bij u op. 
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De meest gegoogelde zoekwoorden van 2020 
dinsdag 15 december 2020 
 

Google weet precies wat Nederlanders 
bezighoudt. De internetgigant maakt de 
tien meest gegoogelde woorden van het 
jaar 2020 bekend. 
 
Het zal u misschien niet verbazen, maar vooral 
zoektermen rondom het coronavirus zijn vaak 

gebruikt. In Nederland waren dit de populairste zoekwoorden van 
het jaar: 
 
1. Coronavirus 
2. RIVM 
3. Verkiezingen Amerika 
4. Coronavirus Nederland 
5. Snappet 
6. Kobe Bryant 
7. Fred van Leer 
8. iPhone 12 
9. Corona Dashboard 
10. Joe Biden 

 
Google wordt door ontzettend veel mensen gebruikt. Om 
nieuwsartikelen, informatie, hulp en vermaak te vinden. Google 
analyseert die gegevens en geeft soms een kijkje in de keuken. 
Het internetbedrijf maakt bijvoorbeeld ieder jaar de zoektermen 
bekend die het vaakst in Google zijn ingevoerd. Per land levert dat 
andere resultaten op. Overigens was ook wereldwijd ‘Coronavirus’ 
de populairste zoekterm 
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Assistentie bij de Geldmaat 
Artikelen uit de media van de KBO-PCOB: 

 
 

Geldmaat introduceert met geldmaat 
plus assistentie een service voor 
iedereen die het lastig vindt om 
zelfstandig geld op te nemen of te 
storten. Geldmaat plus assistentie is 
vanaf nu beschikbaar bij een aantal 
geselecteerde winkels van Primera, 
Bruna en The Read Shop. KBO-PCOB 

is blij met deze ontwikkeling. Ook vanuit haar rol als deelnemer in het 
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. 
Medewerkers van deze winkels helpen gebruikers van de 
geldautomaten door hun vragen over de werking van de automaten te 
beantwoorden. Straks, als de anderhalvemeter samenleving verleden 
tijd is, helpen de medewerkers ook de klant door samen de automaat 
te bedienen. 
De winkels die de assistentie bieden zijn de vinden in 
de locatiewijzer op Geldmaat.nl. Binnenkort zijn de winkels ook 
herkenbaar aan de gele geldmaatsticker op de deur of de etalage met 
daarop: ‘geldmaat opnemen storten plus assistentie’. 
 
Voordeel  aanbiedingen  van  KBO-PCOB 
 

Digitale deurspion Alecto DC-700 met  

• een kleurendisplay van 6,1 cm 

• een kijkhoek van 120 graden 

• een druk op de knop en    20 
seconden  beeld     

• eenvoudig te installeren en    
bedienen 

• past op alle deuren van 3 tot 6,5 
cm dikte 
 
Van € 79,94 voor € 49,95 

https://kbo-pcob-voordeel.us9.list-manage.com/track/click?u=e954c4df2b66da603b80b1d63&id=3682f59230&e=fe26e6b042
https://www.locatiewijzer.geldmaat.nl/
https://www.geldmaat.nl/
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Trebs 99735   Twee Sensor LED-nachtlampen 
Rechtstreeks in het stopcontact, dus geen 
batterijen nodig 
Bij donker schakelt automatisch een ledlamp aan 
Bij beweging schakelen 8 helderwitte ledlampen 
aan 
Handig in slaapkamer, kelder of op overloop 
 
Van € 79,94 voor € 29,92 

 

 

4 Ledlampen met grote fitting  

 

 

Deze matte ledlampen van Getic Light zijn zeer energiezuinig en 
geven een warm wit woonlicht. De lampen zijn niet dimbaar. U 
ontvangt 4 ledlampen. U bespaart tot 85% op de 
elektriciteitskosten omdat de ledlamp veel minder stroom 
gebruikt dan de oude gloeilamp.             OP=OP voor € 15,00    

 
Zie  alle KBO-PCOB voordelen  
op www.kbo-pcob-voordeel.nl 
 
 
 
  

https://kbo-pcob-voordeel.us9.list-manage.com/track/click?u=e954c4df2b66da603b80b1d63&id=56e54022d3&e=fe26e6b042
https://kbo-pcob-voordeel.us9.list-manage.com/track/click?u=e954c4df2b66da603b80b1d63&id=75cfdd40bd&e=fe26e6b042
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Onderzoek: Meerderheid senioren wil coronavaccin 
 

Bijna driekwart van de senioren 
(68%) is van plan zich te laten 
vaccineren tegen het coronavirus, 
blijkt uit onderzoek opgezet door 
seniorenorganisatie KBO-PCOB. 
Marcel Sturkenboom, directeur van 
KBO-PCOB: “Dit onderzoek laat 
duidelijk zien dat ook senioren 

verder willen. We willen weer op pad, onze naasten zonder 
zorgen weer kunnen knuffelen.” Ongeveer een kwart (24%) 
twijfelt nog, slechts acht procent zegt nee. De belangrijkste reden 
om zich niet te laten vaccineren is uit angst voor bijwerkingen, 
maar ook omdat men zich nooit heeft laten vaccineren (ook niet 
tegen de griep). 
Het vertrouwen in de instanties die bij het vaccin betrokken zijn, is 
groot. Ruim zestig procent vertrouwt de overheid (63%) en makers 
(62%) bij dit vaccin, slecht negen procent vertrouwt overheid en bedrijf 
niet. 
Vaccinatiestappenplan 
Maar er zijn ook vragen. Een derde van de senioren mist nog 
bepaalde informatie over het coronavaccin en de vaccinatie. 
Bijvoorbeeld informatie over de bijwerkingen (met name op de lange 
termijn), de procedure (waar en door wie wordt het vaccin gezet), de 
tijdsplanning, hoe de relatie is met specifieke gezondheidsproblemen 
zoals hart en obesitas. Maar er zijn ook vragen over de veiligheid en 
de werkingsduur van het vaccin. Sturkenboom: “Dus nogmaals onze 
oproep aan het kabinet: beloon het vertrouwen van al deze senioren 
en kom met een compleet vaccinatiestappenplan. Het schept 
duidelijkheid en rust.” 
Onderzoeksverantwoording 
Dit onderzoek is uitgevoerd in week 50 van dit jaar onder 1.650 
Nederlandse senioren. Voor de dataverzameling is gebruik gemaakt 
van het representatieve online KBO-PCOB panel waarvan de leden 
zijn benaderd via de standaard e-mailprocedure. Verder is het 
onderzoek uitgezet bij andere seniorenorganisaties. 



~ 14 ~ 
 

Pensioenakkoord: niet indexatie maar kortingen dichterbij 
 

Kortingen blijven 
waarschijnlijk, verhogingen 
zijn voor de meeste 
Nederlanders tot 2026 
onhaalbaar. De belofte van 
minister Koolmees en sociale 
partners om indexatie sneller 
mogelijk te maken, blijkt een 
dode mus. De komende jaren 
wordt het voor 

gepensioneerden met de uitholling van de pensioenen zeker 
minder, waar het in het nieuwe stelsel minder zeker wordt. Het 
slechtste van twee werelden wordt zo bijeen gebracht. 
Dat concluderen de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en de 
Koepel Gepensioneerden over het zogeheten transitie-ftk na eerste 
bestudering van de pensioenbrief die minister Koolmees vandaag 
naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De ouderenorganisaties 
hebben zich constructief opgesteld ten opzichte van het nieuwe 
stelsel, maar concluderen dat de gepensioneerden na twaalf jaar 
stilstand niet of nauwelijks zullen profiteren van het nieuwe stelsel. 
De ouderenorganisaties hebben in overleggen talloze voorstellen 
gedaan, maar zien daar nagenoeg niets van terug in de brief van de 
minister. Zij zullen de toelichting in de komende tijd nader bestuderen 
en in de internetconsultatie uitvoerig op terugkomen. KBO-PCOB zal 
ook snel de leden raadplegen over het vervolg. 
Cijfers kloppen niet 
De cijfers waarop Koolmees zich baseert, zijn gebaseerd op een 
‘gemiddeld pensioenfonds’, maar kloppen niet voor grote fondsen als 
ABP en PFZW. Bij die fondsen zijn echter miljoenen Nederlanders 
aangesloten. De invloed van de hoogte van de premie en de 
renteregels drukken de dekkingsgraden bij die fondsen tot 14 procent 
in plaats van 6 procent, zoals het ministerie meldt. Daardoor dreigen 
de komende vijf jaar kortingen voor gewezen politieagenten, 
verpleegsters en ambtenaren. Bovendien neemt de koopkracht van 
pensioenen met tien procent af als gevolg van niet gecompenseerde 

https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpensioenen
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prijsstijgingen. Een koopkrachtig pensioen – een belangrijke belofte 
uit het pensioenakkoord – blijft zo heel ver weg. 
Evenwichtig 
De minister schrijft dat transparantie en evenwicht uitgangspunten zijn 
van zijn beleid. Hij noemt daarbij dat uitkeringen ook overeind blijven 
als de dekkingsgraad onder de 100 (maar boven de 90) procent ligt, 
waar tegenover de te lage premie staat. De verhouding is daarbij 
echter niet 1 op 1: de uitkeringen kosten tot 2026 zo’n 1,5 procent 
dekkingsgraad, de premie 6 procent. 
De minister heeft eerder ook gesteld niet aan de renteknop te willen 
draaien, omdat dat leidt tot herverdeling van vermogens tussen 
generaties. De dalende marktrente heeft echter al tot grote 
herverdelingen geleid. Nu de minister ook de lange-termijnrente 
(UFR), die toch al daalt, nog eens verder aanpast, gaat er nog eens 
een kleine 100 miljard euro van oud naar jong en gaat de 
dekkingsgraad alleen maar verder naar beneden. De 
ouderenorganisaties zijn voor solidariteit tussen generaties, maar 
missen bij premie en rente het evenwicht tussen die generaties. 
Voorstellen van de seniorenorganisaties die evenwichtigheid én 
perspectief voor de geplaagde groep gepensioneerden combineren, 
zijn afgewezen door de minister. 
2021 
Dat er volgend jaar niet gekort gaat worden, staat nagenoeg vast, niet 
alleen door de maatregel van de minister om de 90 procent grens te 
hanteren, maar zeker ook door de toezegging van PvdA en 
GroenLinks dat er in 2021 niet mag worden gekort. 
Lichtpuntje 
Positief is dat tussen sociale partners en minister is afgesproken dat 
de stuurgroep de vraagstukken van de overgang naar het nieuwe 
stelsel zal blijven aanpakken. De uitkomsten zijn echter onzeker, 
waarmee de minister gepensioneerden voorlopig laat bungelen. 
 
 
Vaccinatiestrategie corona 
Op 6 januari zijn de eerste zorgmedewerkers in Nederland 
gevaccineerd. Veel ouderen willen ook graag gevaccineerd worden 
maar moeten nog wachten. Om u te informeren over de 
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vaccinatiestrategie van het Kabinet en om u in de gelegenheid te 
stellen om antwoord op uw vragen te krijgen vindt u hier uitgebreide 
informatie. 
Kwetsbare ouderen niet vooraan bij coronavaccinatie   
Het kabinet heeft niet het advies van de Gezondheidsraad gevolgd 
door kwetsbare ouderen voorrang te geven bij de start van de 
inentingscampagne tegen corona. De beschikbaarheid 
van vaccins, de logistiek rond vaccins én door corona geveld 
personeel in de acute zorg waren aanleiding om het 
vaccinatieschema aan te passen.   KBO-PCOB heeft op 
zich begrip voor deze wijziging, maar benadrukt dat kwetsbare 
(oudere) mensen die het hardst een vaccin nodig hebben niet uit het 
oog moeten worden verloren. 
 Vaccinatiestrategie   
Nederland is woensdag 6 januari van start gegaan met het vaccineren 
van mensen tegen corona. Minister De Jonge heeft besloten 
zorgpersoneel in verpleeghuizen en ziekenhuizen voorrang te geven. 
Bewoners van verpleeghuizen zijn hierdoor iets later aan de beurt, 
hoewel de Gezondheidsraad in december heeft geadviseerd 
het BioNTech Pfizer vaccin (dat goed werkt bij 60-plussers) in de 
eerste plaats in te zetten bij ouderen. Minister De Jonge verwacht de 
ongeveer 3 miljoen thuiswonende mensen van 60-75 jaar vanaf maart 
te kunnen laten vaccineren op centrale locaties van de GGD. De 1,3 
miljoen thuiswonende senioren van 75 jaar en ouder en niet-mobiele 
mensen ouder dan 60 jaar worden ingeënt bij de huisarts.   
 Adviseurs van kabinet zijn kritisch   
Het Outbreak Management Team (OMT) en de Gezondheidsraad 
hebben op 4 januari bekend gemaakt te vinden dat de door minister 
De Jonge voorgestelde verdeling van de verschillende vaccins 
(Moderna voor 75-plussers via huisarts en BioNTech Pfizer voor 60-
75 jarigen via de GGD) onvoldoende zekerheid biedt op een tijdige 
uitvoering in de hoogste risicogroepen. Omdat de meeste 
gezondheidswinst is te behalen bij de doelgroep van ouderen vanaf 
60 jaar adviseren het OMT en de Gezondheidsraad minister De Jonge 
om ten minste 90% van de vaccins te bestemmen voor het vaccineren 
van deze groep.   
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 Tweede Kamer vraagt aandacht voor ouderen   
De Tweede Kamer onderbrak op 5 januari haar kerstreces om met 
minister De Jonge en premier Rutte te debatteren over het 
coronabeleid. Kamerleden uitten forse kritiek op de 
vaccinatiestrategie. PVV-leider Geert Wilders vroeg minister De Jonge 
om in januari meteen te starten met het inenten van 3 miljoen ouderen 
en kwetsbare mensen, maar de minister kon dit niet beloven. De 
Jonge streeft ernaar om ook bewoners van verpleeghuizen zo snel 
mogelijk te vaccineren met het BioNTech/Pfizervaccin, maar of 
kwetsbare thuiswonende ouderen ook eerder gevaccineerd kunnen 
worden, is afhankelijk van het beschikbaar komen van andere 
vaccins. Uiteindelijk nam de Tweede Kamer een motie van de SP, 
GroenLinks en PvdA aan die de regering vraagt te bezien hoe zo snel 
als mogelijk de meeste kwetsbare ouderen — binnen en buiten 
zorginstellingen — gevaccineerd kunnen worden, ook als dit een 
tijdelijke extra logistieke operatie van overheids- en zorgorganisaties 
vergt. Volgens minister De Jonge is dit precies wat hij aan het doen is. 
Ook nam de Tweede Kamer een motie van 50PLUS aan die de 
regering verzoekt om ook vaccins die nog goedgekeurd moeten 
worden en die in gelijke mate geschikt blijken te zijn voor ouderen als 
het BioNTech/Pfizer-vaccin, eerst in te zetten voor de groep 
thuiswonende mensen van 60-75 jaar voordat begonnen wordt met 
het vaccineren van de groep 18-60 jaar zonder medische indicatie.  
 
Het SeniorWeb-lidmaatschap 
 

De digitale wereld maakt het leven leuker en makkelijker. 
SeniorWeb helpt u uw weg te vinden in de snel veranderende 
digitale wereld met tips en stap-voor-stapuitleg. 
 
Word nu lid 

Word nu lid en betaal slechts € 34,- voor het lidmaatschap. 
Bovendien ontvangt u het boek Veilig en vertrouwd online 
cadeau. Meld u aan via het online formulier of neem contact 
met ons op via 030 - 276 99 65. Nadat u zich hebt 
aangemeld, kunt u direct gebruikmaken van de ledendiensten 
van SeniorWeb. 
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Artikelen uit de Nieuwsbrief van Seniorenweb: 

Digitale koopzegels sparen bij AH 
 

Het Koopzegelsparen bij Albert Heijn (AH) wordt 
volledig digitaal. Hoe werkt het precies? 
 
Digitaal sparen bij AH 
Het zegelboekje verdwijnt. Mensen kunnen straks 
alleen nog digitaal Koopzegels sparen bij AH. Al 
sinds 1 juni 2020 kunnen klanten hun Koopzegels 
digitaal laten bijschrijven via de app 'Appie' van 

Albert Heijn. Het inleveren van volle spaarboekjes is nog vijf jaar 
mogelijk. 
Met de app kunt u makkelijk uw zegeltjes bijhouden. Zowel in de 
winkel als bij boodschappen bestellen is het mogelijk om Koopzegels 
te krijgen. 
 
App Appie downloaden 
Om zegels te sparen hebt u de Albert Heijn-app nodig. In die app kunt 
u ook online boodschappen doen, de bonuskaart gebruiken en 
scannen in de winkel. Hebt u de app nog niet? Download deze dan 
eerst. 

▪ Appie - iPhone/iPad 
▪ Appie - Android-toestel 

 
Koopzegelsparen AH aanzetten 
 
Bij het eerste gebruik moet u aanvinken dat u wilt gaan 
Koopzegelsparen. Dat werkt zo: 

▪ Open de Albert Heijn app. 

▪ Tik rechtsboven op het icoontje van een poppetje . 

https://apps.apple.com/nl/app/appie-van-albert-heijn/id327535329
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.icemobile.albertheijn&hl=nl
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▪ Tik op Koopzegels. 
▪ Tik op Meld je aan voor Koopzegels. 
▪ Een uitleg volgt. Tik steeds op Volgende voor de volgende 

stap. 
▪ Tik bij de laatste stap op Ja, ik wil Koopzegels! 
▪ Kies voor Maak een profiel als u nog geen account hebt. Tik 

op Inloggen als u dat al wel hebt. In dit voorbeeld kiezen we 
voor een nieuw profiel. 

▪ Vul uw persoonlijke gegevens in: Mevrouw/Meneer, 
voornaam, achternaam, adres. 

▪ Vul uw e-mailadres in en kies een wachtwoord. 
▪ Vul uw geboortedatum in. 
▪ De vraag wordt gesteld of u een Bonuskaart hebt. Hebt 

u al een Bonuskaart? Vul dan het nummer in dat op de 
kaart staat. Hebt u nog geen Bonuskaart? Kies dan 
voor Nee, maak een online Bonuskaart aan. In dit 
voorbeeld kiezen we hiervoor. 

▪ Vink aan of u mails of de nieuwsbrief van Albert Heijn 
wilt ontvangen. 

▪ Kies in het volgende scherm voor Activeer. 
▪ Tik op Klaar. 

▪ Log in met uw gegevens. 
▪ U ziet de melding: ‘Het is gelukt, u spaart nu automatisch 

zegels in de AH app’. Tik op Ga naar mijn overzicht. 
Het Koopzegelsparen staat nu automatisch aan. 
 
 
 
Zegels sparen via app van AH 
Wanneer u boodschappen doet in een winkel van AH, dan laat u uw 
Bonuskaart scannen bij de kassa of u scant hem zelf. Bij het online 
boodschappen doen spaart u automatisch Koopzegels. 
De Bonuskaart vindt u zo in de app Appie: 

▪ Open de app. 
▪ Tik rechtsboven op het middelste icoontje waar AH in 

staat . 
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In de app Appie kunt u terugvinden over hoeveel u gespaard hebt. Dat 
is zo in te zien: 

▪ Open de app. 
▪ Tik rechtsboven op het icoon van een poppetje. 
▪ Tik op Koopzegels. 

Hier staat het gespaarde bedrag, de rente, en hoeveel koopzegels 
nog tot een vol spaarboekje. Ook ziet u hoeveel Koopzegels er op 
welke dag zijn bijgeschreven. 
 
Koopzegels sparen uitzetten of pauzeren 
Wilt u tijdelijk niet meer sparen of de Koopzegels helemaal 
stopzetten? Dat gaat zo: 

▪ Open de app. 

▪ Tik rechtsboven op het icoon van een poppetje . 
▪ Tik op Koopzegels. 
▪ Tik op de drie puntjes rechtsboven. 

▪ Tik op Koopzegels pauzeren om het sparen tijdelijk 
stop te zetten. Tik weer op de drie puntjes 
> Koopzegels hervatten om het sparen weer te starten 

▪ Tik op Koopzegels stoppen als u helemaal wilt stoppen 
met Koopzegels. U moet dan eerst u koopzegels laten 
uitbetalen in de winkel. Tik op Stoppen met sparen om 
te bevestigen. 

 
 
 
Computerhulp nodig? 
Hebt u een vraag naar aanleiding van dit artikel? SeniorWeb-leden 
kunnen hun vraag stellen aan de vrijwilligers van PCHulp. Nog geen 
lid, maar wel hulp nodig?  Ontdek dan de voordelen van het 
SeniorWeb-lidmaatschap. 
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KBO-PCOB blij dat kabinet vertrouwt op oordeel van artsen over 
code zwart 
 
Focus 
KBO-PCOB is blij dat minister Van Ark alsnog vertrouwt op het 
zorgvuldig afgewogen draaiboek van artsen voor het onverhoopte 
scenario dat er een tekort aan IC-plaatsen ontstaat. 
 
Het kabinet veranderde gisteren van standpunt over de zogeheten 
‘code zwart’. Uit een brief van minister Van Ark aan de Tweede Kamer 
over het draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen 
voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’, bleek 
dat de minister onder druk van de Tweede Kamer afziet van 
wetgeving die zou verbieden dat zorgaanbieders en zorgverleners 
voor opname op de intensive care in het uiterste geval zouden mogen 
selecteren op basis van leeftijdscohorten. 
 
Leden van KBO-PCOB en andere seniorenorganisaties hebben bij de 
voorbereiding van het draaiboek te kennen gegeven dat leeftijd als 
allerlaatste criterium niet onbespreekbaar is als er geen andere 
oplossingen meer mogelijk zijn bij een tekort aan IC-plaatsen. KBO-
PCOB is daarom gerustgesteld dat minister Van Ark het draaiboek, 
dat met grote zorgvuldigheid door artsen en ethici van de 
artsenfederatie KNMG en de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is 
samengesteld, nu toch overneemt. Het alternatief, loten voor een plek 
op de IC, is voor ons geen optie. 
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OV-kaartje kopen in de app 9292 
Uit Nieuwsbrief Senior web. 4 december 2020 

 
Reizigers die gebruikmaken van het 
ov, kunnen voortaan niet alleen hun 
reis plannen via de app9292, maar 
daar ook hun kaartje kopen. 
 
Na een geslaagde testperiode wordt het nu 
voor alle gebruikers van de app 9292 
mogelijk een e-ticket te kopen voor de 
geplande reis. Onderaan elk reisadvies staat de knop 'E-tickets 
kopen'. Tik erop en geef aan voor hoeveel personen een ticket is 
gewenst. Wanneer de reis is opgedeeld in verschillende 
vervoerders, kan per vervoerder aangegeven worden of een ticket 
is gewenst. Betalen gaat via iDEAL. Met het e-ticket kunnen ook 
de toegangspoortjes op stations worden geopend. 
De e-ticketoptie is beschikbaar in de nieuwste update van de app 
en komt de komende dagen voor iedereen beschikbaar. 
 
Uitlegvideo 
Op de site van 9292 wordt de nieuwe optie toegelicht en is tevens 
een video te vinden die stap voor stap toont hoe je een e-ticket 
aanschaft via de app: Hoe koop je een ticket in de 9292 app? 
 
 
 

Een vriendelijk woord kan drie 
wintermaanden verwarmen. 
 
 
Japans spreekwoord 
 
 

https://9292.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/nieuw-in-de-app#update
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Nep-smsjes over vervangen ING-betaalpas 
9 december 2020 

 

Ontvangt u een sms’je dat uw betaalpas 
van ING verloopt en dat de pas zo snel 
mogelijk moet worden vervangen? 
Opgelet, dit bericht komt van oplichters. 
Klant van de ING of niet, het maakt 
oplichters allemaal niet uit. In groten getale 
sturen zij berichtjes in de hoop een paar 
keer beet te hebben. Want als het misgaat, 
gaat het goed mis. 

In het korte sms'je staat dat de betaalpas binnenkort verloopt en 
dat er via een link een nieuwe pas aangevraagd kan worden. Die 
link leidt dan weer naar een nagebootste inlog-omgeving. Dat is 
precies waar de oplichters op uit zijn: inloggegevens. Laat die link 
dus vooral voor wat hij is en klik er niet op. 
Phishingchecker 
Het kan lastig zijn om echte berichten van nepberichten te 
onderscheiden. Leden van SeniorWeb kunnen verdachte berichten 
insturen naar de Phishingchecker. U hoort uiterlijk de volgende 
werkdag of het een phishingbericht is of niet. 
 
 
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 
 
 

Kopij Nieuwsbrief  
Kopij voor Nieuwsbrief nr 2 -  2021 inleveren  voor 10 febr.2021 
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 23 februari 2021 

https://www.seniorweb.nl/phishing
mailto:thea1944@caiway.net
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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 
Corrie van Rossum   lid   06-49594140 
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 Duynisveld tel: 0174-296821 
0610770400   
 
Klaverjassen:  
Contactpersoon Hilda en Piet Pool Tel: 0174-292024  
email: pool46@caiway.nl 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:kees.grolleman@
mailto:pool46@caiway.nl

