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Van de bestuurstafel 
 
Nog steeds domineert het Corona virus ons leven. Weinig bezoek, 
geen activiteiten, avondklok, maar …. het inenten is begonnen. Elders 
in dit mededelingenblad leest u een verslagje van Nico Meijer over de 
ervaringen van hem en zijn vrouw Ineke voor wat betreft het inenten. 

 
Ik ben blij dat het inenten met de 
1e prik is begonnen. Terug naar 
een leven met sociale contacten, 
kan mijns inziens alleen maar als 
de meeste mensen zijn ingeënt.  
En wat zal het weer fijn zijn om 

gewoon eens een bezoekje te krijgen of weer ergens heen te kunnen, 
b.v. naar de soosmiddagen van de KBO. Ik denk dat u wel zult 
begrijpen, dat ik nog geen idee heb wanneer we weer gaan beginnen. 
Zoals de stand van zaken nu is, verwacht ik met het nieuwe seizoen, 
dus in september. Maar wie weet? 
 
Intussen bereikt ons een enkele vraag over het betalen van de 
contributie omdat er al lange tijd geen soosmiddagen meer zijn. Maar 

http://www.kbowateringen.nl/
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wij hebben er als vereniging niet voor gekozen geen activiteiten te 
ontplooien, dit is een gevolg van COVID-19. De extra contributie voor 
diverse activiteiten hebben we dit jaar laten vervallen, maar al onze 
vaste lasten zoals afdracht aan de provinciale en landelijke 
organisaties plus de zaalhuur bij Velo, gaan gewoon door.  
En u ontvangt ca. maandelijks een mooi tijdschrift aangevuld met 
onze nieuwsbrief. 
Ikzelf vind, wil je dat een vereniging blijft bestaan, zodat straks alle 
activiteiten weer kunnen worden opgestart, je juist in deze tijd lid moet 
blijven. 
 
Ook namens mijn medebestuursleden: blijf gezond, houd vol! 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Overleden: 
Dhr. C.P.M. Berendse, Laan van Wateringseveld 716,   op  7 jan. 
Mevr. G.M.P.M. Hengel-Bosman, Hofzicht 7, 2291CL    op 23 jan. 
 
Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies. 
 
 
Nieuwe leden: 
Mevr. C.H.M. (Corrie), van der Meer, Arkpaviljoen 6, 2291BR  
Dhr. J.J.A.H. (Hans) Klein Breteler, Ambachtshof 1, 2291DX  
 
Van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO. 
 
 
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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Bedankt:  
 

Wij zijn zeer verrast en blij met het prachtige boeket 
bloemen dat u ons stuurde voor ons 60 jarig huwelijk.  
Hartelijk dank daarvoor en blijf hopen dat we binnenkort 
weer kunnen klaverjassen. 
 
Met de hartelijke groeten van Piet en Hilda 

 
 
 
Activiteiten:   
   
 
Ma 31 mei  Bezoek v/d Koostermode 
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. 
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Corona 
De tijd van de pandemie duurt lang, maar 
ondanks de verstreken maanden komt er 
langzamerhand wat licht aan het einde van 
de tunnel en dat vindt zijn start met het 
vaccineren. De Meijertjes  van 80+ ( Nico en 
Ineke ) hebben de eerste prik gehad in een 
goed bereikbare locatie; een aangebouwde 

tent naast het ADO terrein in Den Haag. Volgens hen verliep dat heel 
soepel en zonder klachten. Het was goed geregeld door 
parkeerwachters, gastvrouwen, artsen en verpleegkundigen. Je dient 
wel aan de nodige formaliteiten te voldoen. Vanuit het Ministerie van 
Volksgezondheid krijg je de uitnodiging met bijlagen, informatie en het 
telefoonnummer van de GGD om de afspraken te maken voor 2 
inentingen. Mocht u nog twijfelen zet u eroverheen en laat u 
vaccineren zodat we het virus de baas worden en elkaar weer kunnen 
ontmoeten. 
 

 
Biljart    
Het is al weer bijna een jaar geleden dat de 
K.B.O. en alle andere verenigingen stil kwamen 
te liggen door het coronavirus, ondertussen zijn 
we eindelijk aan het vaccineren en zijn we 
positief gestemd, en hopen toch dat er over een paar maanden weer 
wat mogelijk is.  Ondertussen is het flink gaan winteren, en hebben 
we strenge vorst met -10/-15*C onder nul. Voorafgegaan met een flink 
pak sneeuw van 15 cm. of meer en  met flinke sneeuwduinen. Voor 
de ouderen onder ons toch een probleem erbij, want er zijn mensen 
die wat moeilijker ter been zijn, maar gelukkig geholpen worden door 
buren en of kennissen voor de boodschappen. Op het moment dat ik 
dit schrijf is de dooi al aangekondigd, en is er geen kijk meer op een 
Elfstedentocht (jammer). Maar deze periode laat zien dat een 
Elfstedentocht in de toekomst best nog te verwachten is. Nu gaan we 
uitkijken naar de Lente en het moment dat we bij de K.B.O. weer 
kunnen starten, nadat we allemaal zijn geprikt.  Een ieder sterkte  
toegewenst en met goede moed naar de toekomst. 
Cees   
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Belastingaangifte 2020 
 
Het is weer zover, vanaf 1 maart maar vóór 1 mei aanstaande, moet 
uw belastingaangifte 2020 ingeleverd worden bij de belastingdienst. 
Wilt u gebruik maken van onze belastingservice bij het invullen van de 
aangifte, maak dan een afspraak met één van onderstaande HUBA’s. 
In verband met Corona zullen zij uiteraard de richtlijnen van het RIVM 
in acht nemen. 
 
Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, maar u 
heeft veel extra eigen kosten voor uw gezondheid gehad in 2020, 
neem dan toch contact op want als u niets invult krijgt u ook nooit iets 
terug. 
 
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 
• Burgerservicenummer van u en event. uw partner 
• Banksaldo per 1 jan. 2020 van alle betaal-, spaar- en 
beleggingsrekeningen. 
• Bezit u een eigen woning, dan de WOZ-waarde hiervan. Voor 
het jaar 2020 geldt de WOZ-waarde met waarde peildatum 1 januari 
2019. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 2020 van uw 
gemeente hebt gekregen. 
• Hypotheekrente betaald in 2020 
• Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2020 
 
Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 
belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, krijgen 
begin 2021 een brief met een machtigingscode. U hebt deze 
machtigingscode of uw Digid code nodig als iemand u helpt bij het 
invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2020. Met deze code kan 
diegene die u helpt uw gegevens opvragen in het aangifteprogramma. 
Bewaar deze brief goed en geef hem aan de invuller!  
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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 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 

 

 
 
Bridge 
 
Beste Bridgers 
Donderdag 12 maart 2020 was onze laatste bridgemiddag van de 
KBO in de Velokantine, vanwege Corona werd toen alles stilgelegd. 
Niemand heeft toen kunnen bedenken dat we een jaar later nog 
steeds niets kunnen of mogen organiseren. Wij hebben in juli-
augustus 2x een poging gedaan om met heel veel regels etc.  
voorzichtig met een beperkt aantal mensen weer te kunnen bridgen, 
maar telkens werden we ingehaald door het virus, daarna zijn de 
regels alleen maar strenger geworden en zoals nu, een volledige 
lockdown. Wij hopen dat, zodra iedereen ingeënt is, er weer wat meer 
vrijheid komt. 
Wij missen de gezellige middagen en de kontakten met onze 
medebridgers, onze hoop is gevestigd op september 2021, wij hopen 
dan weer te kunnen starten. 
Mocht het zo zijn dat er eerder wat georganiseerd mag worden dan 
laten we u dat natuurlijk zo snel mogelijk weten en hopen iedereen 
dan weer in goede gezondheid te mogen ontvangen. 
 
Groeten, Jan de Kok en Kees Grolleman. 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Klaverjassen 
 
Geen nieuws van het klaverjasfront 
 
Helaas, beste klaverjassers, wij kunnen u nog steeds niet melden 
wanneer we weer kunnen beginnen. En het is al zo lang geleden dat 
we de kaarten konden schudden. Daarom is een hart onder de riem 
en een kleine herhalingsoefening misschien wel nuttig. 
Een kaartspel heeft twee kleuren: rode en zwarte herkenningstekens. 
Die twee kleuren hebben beide weer twee verschillende 
herkenningstekens. Bij de rode is dat een hartje en een ruit. Bij de 
zwarte is dat een klavertje en een “weet ik niet” (zeg maar een 

omgekeerde waterdruppel op een steeltje). 
Voor alle duidelijkheid voor niet kaarters, 
schoppen heeft in het kaartspel dus niets 
met trappen te maken. 
Hiernaast staan die tekens afgebeeld. Het 
kleurverschil zal in druk niet goed zichtbaar 
zijn maar ik hoop dat u ze niettemin toch 
nog herkent!! 
Ja, hoor ik u zeggen, hou nu maar op. Oké 
KBO, kan beter ophouden. Dat brengt mij 

gezien de huidige situatie op een heel ander idee van de  afkorting 
KBO. 
Kan Beter Opzeggen heeft u misschien wel eens gedacht. Maar dan 
begin ik echt (hé, eerste plaatsje uit de puzzel) te steigeren. Niks 
opzeggen of ophouden! Wij leden van de KBO hebben al heel wat 
jaren achter de rug en weten dus dat er in het verleden altijd 
veranderingen hebben plaatsgevonden. Van goede tijden naar slechte 
tijden (waar we nu in zitten) maar andersom ook van slechte tijden 
naar goede tijden. Over veranderende situaties  is zelfs een al jaren 
lopend televisieprogramma gewijd (GTST). Conclusie: niet treuren, er 
komen zeker betere tijden!! 
Dan kunnen we de kaarten weer schudden en misschien ook wel 
schudden van het lachen. 
 
Piet en Hilda Pool 
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Droedel van Harry 
 
Oplossing droedel 56 uit nieuwsbrief nr. 1 - 2021    
Kon in G    W in T eR   = Koning Winter 
 
Een goede oplossing is ingezonden door:  

Riet Zwinkels. Baps Klooster, Riet Vollebregt, 
Anneke Thoen, Magda Vanhoutte, Hannie Simons, 
Annie Van Tol. Leo de Kok, Ria van Kester, Leny 
van Ruijven, Vonie van Rijn, Bep van Lier, Henny 
v.d. Haas, Nan Keijzer, Leny Akerboom, Coby van 
Paassen, en Annemieke van der Enden. 
 
Droedel 57 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 13 maart 2021 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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BRIDGEN MET 2 ! 
 
Zo langzamerhand is iedereen het wel zat! 
De van Haasterenpuzzels zijn meerdere keren gemaakt, de zolder is 
weer leeg en patiencen houdt ook wel eens 
een keer op. 
En” Mens erger je niet”  is niet meer te 
verkopen.  
 
Hierbij voor bridgers onder ons een alternatief. 
Het is een leuke mogelijkheid om met twee te 
spelen. 
 
Men neme 1 spel kaarten, goed schudden en dicht in het midden 
leggen. Om en om ben je de deler. 
 
Als ik de deler ben mag ik als 1e een kaart van het stapeltje pakken 
en zien. Als deze kaart bevalt houd ik hem en moet ik de 2e kaart, na 
gezien te hebben, DICHT terug leggen naast de stapel. Andersom, als 
de eerste kaart niets is, leg ik die dicht en MOET ik de volgende 
houden. 
 
Mijn tegenstander doet hetzelfde, waarna we, als de stapel op is, 
ieder 13 kaarten in de handen hebben en precies weten welke 13 we 
dicht hebben gelegd!  Goed onthouden dus! 
 
Er ligt dus een dichte stapel van 26 kaarten. ( 13 door mij gezien en 
13 door mijn tegenstander). 
Het is uiteraard zaak om tijdens het kaarten pakken een voorkeur op 
te bouwen van iets ( kleur of Sans atout) 
 
Ik als deler mag nu een bod doen gebaseerd op de basisprincipes 
bridge met de bedoeling om later het contract te maken. 
 
V.b.:  Ik heb harten gespaard en kan wsch. geen manche maken:  ik 
open 1Harten. Indien mijn tegenstander past is dat het contract en 
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komt mijn tegenstander uit ( zo slim mogelijk om mij down te spelen) 
Lukt niet! 
 
Het kan ook zijn dat mijn 1 harten bod gevolgd wordt door een bod 
van mijn tegenstander, bijv. 1 schoppen of 2 ruiten, ik noem maar wat. 
Dan mag ik evt. weer bieden, bijv. 2 harten of desnoods 4 harten! 
 
Het bieden houdt op als er iemand gepast heeft. 
 
De kleurvolgorde is zoals gebruikelijk, klaver, ruiten, harten, 
schoppen, sans en de puntentelling idem zoals deelcontract en 
manche. 
 
Als ik dus b.v. 4 harten maak, krijg ik +420 pt. En mijn tegenstander – 
420. Zo spreek je bijv. 4 ,6 , 10, of 20 spelletjes af  en krijgt de 
winnaar een rondje! Na het spelen van het afgesproken aantal 
spelletjes heeft de een dus + punten en de ander - punten. 
Als ik 1 of 2 down ga krijg ik  -50 of -100 of bij een doublet -100 of -
200. 
Dat zou natuurlijk slim kunnen zijn als mijn tegenstander een hoger 
contract had kunnen maken! Alleen komen we daar niet achter omdat 
er geen andere spelers zijn met dezelfde handen. Maar dat is niet 
anders! 
 
Ga het maar eens proberen en lukt het niet, bel me maar! 
 
  
 
PS: ik heb het een keer uitgelegd en toen konden beiden klein slam 
maken, zowel 6 harten als 6 schoppen zat erin! 
 
  
Proberen dus! 
 
Veel plezier. 
 
Hans Vollering.   
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Puzzel   Ken uw land         
Vul in het raamwerk veertien Nederlandse plaatsnamen in aan de 
hand van de gelijk genummerde cryptische omschrijving.  
Zet daarna de letters van de genummerde vakjes in de 
overeenkomende vakjes van de oplossingsbalk.  
 

 
 
 
1. Dat is niet onzeker maar …. waar. (4) 
2. Niet deze dijk maar di(e) waterkering. (5) 
3. Hoofddeksels (6) 
4. Op dat eiland bidden ze zeker veel. (7) 
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5. Buurt waar ze veel handwerken? (8) 
6. Kleiner dan hoofdstad. (9) 
7. Daar hangen ze de driekleur uit als ze hun loon vangen? (10) 
8. Hopen boosheid. (11) 
9. Wonen daar kloosterlingen achter de dijk? (12) 
10. Daar hebben ze minister De Jonge hoog zitten. (13) 
11. Wordt de Linge daar minder breed? (14) 
12. Die plaats leest als: bijna een zintuig van een broeder. (15) 
13. Modern land voor snoepers? (15) 
14. Een kip uit de Alpen die bij een rivier zit. (15) 
 
Lever uw oplossing voor 12 maart  in bij Thea Bekkers, Van de 
Kerckhovestraat 3  in  Wateringen of  mail uw oplossing naar  
thea@caiway.net 
 
Gemaakt door een KBO lid. Onder de goede inzenders wordt een 
prijsje verloot. 
 
 
 
Van de penningmeester  

 
CONTRIBUTIE 2021. 
 
Bij deze versie van KBO/PCOB blad en 
mededelingenblad KBO Wateringen krijgen 
leden die hun contributie nog niet overgemaakt 
hebben een herinneringsbrief  met de 
uitdrukkelijke aanbeveling dit zo snel mogelijk te regelen, uiterlijk vóór 
15 maart a.s. 
Wij zijn nl. ook verplicht een groot gedeelte van uw bijdrage af te 
dragen aan KBO Zuid Holland en de landelijk organisatie. 
Ik reken op uw medewerking. 
 
Hans Vollering, 
Penningmeester KBO Wateringen. 
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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 Rink van Rossum, Pieter van der Plasstraat 
10, Wateringen. 
Het is te duur om het Magazine via de post te 
verzenden. 

 
Oproep!!!!!   Vrijwilliger!!!! 
 
Bent u een jongere oudere en kunt u bewegen wat heel goed is in 

deze coronatijd? 
 
Wij zijn op zoek naar iemand 
die zolang er nog geen KBO 
activiteiten zijn het 
KBO/PCOB Magazine met de 
Nieuwsbrief rond wil brengen 
bij leden die niet in 
Wateringen wonen. 
 

Info: Thea Bekkers tel 06-54948214 
 
 
Hersenfeitje van Prof.dr. Erik Scherder 
 
Wist je dat maar liefst driekwart van de 86 miljoen zenuwcellen in je 
hersenen betrokken zijn bij bewegen. Je hersenen zijn volop aan het 
werk tijdens fietsen en wandelen. 
 
Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 
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Uit goed voor U 
 
 
  

Bezoek aan Van der Kloostermode  
                   31 mei 2021 

 
Aangezien het vaccineren tegen het coronavirus  van onze doelgroep 
een feit gaat worden, hebben wij, de commissieleden van KBO 
Wateringen met Van der Kloostermode afgesproken hen maandag 31 
mei a.s. een bezoek te gaan brengen en er natuurlijk een leuke dag 
van te maken.  
U begrijpt dat er altijd nog sprake van kan zijn dat deze dag niet 
doorgaat, maar we hopen toch op het tegendeel. Heren zijn natuurlijk 
van harte welkom, maar de kleding is wel alleen gericht op dames.  
Hopelijk kunnen we met 50 dames naar deze gezellige Modedag, 
maar als dit niet mogelijk is zullen we met het aantal van 35 dames 
rekening moeten houden en uiteraard dragen we een mondkapje in 
de bus. Iedereen die mee wil moet zich wel opnieuw opgeven anders 
klopt onze administratie niet meer. 
We beginnen de 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. 
 
De dag bij Van der Klooster is € 6,00 p.p. plus het busvervoer  € 12,00 
p.p. dus totaal  € 18,00  p.p. 
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We vertrekken maandagmorgen 31 mei om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein, u kunt zich hiervoor opgeven vóór 14 mei via 
onderstaande strook bij Joke Mulder en betalen op de dinsdagmiddag 
of eventueel op de donderdagmiddag bij de andere UGVU leden of in 
de Prins Hendrikstraat 85, Wateringen (telefoon 0174-298727).  
Als 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 31 mei 2021 
Inleveren bij Joke Mulder inclusief contante betaling van €  18,00 
p.p. vóór 14 mei en vergeet niet dat er mondkapjes op moeten in 
de bus! 
 
Naam mevrouw 
……………………………………………………………………………… 
 
Adres 
………………………………………………………tel.no.……………… 
Suikervrij gebak   Ja/Nee 
 
Groetjes van Joke – Coby – Martien _ en Theo. 
 
 
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 
 

http://www.kbowateringen.nl/
http://www.seniorenraad-westland.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 KBO-PCOB Verenigingsnieuws voor leden KBO en PCOB 
februari 2021. 

 
Het KBO-PCOB ledenpanel heet voortaan het Nationaal 
Seniorenpanel 
   
Al jarenlang geven leden hun mening over allerlei zaken in het KBO-
PCOB panel. U leest de resultaten van deze onderzoeken terug in de 
artikelen in het Magazine. Ook worden ze door ons gebruikt om de 
stem van onze leden te laten horen in de belangenbehartiging. Om 
die stem luider te laten klinken hebben we het Nationaal 
Seniorenpanel opgericht, met een eigen website. Om zo nog meer 
senioren te betrekken bij onze enquêtes. U doet toch ook mee? Schrijf 
u in op de website van nationaalseniorenpanel.  
 
Ga naar de website 
https://www.nationaalseniorenpanel.nl/?utm_medium=email 
 
 
Pamflet voor de banken!  
Wij vragen als KBO-PCOB aan de 
banken: "Richt lokale servicepunten 
op!” 
Om deze oproep extra kracht bij te 
zetten, heeft KBO-PCOB een 
pamflet opgesteld, met daarin vijf 
belangrijke behoeften van senioren: 
Zorg voor persoonlijk contact 
Wees bereikbaar 
Houd de mogelijkheid om te pinnen en te storten 
Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig 
Zorg voor een veilige bankomgeving 
Dit pamflet is aangeboden aan ABN AMRO, Rabobank en ING. 
Directeur Marcel Sturkenboom: “Door deze vijf behoeften inzichtelijk 
te maken, vragen we aan de banken om hier ook echt mee aan de 
slag te gaan. We rekenen op hen. Senioren zijn vaak trouwe klanten 

https://www.nationaalseniorenpanel.nl/?utm_medium=email
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en met een lokaal servicepunt geef je degene die niet digitaal 
onderlegt is of om welke andere reden een bankfiliaal nodig heeft, de 
kans zelfstandig financiële zaken te blijven doen.” 
  
Maak de bank persoonlijk, kom met lokale servicepunten 
 
Beste Bank, 
 
Steeds meer bankfilialen zijn of gaan dicht. Waar eerst nog iedere 
buurt, dorp of kleine stad een bankkantoor 
had, is dit inmiddels niet meer het geval. 
Tot groot ongenoegen van veel trouwe bankklanten. 
Seniorenorganisatie KBO-PCOB kreeg via het Meldpunt 
Bank Dicht honderden meldingen van verontruste ouderen die 
bepaalde bankzaken niet online kunnen of 
willen doen. Zaken die ze eerder nog bij de bank om de hoek deden, 
maar die nu dicht is. Met één heel 
duidelijke boodschap: BRENG HET PERSOONLIJKE CONTACT 
TERUG! 
 
Daarom vraagt KBO-PCOB, namens de senioren die hun lokale bank 
missen, het volgende aan u als bank: 
RICHT LOKALE SERVICEPUNTEN OP! Waarom? Ze voldoen aan 
vijf belangrijke behoeften van de senioren: 
1. Zorg voor persoonlijk contact 
2. Wees bereikbaar 
3. Houd de mogelijkheid om te pinnen en te storten 
4. Wees digitaal aardig, want niet iedereen is digitaal vaardig 
5. Zorg voor een veilige bankomgeving 
 
Namens al uw klanten die ons hebben benaderd over de 
dienstverlening van banken, 
Marcel Sturkenboom, directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB 
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Waarborg persoonlijk contact bij ‘digitalisering’ van NS stations 
25-01-2021 
 

Persoonlijk contact en hulp aan reizigers moet mogelijk blijven op NS 
Stations. Seniorenorganisatie KBO-PCOB schrijft dit, samen met de 
andere consumentenorganisaties, in een advies aan NS. In de nieuwe 
opzet van service formules van NS staat digitalisering centraal. In dit 
advies staat aangegeven dat er reizigersgroepen blijven die niet via 
het online kanaal geholpen kunnen worden. Marcel Sturkenboom, 
directeur KBO-PCOB: ‘Wij vinden dat NS er zorg voor moet dragen 
dat de voorgestelde maatregelen niet negatief uitpakken voor deze 
reizigers.’ 
 
Er zijn reizigers die minder digitaal vaardig zijn, die hulp en 
ondersteuning behoeven bij het reizen, bij het opladen van de OV-
chipkaart of bij aanschaf van reisproducten. Zo telt Nederland circa 
1,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven en 
heeft zo’n 20 tot 25% van de Nederlanders moeite om zonder hulp 
digitaal zaken te doen. Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: 
‘Senioren vormen een groot deel van die groep die moeite hebben bij 
digitalisering. Naar verwachting zal de groep 65-plussers in 2030 bijna 
een kwart van de bevolking zijn en wonen er dan 1,2 miljoen 80-
plussers in Nederland. NS moet met deze reizigers rekening houden 
in de plannen.’ 
 
Service voorop 
Uiteraard vindt KBO-PCOB het te begrijpen dat NS gezien het feit dat 
fors minder gebruik gemaakt wordt van de loketten de 
serviceverlening op de stations wil wijzigen. KBO-PCOB vindt wel dat 
hierbij de service- en informatiebehoefte van reizigers voorop dient te 
blijven te staan. De (toekomstige) reiziger moet doordat NS de service 
op stations digitaliseert, passende ondersteuning worden geboden. 
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KBO-PCOB adviseert NS meer onderzoek te doen en met 
ervaringsdeskundigen in gesprek te gaan hoe dit vorm te geven. 
 
KBO-PCOB draagt samen met de andere consumentenorganisaties 
alvast een aantal ideeën aan, zoals het verbeteren van 
kaartautomaten, een vaste plek voor de servicemedewerkers op het 
station en het inzetten van OV-ambassadeurs en mobiele contact-
teams. Bovendien zou het aan te bevelen zijn de loketten in een 
andere vorm te behouden door samenwerking te zoeken met andere 
vervoerders, loketten te bieden via agentschappen of door 
treinkaartjes te verkopen in de Kiosk. 
 
 
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 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. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Apple: pas op met iPhone 12 bij pacemaker 
27 januari 2021 

Een belangrijke waarschuwing van Apple: houd afstand tussen een 
iPhone 12 en een pacemaker. De magneten in de telefoon zouden 
een pacemaker van zijn stuk kunnen brengen. 
 
Apple meldt dit op de eigen website. In de Engelstalige waarschuwing 
is te lezen dat medische apparatuur zou kunnen reageren op de 
magneten in een iPhone 12. En dat kan tot verstoringen leiden die 
natuurlijk absoluut niet gewenst zijn. 
 
Afstand houden 
Het advies is om de telefoon altijd minstens 15 centimeter van de 
pacemaker vandaan te houden. Dat betekent dus dat u de telefoon 
beter niet in een borstzak kunt dragen als u een pacemaker heeft. 
Tijdens het draadloos opladen van de iPhone moet de afstand 
minstens 30 centimeter zijn. Wie het vermoeden heeft dat de 
apparaten elkaar beïnvloeden, doet er goed aan om dit met een arts 
te bespreken. 
 
Ook andere elektronische apparaten met magneten kunnen reageren 
met een pacemaker. Wees daarom altijd voorzichtig hiermee en volg 
het advies van een arts. 
 
 
De voordelen van het SeniorWeb-lidmaatschap: 
 
Wilt u WhatsAppen of Facetimen met uw kleinkind? Foto’s en video’s 
maken, Facebooken, muziek streamen of op vakantie met e-reader? 
Of wilt u gewoon uw computer veilig updaten? Het leven wordt een 
stuk leuker als u digitaal fit bent. Wat u ook met uw tablet, computer of 
smartphone wilt doen. SeniorWeb helpt u daarbij met praktische 
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uitleg, online cursussen en persoonlijke hulp. Word nu lid en betaal in 
2021 slechts € 34,-. Bovendien ontvangt u het computerboek Veilig en 
vertrouwd online cadeau. 
Persoonlijke computerhulp 
Komt u er even niet uit met uw computer, tablet of smartphone? Ook 
dan kunt u bij SeniorWeb terecht. Als lid kunt u uw vraag voorleggen 
aan onze geduldige PCHulp-vrijwilligers. Zij staan voor u klaar om 
samen met u een oplossing te vinden. U kiest de vorm van PCHulp 
die bij u past: via internet, telefonisch of aan huis. 
 
Tijdschrift Enter 
Vier keer per jaar ontvangen SeniorWeb-leden tijdschrift Enter. Dit 
praktische tijdschrift staat vol handige tips en praktische instructies. 
Bijvoorbeeld hoe u op vakantie veilig kunt internetten, hoe u goed 
leert werken met Windows 10 en hoe u uw bestanden veiligstelt. 
Nieuwsgierig naar Enter? Vraag vrijblijvend een gratis exemplaar aan. 
 
Online cursussen 
SeniorWeb-leden kunnen via onze website verschillende online 
cursussen volgen. Elke cursus bestaat uit een aantal lessen. U beslist 
zelf of u met de eerste les begint, of verderop in de cursus start. Het 
voordeel is dat u bepaalt wanneer u met een les begint en hoe lang u 
over elke les doet. De stap-voor-stapuitleg wordt gecombineerd met 
duidelijke instructievideo’s. Aan de hand van tussentijdse toetsen kunt 
u zien of u de lesstof beheerst. Ook is het mogelijk tijdens de les een 
vraag te stellen aan een docent. 
 
Computercursussen bij u in de buurt 
Volgt u liever klassikaal een cursus? Dan kunt u terecht bij een van de 
425 SeniorWeb Leslocaties. U wordt begeleid door deskundige en 
geduldige vrijwilligers. De lesonderwerpen zijn divers: tablets, 
Facebook, Windows, veiligheid, fotobewerking, orde op uw pc en 
meer. Doorgaans starten de meeste cursussen medio januari en 
september. Zoek op onze website een leslocatie bij u in de buurt of 
bel of bel 030-276 99 65. 
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SeniorWeb-lidmaatschap 
Word nu lid en betaal in 2021 slechts € 34,-. Bovendien ontvangt u het 
computerboek Veilig en vertrouwd online cadeau. Het lidmaatschap 
loopt per kalenderjaar en geldt tot wederopzegging. 
 
Als SeniorWeb-lid profiteert u van de volgende ledenvoordelen: 
 
Ongelimiteerde online helpdesk 
Telefonische computerhulp én zelfs bij u thuis 
4 x per jaar computertijdschrift Enter 
Wekelijks informatieve nieuwsbrieven 
Online cursussen over populaire onderwerpen 
Deskundige controle van verdachte mails 
Voordelige computerboeken en accessoires 
Word lid 
 
Al 150.000 mensen zijn lid en waarderen ons lidmaatschap al jaren 
met een ruime 8! Interesse? Meld u direct aan via ons online formulier 
of vraag een gratis exemplaar van tijdschrift Enter aan. U kunt ons 
voor meer informatie ook bellen op 030 - 276 99 65. 
 
 
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 3 -  2021 inleveren  voor 12 maart 2021 
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt 23 maart 2021 
 

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 
C.H.M. van Rossum Broch 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

