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Van de bestuurstafel 
 
Ook deze week weer gekeken naar de persconferentie van de 
minister-president Mark Rutte en minister De Jonge. Gelukkig gaat de 
samenleving stukje bij beetje open. 
Ons eerste ‘uitje’ is met een bus vol dames (een enkele heer?) naar 
modehuis Vander Klooster op maandag 31 mei. 
En als het haalbaar is houden we op vrijdag 25 juni ‘vrijwilligersdag’, 
dit jaar alleen drankje met buffet. Normaal gaan we eerst ergens naar 
toe, met dozen vol gebak, maar dat doen we dit jaar nog niet.  
Ik ken een vereniging, waar nu alleen leden mogen komen die 
gevaccineerd zijn, of tenminste 1 x geprikt. In het bestuur hebben wij 
hier nog nooit over gesproken. Ik ben hierover gaan nadenken omdat 
ik deze week een lid aan de lijn had, die zich tot nu toe niet had laten 
vaccineren en ook niet wist of hij/zij dat ooit ging doen. In onze 
eerstvolgende bestuursvergadering ga ik dit wel aan de orde stellen. 
Persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk als iemand niet gevaccineerd wil 
worden, maar het is natuurlijk wel zijn/haar goed recht. 
Ik geloof ook dat vaccinatie de enige weg is, dat we teruggaan naar 
‘normaal’. Dus ook weer soosmiddagen, ik hoop nog altijd dat we de 
zomermaanden op de dinsdagen soos kunnen houden. 

http://www.kbowateringen.nl/
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Mede namens alle bestuursleden hoop ik dat u gezond blijft, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 
 
Nieuwe leden: 

Mevr. P.M. (Ellie) Freen, Bazuinlaan 2-108, 2287EE Rijswijk. 

Welkom en veel plezier bij de KBO 

 
Overleden: 
 
Mevr. H. Polstra, Perenpad 12, 2292BM Wateringen. Op 17 maart 
  
Wij wensen de familie veel sterkte met dit grote verlies. 
 
 
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 
 
 

Ouderenadviseur:  
 

 
 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 

Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 

p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten:   
   
 
Ma 31 mei  Bezoek Vander Kloostermode 
Vakantie   Zaterdag 31 juli tot zaterdag 7 augustus  
1, 2 en  3 okt. Kaartweekend Het Parkhotel in Horst 
Di     7 sept.  Opening KBO seizoen 2021/2022    
        
 
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. 
 

 
 
 
 
Koninklijke onderscheiding 
 
Ter gelegenheid van Koningsdag 
is ons lid de heer P. Pool 
benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje Nassau 
 
 
Piet  van harte gefeliciteerd 
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Droedel van Harry 
Oplossing droedel 59 uit nieuwsbrief nr. 4 - 2021    

 
D onder K na L = Donderknal 
De oplossing was niet zo eenvoudig 

*** 
Goede inzenders zijn: Aad Zuijderwijk, Hannie 

Simons, Riet Zwinkels, Coby van Paassen, Henny van de Haas, 
Anneke Thoen, Magda Vanhoutte. 
 
De fles is via trekking gewonnen door Hannie Simons. Proficiat!! 
 

Droedel  60 ***** moeilijk 

 
 
Uw oplossing kunt u tot 18 juni 2021 inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Uit goed voor U 
 
 
KBO Uitgaansdag 
Lieve mensen, wij zouden heel graag weer de jaarlijkse uitgaansdag 
willen organiseren, maar u begrijpt dat de commissie UGVU nog met 

handen en voeten gebonden is aan de 
maatregelen die er nog heersen vanwege het 
coronavirus. 
De commissie UGVU kan dus nog geen besluit 
nemen, maar weet wel dat er vorig jaar al 35 
deelnemers zich hebben aangemeld voor deze 
dag. Toen kon deze dag helaas niet doorgaan.  
 Zodra wij meer weten over de gezellige 

Uitgaansdag hoort u van ons, maar weet dat wij aan u denken en voor 
u denken, vriendelijke groeten de commissie UGVU. 
 
 
  
Beste bridge en klaverjas liefhebbers 
 
Op veelvuldig verzoek hebben wij wederom een 
kaartweekend voor u georganiseerd op  
 
1, 2 en  3 oktober 2021 
      in Het Parkhotel in Horst (Limburg) 
 
Het Parkhotel is in de plaats gekomen van Hotel Asteria, maar is 
minstens zo mooi. Het Parkhotel is een viersterren hotel gelegen te 
midden van de Kasteelse bossen aan de Tienrayseweg 2, 5961 NL in 
Horst. Er is zelfs een binnenzwembad aanwezig! 
 
Het arrangement bestaat uit 2 x overnachting met ontbijt, 2 x 
driegangendiner en een lunch op zondag. De kosten hiervan zijn voor 
onze KBO leden € 155,00 p.p. Voor niet leden berekenen wij € 10,00 
extra. Uiteraard hebben onze eigen leden voorrang bij de inschrijving. 
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Als u de voorkeur geeft aan een éénpersoonskamer wordt hiervoor 
een meerprijs berekend van  
€ 15,00 p.p.p.n. Deze kamers zijn slechts beperkt beschikbaar. 
 
Als u met dit weekend mee wilt gaan moet u zich wel weer opnieuw 
aanmelden en hierbij vermelden dat u vorig jaar al betaald heeft. 
U hoeft dus dan nu niet te betalen. 
 
Vervoer 
Wij hebben een bus geregeld om u naar Horst en weer terug naar 
Wateringen te brengen. Bij een aantal van minimaal 45 personen 
bedragen de kosten € 20,00 per persoon. 
 
Voor de zaterdag heeft het hotel een bus ter beschikking, die u om 
10.30 uur naar Nijmegen brengt en rond 15.00 uur weer terughaalt 
voor het mooie bedrag van € 10,00.  
 
Deze bedragen dient u gelijktijdig met de arrangementsprijs te 
voldoen. 
 
De kosten voor dit weekend dient u over te maken op onze 
bankrekening NL33 RABO 0156 6101 32 t.n.v. KBO Wateringen 
onder vermelding van kaartweekend 2021. 
 
Inschrijving en betaling dienen uiterlijk eind augustus 2021 binnen 
te zijn. 
Wij adviseren u zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. 
Dit weekend valt onder het reglement van de KBO. (Zie onze 
website/verkrijgbaar bij de secretaris).Het maximumaantal 
deelnemers is 100. Boek dus snel, want VOL is VOL. 
De inschrijfstrook kunt u op de soosmiddagen inleveren bij Joke 
Mulder, Pr. Hendrikstraat 85 0174-298727 of bij  
Coby v.d. Knaap, Kerklaan 28 C. 06-36563076 
 
 
Met vriendelijke groeten,  
De commissie Uit Goed Voor U 
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Inschrijfstrook kaartweekend inleveren voor 31 augustus 2021 
 
Neemt deel aan het klaverjassen/ bridgen (doorhalen wat niet van 
toepassing is) 
 
Ik/wij hebben ons vorig jaar al opgegeven en betaald voor dit 
weekend …ja…..//…nee…. 
 
 
Naam: De 
Heer/Mevrouw………………………………………………………………
………….. 
Adres…………………………………………………………………………
……………… 
Telefoonnummer……………………………………………………………
……………… 
Naam 
partner………………………………………………………………………
………………. 
Adres 
partner………………………………………………………………………
………………. 
Telefoonnummer……………………………………………………………
……………… 
 
Ik maak wel /geen gebruik van het vervoer per bus tegen betaling van 
€ 20,00 p.p. 
 
Ik maak gebruik van: twee personen op één kamer/ wil uitsluitend een 
éénpersoonskamer. 
 
Ik maak wel/ geen gebruik van de bus naar Nijmegen op zaterdag van 
€ 10,00 p.p. 
 
Dieet…………………………………………………………………………
…………………….. 
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(Doorhalen wat niet van toepassing is).                          
 

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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KBO Wateringen Vakantieweek 2021 
31 juli t/m 7 augustus in Ootmarsum 

 
In het vorige KBO-boekje van april heeft u kunnen lezen dat we van 
plan zijn weer een gezellige vakantieweek  te organiseren. Nu zijn er 
nog enkele plaatsen vrij in het hotel en willen wij deze leuke week, 
waarvan u echt geen spijt zult krijgen, onder de aandacht  brengen, 
het aanmeldformulier zit in de Nieuwsbrief nr. 4 van april 2021. 
We houden natuurlijk altijd nog wel een slag om de arm en hopen dat 
deze vakantie niet verzet hoeft te worden. 
 
Dit jaar gaat onze vakantieweek naar het gastvrije Stadshotel 
Ootmarsum in Ootmarsum in Twente, Westwal 1, 7631 BM 
Ootmarsum. 
Door velen is dit hotel aanbevolen, de ligging is zeer gunstig  n.l. 
midden in de stad, het hotel heeft ook een heerlijke keuken en een 
hypermoderne bowling.  
 
Het programma is als volgt: 
Vervoer per bus, heen en terug Wateringen – Ootmarsum.  
7 nachten verblijf in een 1 persoons- of 2 persoonskamer. 
Volledig pension (ontbijt, lunch en 3 gangen-diner). 
De gehele week 2x daags koffie/thee. 
 
Natuurlijk gaan we die week ook excursies maken. We gaan 4 
middagtochten maken en s ’avonds is er ook veel gezelligheid in 
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het hotel, diverse avonden met entertainment of gezellig samen een 
kaartje leggen. 
 
De prijs voor dit vakantiearrangement, inclusief excursies en 
toeristenbelasting, bedraagt op basis van een 2 persoonskamer   
€ 589,-- per persoon, wilt u gebruik maken van een 1 persoonskamer 
dan betaalt u een meerprijs van € 65,00 p.p. Niet leden betalen  
€ 599,00 p.p. 
U kunt zich tot 31 mei a.s. opgeven via het aanmeldingsformulier 
(zit in de Nieuwsbrief nr. 4 .)  
Wij verzoeken u voor die datum een aanbetaling te doen van € 
100,-- p.p. en het resterende bedrag voor 1 juli a.s. over te maken 
op rek.nr. 
                        NL33 RABO 0156 6101 32  
t.n.v. KBO Wateringen met vermelding vakantie 2021 en naam 
gegevens p.p. 
 
U reist onder voorwaarden van KBO Wateringen (reglement 
verkrijgbaar bij de secretaris of in te zien op de website van 
www.kbowateringen.nl/uit ) 
Wij raden u dringend aan een eigen annulerings- en 
reisverzekering af te sluiten. 
 
Info: 
Coby van der Knaap 06-36563076 
Joke Mulder 0174-298727 
 
 
 
Op naar Ootmarsum 
 
 
Fijne vakantie!!!!!!! 
 
 
 
 

http://www.kbowateringen.nl/uit


~ 11 ~ 
 

Laat geen geld liggen…….benut uw heffingskortingen. 
 
De grenzen voor de zorg- en huurtoeslag zijn voor het jaar 2020 
aanzienlijk gewijzigd. De huurtoeslag is niet meer afhankelijk van een 
maximaal inkomen. Ga dus na of U voor 2020 in aanmerking komt 
voor de toeslagen.  De KBO afdeling Wateringen heeft de beschikking 
over 4 gecertificeerde Huba medewerkers, die u hierbij kunnen 
helpen. 
Naast de algemene heffingskorting van €. 1413,- heeft iedere oudere 
recht op een ouderen korting van €. 1622,- en alleenstaanden nog 
een extra korting van €. 436,- Ligt het jaarbedrag van uw pensioen 
tussen €. 4000,-  tot €. 5000,- (exclusief AOW) dan 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 wie 
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 2020 geldt voor de zorgtoeslag de inkomensgrens van 
€.30.481,- voor alleenstaanden en €. 38.945,- voor partners.  De 
maximale inkomensgrenzen voor de huurtoeslag gelden in 2020 niet 
meer en zijn nu afhankelijk van het inkomen en de betaalde huur. 
Hierbij gelden nu ter indicatie de volgende bedragen:  
Huur € 500,-    Alleenstaand  € 27.080,-     Partners AOW  € 34.450,- 
Huur € 600,-    Alleenstaand  € 28.410,-     Partners AOW  € 37.400,- 
Huur € 700,-    Alleenstaand  € 30.900,-     Partners AOW  € 40.100,- 
Hierbij gelden wel de vermogens grenzen van maximaal € 30.846 
voor alleenstaanden en  € 61.692 voor partners. Maar wees er snel 
bij, want  Zorg- en huurtoeslag over het jaar 2020 kan nog tot 1 
september 2021 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 met de belasting. 
Echter als lid van de KBO kunt u gebruik maken van de ervaren 
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invullers van de KBO zodat u geen geld hoeft te laten liggen. Toch 
mooi meegenomen.!!  
Als u gebruikt wilt 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.  
 
 
 
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 

 

 

 

 
Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 
 

 
 
Ga je regelmatig een lange wandeling maken? 
Neem dan voldoende water mee. 
De hersenen profiteren hiervan, want ze bestaan 
voor een goot deel uit water. Door genoeg water te 

drinken, verkleint u de kans op een beroerte en op een hoge 
bloeddruk. 
 
Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 

 
 
 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Mailadres:  
Gebruikt u e-mail? Geef uw adres dan door aan de KBO en stuur 
een mailtje naar ettydekok@gmail.com 
 
 
 
 
 
Biljart    
 
Er is weer een maand voorbij, en is het 
weer tijd om jullie wat te vertellen wat er in 
mijn hoofd omgaat, en dat is niet veel! 
Maar ik zet mezelf aan de pen en dan 
vloeit er wel wat uit, en bedenk ik me dat 
we langzaam allemaal wat positiever zijn over de corona crisis, We 
worden ingeënt, en de cijfers over opnames en IC ’s  lopen terug en 
gaan we langzaam geloven dat we samen weer dingen mogen doen, 
en ook met de KBO weer kunnen samen komen. Want ik weet niet 
hoe het bij jullie is, ik wil zelf weer gaan biljarten, want het kijken op 
YouTube naar biljart partijen en biljart cursussen is leuk, en ja je leert 
er wat van, maar het liefst doe ik dat zelf liever op zo’n groene tafel 
met 3 ballen, die steevast anders rollen dan dat ik wil, en nu ik dit 
opschrijf, wordt dat verlangen alleen maar sterker, en zie ik  uit naar 
de dag dat het weer mag. Maar zo het er nu uit ziet, denk ik dat het 
wel september zal worden, eerst gaan we nog met vakantie, zelf wil ik 
eind april nog een week naar Zeeland, en eind juni met de caravan 
naar een mooi plekje in Noord-Brabant. Voor jullie hoop ik dat er ook 
plannen zijn om iets leuks te doen de komende tijd, al zal het nog niet 
naar het buitenland zijn, maar plannen maken en verlangens hebben 
is heel belangrijk, dus doe dat en vol goede moed gaan we deze 
zomer tegemoet, het beste en tot de volgende keer.  
 
Cees 
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Ik geef de pen door aan: 
 
Een KBO lid vertelt. 
 
Uit het leven gegrepen. 
 
In Kwintsheul in het laantje van bakker Bom ben ik geboren .Mijn man 
ook. 
In Kwintsheul naar school en daarna gaan werken. 
Ik wilde in de stad werken en kwam bij Vroom en Dreesman terecht. 
Daarna naar de giro, verdiende meer, zaterdags vrij en de bus 
vergoed. 

Ik kreeg verkering en na 4 jaar trouwden wij 
en gingen in Naaldwijk wonen in een huisje 
van de melkfabriek want Koos ging daar 
werken. 
In 1965 is onze dochter Miranda geboren. 
Wegens verandering van werk kochten we 
een huis in Ter Heijde.  
In 1969 kregen we een zoon Marco. 

Ik had het in Ter Heijde niet naar m’n zin en toen zijn we naar 
Wateringen gegaan. Daar hebben we een huisje gekocht in de 
Margrietstraat . 
Wij hadden het erg naar ons zin, mijn ouders woonden twee huizen 
verder. 
Toen we 55 + waren gingen we leren klaverjassen in de Hofboerderij 
en daarna bridgen. 
Vonden we een goede investering voor onze oude dag. 
Wij hebben veel bridge vakanties gehad in binnen en buitenland . 
Zo zijn we aangekomen in de coronatijd . 
Iedereen heeft zo zijn eigen struikelblokken in deze coronatijd  
De een heeft het moeilijker dan de ander ,daar kunnen we niet 
omheen. Zelf vinden wij als gezin, zolang we niet ernstig ziek zijn, dat 
we nog altijd erg van geluk mogen spreken. 
  
Groetjes Nel Duivenvoorden . 
Ik geef de pen door aan Anneke de Lijster . 



~ 15 ~ 
 

 
Koolmees moet snel perspectief bieden 
op hoger pensioen 
Nieuwsbrief 22-04-2021 

Een hoger pensioen raakt verder uit beeld nu er uitstel komt voor de 
invoer van het nieuwe stelsel. Miljoenen gepensioneerden dreigen 
daardoor nog langer koopkracht te verliezen, zo waarschuwen de 
ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en Koepel 
Gepensioneerden. Minister Koolmees moet hun snel een beter 
perspectief bieden, omdat het draagvlak voor vernieuwing nu steeds 
verder onder druk komt te staan. 
De ingangsdatum van het nieuwe pensioenstelsel verschuift van 1 
januari 2026 naar 1 januari 2027. Argument is dat zorgvuldigheid gaat 
voor snelheid. 
De lawine van reacties op de eerste wetsvoorstellen geeft aan dat het 
veranderen van het pensioenstelsel een ingewikkelde operatie is, met 
ingrijpende gevolgen voor alle deelnemers, werkend en 
gepensioneerd. De ouderenorganisaties zijn gevoelig voor het 
argument van zorgvuldigheid. Maar eerder gaven zij al aan dat de 
overgangsperiode naar het nieuwe stelsel onvoldoende is geregeld. 
Dreiging van korting 
Met name bij grote fondsen als ABP, Zorg en Welzijn en de 
metaalfondsen is de dreiging van korting niet van de baan, ondanks 
de betere cijfers die vandaag zijn gepubliceerd. Daar staat tegenover 
dat er nagenoeg geen uitzicht is op de in het pensioenakkoord 
genoemde verhoging van pensioenen. De aanvullende pensioenen 
van de meeste ouderen staan al 12 jaar stil, waardoor die dik 20 
procent minder waard zijn geworden. 
Gesprek met Koolmees 
Minister Koolmees stuurt op korte termijn een brief aan de Tweede 
Kamer met daarin een nieuw tijdschema. De ouderenorganisaties 
spreken hem daar ook over. Ze zullen de minister nog eens op het 
hart drukken dat de huidige gepensioneerden niets aan een nieuw 
stelsel hebben als hij de overgangsperiode niet beter regelt. 
Vertraging van invoering verlengt deze zorgen. 
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We fietsten naar  ver bier 
 
Iedereen heeft wel een plaats, voorwerp of gebeurtenis waaraan je  
een bepaalde een herinnering hebt.. Ik wil het leuk houden dus gaat 
het om een plaats die bij ons leuke herinneringen aan vakantie 
oproept. Het zien staan van de naam in bijvoorbeeld de krant kan zo’n 
reactie al teweeg brengen. Zo zag ik onlangs in een fietsmagazine 
een artikel met als kop in grote letters; Vive Verbier.  
Nu het reizen weer iets meer in beeld begint te komen, is het 
misschien wel aardig om een paar reiservaringen te lezen. 
Laat ik beginnen met jullie uit de droom te helpen, we fietsten niet 
naar ver bier maar naar het bergplaatsje Verbier in Zwitserland. (Zie je 
wat een schrijffout teweeg kan brengen.) 
In Verbier was de finish van de tweede etappe (218 km) van de ronde 
van Zwitserland van 2012. We stonden op de camping in Martigny en 
vandaar naar Verbier is 26 km met een hoogteverschil van bijna 1000 
meter.  
Op zondag 10 juni stapten we even na de middag op de fiets. Het was 
toen redelijk weer. Vanuit Martigny zijn de eerste kilometers nog vlak, 
gevolgd door een flink stuk vals plat. We hebben dat gedeelte van het 
traject al vaker gereden want het is ook de weg naar de Grote St. 

Bernard. 
Maar in Villette le Chable begint het 
echte klimwerk: 9 km met een 
gemiddeld stijgingspercentage van 7 
procent. Verdwalen konden we zeker 
niet want we volgden gewoon de 
aanduidingen voor de renners. Daarop 
konden we ook zien hoeveel 

kilometers we nog moesten. 
De lucht was inmiddels al wat donkerder geworden en als we even 
stopten om op adem te komen, was aan de temperatuur goed te 
merken dat we steeds hoger kwamen. Verbier ligt op bijna 1500 
meter. 
Aangemoedigd door wielersupporters die zich al langs de route 
hadden geïnstalleerd met caravan of camper, legden we de laatste 
kilometers af. Na de finishlijn gepasseerd te hebben zochten we een 
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veilige stalling voor onze fietsen: binnen de hekken van de 
organisatie. Ondanks het frisse weer waren we toch wel bezweet en 
hebben we gelijk ons nylon jack aangedaan om die warmte wat vast 
te houden. Nadat we wat rond gewandeld hadden, zochten we een 
plek vlak bij de streep. Vandaar hadden we ook zicht op een groot 
scherm voor TV beelden van de rit. 
Supporters bij de ronde van Zwitserland worden altijd goed voorzien 
van informatie en reclame attributen. De  rugzak die we mee hadden 
begon zodoende al snel gevuld te raken.  
Na verloop van tijd begon het wat te miezeren, later gevolgd door 
echte regen. Daar sta je dan in je nylon jackie en blote benen. (Heb je 
toch al zoveel ervaring met het weer in de bergen en ga je toch nog in 
de fout door te weinig mee te nemen.) 
We hadden onder het jack inmiddels wel al twee gekregen reclame T-
shirts aangetrokken. Gelukkig voor ons (en vele anderen) begon 
hoofdsponsor Würth regencapes uit te delen: een soort grote plastic 
zak met een hoofdgedeelte eraan. Die hebben we over alles heen 
aangetrokken, dat scheelde een stuk. 
De TV uitzending was inmiddels begonnen en zagen we de renners 
door Martigny trekken. Ja, daar hadden we ook kunnen gaan staan, 
maar wij geven toch de voorkeur aan een hoger gelegen plaats. 
In het begin van de klim ging de oudste Schleck er vandoor en 
bouwde een aardige voorsprong op. De verslaggever ging er ook 
vanuit dat Schleck wel de winnaar zou worden. Maar met nog een 
paar kilometer te gaan kwam er aktie vanuit de kopgroep, met name 
van de Portugees Ruiz Costa. Die naderde met rasse schreden 
(pedaalslagen)  koploper Frank Schleck. Zal ie het houden of wordt ie 
ingelopen? 
Een goeie 100 meter van de finish was nog een bocht zodat we de 
renners niet van ver  konden zien komen. De Portugees Rui Costa 
was de eerste die de bocht uitkwam en werd de verrassende winnaar 
van de etappe. Hij werd later ook de winnaar van de ronde. 
We waren inmiddels flink verkleumd en wilden zo snel mogelijk terug 
naar de camping. De fietsen opgehaald en hup rijden. Het was toen 
weer droog maar die regencapes hielden we aan en na wat zoeken 
doordat verschillende straten nog afgezet waren, kwamen we op de 
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afdaling. Die capes werden een soort luchtballon maar gaven wel 
bescherming. Ik had moeite om niet te trillen met je stuur. 
Ongeveer halverwege hebben we de cape uitgedaan en voelde je het 
wat warmer worden. Beneden in Martigny waren de straten gewoon 
droog.  
Na een warme douche en een flink bord spaghetti van kok Hilda 
voelden we ons weer helemaal bij de mensen. 
Piet Pool 
 
 

 
 

App CoronaCheck gebruiken 
Uit Nieuwsbrief nr. 16  

 
Tijdens of vlak na de coronacrisis naar een 
museum,  

 pretpark of concert lijkt onmogelijk. Maar de app CoronaCheck geeft 
mensen toegang tot evenementen. 
 
CoronaCheck-app 
Een middag door een museum slenteren, een paar uur genieten van 
een klassiek concert of een avond gezellig uit eten. Het leven zonder 
corona lijkt lang geleden. Maar langzamerhand wordt er weer meer 
mogelijk. Om te zorgen dat alle stapjes richting het oude normaal 
veilig verlopen, lanceerde de overheid de app CoronaCheck. Die app 
werkt als toegangskaartje tot onder meer musea, restaurants, 
concerten en sportgelegenheden. Alleen mensen die via 
CoronaCheck kunnen bewijzen dat ze maximaal veertig uur geleden 
negatief zijn getest op corona, mogen naar binnen. 
Gaat u met meerdere mensen naar een evenement? Dan moet elke 
deelnemer de app op zijn eigen smartphone downloaden. De app 
werkt maar voor één persoon per toestel. 
Papieren CoronaCheck 
Voor mensen die geen smartphone hebben, is er ook een papieren 
testbewijs in de maak. Omdat dit nog niet is afgerond, is het voorlopig 
voldoende om je testuitslag te printen en op papier te laten zien. Lees 
meer over het papieren testbewijs op deze site. 

https://coronacheck.nl/nl/faq
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CoronaCheck downloaden 
De app CoronaCheck werkt op Android-apparaten met Android 6 en 
hoger. Voor iPhones geldt dat hij werkt op apparaten met iOS 12 en 
hoger. Download de app in de Google Play Store (Android) of App 
Store (iOS). Het apparaat waarop de app is gedownload, moet 
worden meegenomen naar het evenement of de gelegenheid waar u 
naartoe wilt. 
Testafspraak maken via CoronaCheck 
Om de app CoronaCheck als toegangsbewijs te kunnen gebruiken, 
moet u getest zijn op het coronavirus. Hebt u nog geen testafspraak 
gemaakt? Dat kan eventueel via de app. 

▪ Open de app CoronaCheck. 
▪ Tik op Maak afspraak. 
▪ Tik op Maak een afspraak. 

▪ Hebt u geen klachten? Tik dan onder het kopje 'Heb je 
geen klachten?' op Maak afspraak. Doorloop de 
stappen om een afspraak te maken bij een zogeheten 
Testen voor Toegang-aanbieder. 

▪ Hebt u wel klachten? Tik dan onder het kopje 'Bij 
klachten' op Maak afspraak. Doorloop de stappen om 
een afspraak te maken bij een GGD-locatie. 

Hoe werkt CoronaCheck? 
Bent u (al) getest, dan werkt de app CoronaCheck als volgt: 

▪ De testorganisatie mailt de uitslag van uw test. Die kan positief 
(wel corona) of negatief (geen corona) zijn. In de mail met de 
uitslag staat ook een code. Open de app CoronaCheck. 

▪ Tik op Maak QR-code en tik op organisatie waarbij u getest 
bent. 

▪ Vul op het volgende scherm de code uit de uitslagmail in. 
De app controleert de ingevoerde code en haalt de testuitslag op. Van 
een negatieve testuitslag wordt automatisch een unieke QR-code 
gemaakt. Hier hoeft u niks mee te doen tot u bij het evenement, het 
museum, de concertzaal, het restaurant of de bar bent waar u naartoe 
wilt. 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=nl.rijksoverheid.ctr.holder
https://apps.apple.com/nl/app/coronacheck/id1548269870
https://apps.apple.com/nl/app/coronacheck/id1548269870
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QR-code laten scannen 
Eenmaal bij de deur van het evenement of uitje, moet u de QR-code 
kunnen laten zien waaruit blijkt dat u negatief getest bent. Dat werkt 
zo:Open de app CoronaCheck. 

▪ Tik op Toon QR. 
▪ Laat de QR-code scannen door een controleur. 
▪ Er zijn nu twee opties: 

1. Een groen scherm bewijst dat u onlangs negatief getest 
bent op corona. U mag naar binnen. Sluit de app weer. 

2. Een rood scherm betekent dat de code ongeldig of 
onleesbaar is. Laat de QR-code zien die in de 
CoronaCheck-app zelf staat.Een schermafbeelding of 
kopie werkt dus niet. Start de app eventueel opnieuw en 
laat de code opnieuw scannen. 

Tussen het afnemen van de test en het scannen van de QR-code 
mag niet meer dan veertig uur zitten. De overheid gaat er daarbij van 
uit dat een evenement maximaal acht uur duurt. 
Privacy en veiligheid 
Sommige mensen maken zich zorgen over hoe de CoronaCheck-app 
omgaat met hun gegevens. De Rijksoverheid geeft aan dat gegevens 
van app-gebruikers nergens centraal worden opgeslagen. Daarnaast 
kan niemand zien dat u de app gebruikt of naar welke evenementen u 
toe bent geweest. In de QR-code die wordt gemaakt, staat alleen 
wanneer u negatief bent getest. Op dit moment zien controleurs na 
het scannen van de code alleen een groen of rood scherm. Uit de QR-
code is daarnaast af te lezen wanneer u negatief bent getest. 
Rijksoverheid meldt op de website over de CoronaCheck dat er op 
een later moment mogelijk een extra controle wordt ingebouwd in de 
app. Op het groene scherm komt dan een combinatie te staan van de 
initialen en een deel van de geboortedatum van de gebruiker. Heet 
een gebruiker bijvoorbeeld Geert Janssen, geboren op 15-04-1947, 
dan staat in de app G-J-15-APR. De gebruiker moet met een 
identificatiebewijs laten zien dat die gegevens kloppen. Zo wordt 
voorkomen dat mensen de code van iemand anders gebruiken. Het is 
nog onduidelijk of deze extra controle er daadwerkelijk komt en 
wanneer dat gebeurt. 
 

https://coronacheck.nl/nl
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Oplichters sturen valse vaccinatiemails uit naam van RIVM 
Een nepmail uit naam van het RIVM is op dit moment in de omloop. In 
de e-mail wordt de ontvanger uitgenodigd voor een vaccinatie tegen 
betaling. 
    Oplichters doen zich in e-mails voor als het RIVM, het 

instituut dat 
          zich bezighoudt met het coronavirus in Nederland. In de 

nepmail staat 
       dat de betaling in goede orde is ontvangen en de 
vaccinatieafspraak in behandeling is genomen bij 
Medicorps. Het RIVM wijst erop dat beide organisatie 

niets te maken hebben met de mail. Ze werken ook niet samen in de 
vaccinatiecampagne. Daarnaast is het ontvangen van een 
coronavaccin gratis. 
Alleen per brief 
Vanuit het RIVM worden geen uitnodigingen per e-mail gestuurd. Het 
instituut verzendt de uitnodigingen voor vaccinatie alleen per post. 
Mensen die door de huisarts worden gevaccineerd krijgen de 
uitnodiging van de huisarts. 
Niet klikken 
Het RIVM roept mensen op om niet te klikken in de mail en ook niet 
het genoemde telefoonnummer te bellen. Het is verstandig om de e-
mail te verwijderen. Twijfelt u over een ontvangen e-mail? Leden van 
SeniorWeb kunnen verdachte e-mails laten controleren. Stuur de 
verdachte e-mail naar de Phishingchecker. U hoort uiterlijk de 
volgende werkdag of het een phishingmail is of niet. 
 
Senioren adviseren toekomstig kabinet: Bouw meer woonhofjes 
 
Senioren komen met een duidelijk advies voor de toekomstig minister 
van Wonen in het nieuwe kabinet: Bouw meer woonhofjes en 
aanleunwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie 
KBO-PCOB. Op dit moment vindt ruim 70 procent (71%) dat er 
onvoldoende geschikt woningaanbod voor senioren is. Marcel 
Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: “Willen we de woningmarkt weer 
op gang brengen, dan moeten we eerst beginnen om het 

https://www.seniorweb.nl/phishing
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woningaanbod voor senioren op peil te brengen. Daarmee komen er 
ook weer woningen voor starters en gezinnen vrij.” 
Verhuizen 
Zolang er nog geen alternatief is, lijkt het overgrote deel (88%) van de 
senioren nog wel op hun plek te zitten. Zij zijn (zeer) tevreden met de 
huidige woonsituatie. Toch vindt ruim een derde (35%) dat hun huis te 
groot is in relatie tot de gezinssituatie. Sturkenboom: “Uit ons 
onderzoek blijkt dat ruim een kwart overweegt of al van plan is om 
binnen 5 jaar te verhuizen. Daar moet je als overheid, landelijk en 
lokaal, op inspringen. Zij kunnen nu nog nergens heen.” Als 
belangrijkste belemmering om niet te kunnen verhuizen wordt dan ook 
beschikbaar aanbod van woningen en de betaalbaarheid 
aangegeven. 
Onderzoek 
Het onderzoek is in de periode van 18 februari tot en met 25 februari 
gedaan. Aan het onderzoek hebben 1526 senioren deelgenomen, met 
een gemiddelde leeftijd van 75 jaar. 
Kruispunt 
In een uitzending KRO-NCRV Kruispunt kwamen er voorbeelden 
langs hoe deze woningbouw eruit zou kunnen zien. Daarin hekelt 
Sturkenboom het feit dat ouderen zelf te weinig aan het woord komen 
bij het ontwikkelen van woonvisies.  
 
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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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. 
 
 
 
 
Kopij Nieuwsbrief  
Kopij voor Nieuwsbrief nr 6 – voor 18 juni  2021 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 29 juni 2021 
 
 
 

Bij problemen 

drink je toch 

gewoon  samen 

oploskoffie 

 
 
 

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

