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KATHOLIEKE BOND VAN OUDEREN   
AFD. WATERINGEN 
Secretariaat: 
Gaelstraat 17 
2291 SG  WATERINGEN 
e-mail: dkraaijenbrink@hccnet.nl 
RABO Bank: rek.no.: NL33 RABO 0156 6101 32 
t.n.v. K.B.O. Wateringen 
Clubgebouw: VELO kantine telefoon 0174-292779 
Website: www.kbowateringen.nl 
 
Schildering op de voorzijde is van Paul Kerrebijn 

Jaargang: 68             nr.6                   juni 2021 

 
Van de bestuurstafel 
 
Eindelijk is het zover …. We gaan in juli weer beginnen! 
Natuurlijk wel als er geen onvoorziene omstandigheden zijn. Maar we 
hebben er veel zin in. Een beetje voorzichtigheid is natuurlijk ook nog 
wel geboden. En we houden ons aan de dan geldende Corona regels. 
Maar wat zal het een feest zijn elkaar weer te ontmoeten. Een kaartje 
leggen, crea en spelletjes en lekker ‘bijpraten’. 
 
Dinsdag 13 juli beginnen we met klaverjas, crea, biljarten en spelletjes 
en donderdag 15 juli met bridge en biljarten. 
 
Als bestuur vinden we het een feest dat we weer kunnen beginnen. 
Wie had vorig jaar maart kunnen vermoeden dat het zo lang zou 
duren? Ik niet en ik denk u ook niet.  
 
Des te fijner dat we nu weer kunnen starten. 
Het bestuur ziet er naar uit U te ontmoeten. 
 
Namens het bestuur, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

http://www.kbowateringen.nl/
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Overlijden: 
Dhr. N.J.(Nic) Bellekom, Poortweide 57, 2291EJ       op 25 mei 
Kees van ’t Riet, Thomas Jeffersonlaan 64, 2285BB op   7 juni 
 
Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies. 
 
Ouderenadviseur:  

 
 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 

Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 

p.rouss@kpnplanet.nl 
 
 

 
Activiteiten:    
Di    13 juli            Start Crea tafel en spelletjes tafel  
Di    13 juli  zomer klaverjassen, biljarten.  
Do   15 juli               zomer bridgen, biljarten. 
Vakantie   Zaterdag 31 juli tot zaterdag 7 augustus  
Di     7 sept.  Opening KBO seizoen 2021/2022    
Do    9 sept              Start competitie bridgen 
1, 2 en  3 okt. Kaartweekend Het Parkhotel in Horst 
Do    14 okt.  14 oktober algemene ledenvergadering. 
 
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. 
 
De zomeractiviteiten zijn alleen voor leden van de KBO 
Wateringen. 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Bridgen 
 
 
BESTE BRIDGERS, 
 
Eindelijk na bijna 1,5 jaar kunnen we de activiteiten bij de KBO weer 
gaan starten, nog wel onder voorbehoud, je weet maar nooit. 
De besmettingen nemen af en we zijn als het goed is allemaal 
ingeënt. 
 
We gaan op donderdag 15 juli starten met de zomerbridge, iedereen 
is welkom, uiteraard met in achtneming van de dan nog geldige 
maatregelen.  U hoeft zich niet aan te melden. 
 
Als alles goed blijft gaan dan kunnen we op donderdag 9 september 
weer starten met de competitie en dan willen we graag op tijd van u 
weten als u van partner wisselt of gaat stoppen met bridge, ook graag 
even aangeven als u een nieuwe partner zoekt. 
 
 
Groeten en graag tot ziens op 15 juli, 
Jan en Kees. 
 
 
 
Klaverjassers opgelet. We gaan weer kaarten!! 

Op dinsdag 13 juli begint KBO Wateringen weer met haar activiteiten 
in de Velo kantine. 
Voor de klaverjassers betekent dat dat we weer kunnen kaarten. Een 
voorbehoud: als de corona situatie onverhoopt duidelijk mocht 
verslechteren, kan er nog een kink in de kabel komen. Maar daar 
gaan we niet vanuit. Dus vanaf 13.00 uur staat er in de Velo kantine 
een stoel voor u klaar en gaan we schudden, delen en spelen. We 
zitten in de vakantie maanden dus het is vrij kaarten. Veel plezier!! 
 
Uw spelleiders Piet en Hilda Pool 
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Ik geef de pen door aan: 
 
 
Een echte Westlander 
 
Wat is een echte Westlander: die zegt mogge,en plukkie al en moet ik 
nog ballen racen . (Voor niet Westlanders: tomaten plukken ) 
  
Een Westlander heeft al van de kleutertijd in de tuin geholpen bij Pa  

of een oom . 
  
En heeft jong geleerd druiven  
te krenten . 
  
Een Westlander keek niet op 
zijn horloge maar ging door tot 
alles klaar was . 
  
Een Westlander pakt de fiets en 

rijd van stalletje naar stalletje voor groente en fruit en niet te vergeten 
bloemen en planten. 
  
Een echte Westlander komt uit sgravenzooie de Heij of Monster de 
Poelluk De Dijk Naluk en De Lier. 
  
Maar nu is alles waaronder De Heul en Wateringen Het Westland . 
  
IK ben trost dat ik een echte Westlander mag zijn   
  
Anneke de Lijster. 
 
 
Ik geef de pen door aan Ineke en Nico Meier . 
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Uit goed voor U 
 
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. 
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.  
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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 of thuis 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 
 
 
 
 
 
Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 
 
 

Slaap zorgt, net als het lopen van een Ommetje, voor 
een betere afweer. 
Het geeft je immuunsysteem een boost,. Door overdag 
voldoende actief te zijn en te bewegen, kun je ’s 
avonds beter in slaap vallen. Slaap lekker vanavond. 
 

Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 
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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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Droedel van Harry 
Oplossing droedel 60 uit nieuwsbrief  

nr. 5 - 2021    
over B vol K T 

De oplossing was moeilijk ***** 
Goede inzenders zijn:  Aad Zuiderwijk, Hans 
Thoen, Riet Zwinkels, Baps Klooster, Coby van 
Paassen, Henny van der Haas, 
 
 

Uit de goede inzenders is een fles wijn verloot. 
De winnaar is Baps Klooster  
 
Droedel  61  

 
 
 
 
Uw oplossing kunt u tot 10 augustus 2021 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 
 

mailto:thea1944@caiway.net
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Ingezonden door een lid. 
 
Achterblijvers 
 
Ik fiets maar door het Westland, 
Ik maal de trappers rond. 
Ik ben altijd zo treurig,  
maar fietsen is gezond. 
 
Van koeien en van eendjes, 
zie ik nog niet de helft.                     
Maar ik zie elk dood vogeltje 
van Vlaardingen naar Delft. 
 
Achter mij in zijn mandje, 
jankt zacht mijn kleine hond. 
Die loopt, in plaats van 
fietsen 
veel liever op de grond. 
 
Die wil veel liever rennen 
achter een leuke meid. 
Daar ben ik best jaloers op, 
ik ben de mijne kwijt. 
 
Dat gaat zo in het leven, 
dat is gerust normaal. 
En fietsen zegt de dokter, 
is goed voor elke kwaal. 
 
Dus fiets ik door het Westland, 
Ik maal de trappers rond. 
Ik ben nog steeds zo treurig, 
Maar fietsen is gezond. 
 
Vrij naar Levi Weemoedt 
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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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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 

 

 

 

KBO Wateringen vakantieweek  

31 juli t/m 7 augustus in Ootmarsum 

 

Er zijn er nog vier plaatsen vrij in het hotel en 

wij willen deze leuke week, waarvan u echt 

geen spijt zult krijgen, onder de aandacht  

brengen, het aanmeldformulier zit in het 

boekje van april 2021. 

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.  

 

Dus geef u nog snel op via Joke Mulder, Pr. Hendrikstraat 85, 

Wateringen, tel. 0174-298727 of Coby van der Knaap, Kerklaan 28c, 

Wateringen, tel. 06-36563076. 

 

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

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl


~ 12 ~ 
 

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 
 

 
Biljart    
 
 
Hallo allemaal,  
 
Het goede nieuws komt eraan, Als er geen grote 
opnames zijn op de I.C.’s en er goed 
gevaccineerd is, gaat de K.B.O. weer draaien en wel op 13-juli met 
een middag klaverjassen en biljarten. Eindelijk, daar hebben we lang 
naar uitgekeken en nu is het zover. Ik zelf zal er niet bij zijn, want 
hopelijk staan we dan op een camping in Brabant, maar jullie kunnen 
alvast beginnen en wel 2 keer in de week op dinsdag en 
donderdagmiddag. Al heb ik vernomen dat een paar spelers mogelijk 
niet terug zullen komen, de heer van Mil en Simon Verwijk lieten 
zoiets horen, en met Hein gaat het ook wat minder, met zijn vrouw 
gaat het niet goed en is in een verzorghuis opgenomen, dat zijn 
dingen in het leven en dat gaat ook door. Na een gesprek met Hein 
moet ik iedereen de groeten doen, en hoopt hij toch met de auto naar 
de VELO kantine te komen om er gezellig bij te zijn. Zo dat was wat ik 
even moest vertellen en heb even geen stof meer om op te schrijven. 
De vakanties staan voor de deur en vele maken plannen en anderen 
doen het rustig aan of blijven thuis, Ik wens iedereen een fijne tijd, 
veel gezondheid na corona, en heel veel mooi weer toe.(ook wel eens 
een buitje) 
 
 
Cees.  
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WhatsApp binnenkort te 
gebruiken op vier apparaten 
 
Uit Nieuwsbrief nr. 23 

 
 
De populaire berichten-app WhatsApp is binnenkort op maximaal 
vier toestellen tegelijk te gebruiken. Dat betekent dat ook op de 
iPad en Android-tablets naar hartenlust gechat kan worden.  
WhatsApp werkt binnenkort op maximaal vier 
apparaten tegelijk. Dat betekent dat de app ook 
beschikbaar wordt op iPads en Android-tablets. 
Koppeling met pc 
Nu is het nog zo dat WhatsApp gekoppeld is aan een 
telefoonnummer en simkaart. Gebruik op de computer 
is mogelijk doordat er een verbinding is met de telefoon. Die 
beperking verdwijnt in de loop van het jaar. De komende twee 
maanden test eigenaar Facebook de nieuwe functionaliteit. Daarna 
wordt het voor iedereen beschikbaar. 
 
 
 
Vals WhatsApp-bericht zaait onnodig paniek 

 
Nee, de instellingen hoeven niet 
aangepast te worden in WhatsApp. Het 
bericht hierover dat velen doorsturen is 
nep en zaait alleen paniek. 
Al dagenlang gaat er een waarschuwing 
rond op WhatsApp. De boodschap luidt: pas 

de instellingen aan, want anders kun je 
ongemerkt toegevoegd worden aan allerlei 

groepen met slechte bedoelingen. Deze 
waarschuwing rammelt aan alle kanten. Op de eerste plaats is er 
niets veranderd in WhatsApp. Op de tweede plaats krijgt u 
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uiteraard een bericht wanneer u wordt toegevoegd aan een 
WhatsApp-groep. 
Onschuldig nepbericht 
Het bericht zelf is vals. Maar schade richt het niet aan. Het is geen 
phishingpoging. Het bericht wil alleen maar angst aanjagen. 
 
Instellingen niet aanpassen 
Het nepbericht roept op snel de instellingen aan te passen. Dit is 
niet nodig. 
 
 
Volledige tekst bericht 
Op de afbeelding hieronder een voorbeeld van het bericht zoals 
dat veel gedeeld wordt op WhatsApp. 
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Nepmail over factuur VGZ 

 
Er worden op dit moment veel nepmails uit 
naam van zorgverzekeraar VGZ 

rondgestuurd. In de mails staat dat de 
ontvanger de premie voor de maand juni nog 

moet betalen. 
Internetcriminelen proberen op dit moment mensen op te lichten 

via een e-mail waarin ze zich voordoen als de zorgverzekeraar 
VGZ. In de mail staat dat er nog een openstaande factuur is 
voor de maand juni. De e-mail is de laatste herinnering. Als de 
ontvanger niet betaalt dreigt een aanmelding bij het CAK. In de 
mail staat ook een knop om direct te betalen via iDEAL. 
Net echt 
Het gaat hier om een valse e-mail, maar hij ziet er echt uit. De 
opmaak en inhoud lijken op die van echte VGZ-mails. De afzender 
lijkt ook echt. De criminelen hebben namelijk misbruik gemaakt van 
het e-mailadres noreply@vgz.nl De link in de e-mail leidt naar een 
nepsite, maar met een echte betaalomgeving. Hierdoor maakt het 
slachtoffer geld over naar internetcriminelen. 
Twijfel over mail? 
Ontvangt u deze e-mail? Klik dan niet op de link(s) en gooi de mail 
weg. Twijfelt u over de echtheid van een ontvangen e-mail? Leden 
van SeniorWeb kunnen dit soort berichten mailen naar 
de Phishingchecker. U hoort uiterlijk de volgende werkdag of het 
een nepmail is of niet. 
 

 

Alles wat je aandacht geeft, groeit. 

Mark Verhees 

https://www.seniorweb.nl/phishing
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E-mail opslaan op de computer 
 
Wilt u een e-mail bewaren op de computer? Sla het bericht via het 
mailprogramma op als pdf, tekstbestand of mailbestand. 

 

Mogelijkheden opslaan 
Soms is het handig om een specifieke e-mail op de computer op te 
slaan. Bijvoorbeeld een mail over een abonnement. Het kan handig 
zijn om die op de pc op te slaan in een mapje met informatie over al 
uw abonnementen. Wij bespreken in dit artikel de stappen om een 
mail op te slaan in de programma's Mail, Office Outlook en Gmail. Die 
programma's bieden allemaal de mogelijkheid mails op te slaan als 
pdf, maar verder verschillen de opties per programma. Het voordeel 
van een pdf is dat de opmaak van een mailtje behouden blijft en het 
bestand zonder mail- of tekstverwerkingsprogramma te openen is. 
Andere mogelijkheden zijn het opslaan als tekstbestand of 
mailbestand. Bij die laatste optie opent de mail alleen in een 
mailprogramma. 
Via Mail opslaan als pdf 
In het Windows-programma Mail slaat u een e-mail als volgt als pdf 
op: 
▪ Open Mail. 

▪ Klik op de gewenste mail. 

▪ Klik op de drie puntjes rechts boven de mail. 

▪ Klik op Afdrukken. 

▪ Klik onder ‘Printer’ op het uitklapmenu. 

▪ Klik op Microsoft Print to PDF. 

▪ Klik op Afdrukken. 

▪ Het Verkenner-venster opent. Pas eventueel de naam aan en 

navigeer naar de plek waar u de mail wilt opslaan. 
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▪ Klik op Opslaan. 

Via Mail opslaan als e-mailbericht 
In Mail is het ook mogelijk om een e-mail op te slaan als e-
mailbestand. 
▪ Open Mail. 

▪ Klik op de gewenste mail. 

▪ Klik rechtsboven de e-mail op de drie puntjes. 

▪ Klik op Opslaan als. 

▪ Het Verkenner-venster opent. Pas eventueel de naam aan en 

navigeer naar de plek waar u de mail wilt opslaan. 

▪ Klik op Opslaan. 

Via Microsoft Outlook opslaan als pdf 
Sla een e-mail als volgt op als pdf in Microsoft Outlook: 
▪ Open Microsoft Outlook. 

▪ Klik op de gewenste mail. 

▪ Klik in het Lint op Bestand. 

▪ Klik in het blauwe gedeelte op Afdrukken. 

▪ Klik onder ‘Printer’ op het uitklapmenu. 

▪ Klik op Microsoft Print to PDF. 

▪ Klik op Afdrukken. 

▪ Het Verkenner-venster opent. Pas eventueel de naam aan en 

navigeer naar de plek waar u de mail wilt opslaan. 

▪ Klik op Opslaan. 
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Via Microsoft Outlook opslaan als tekst- of Outlook-bestand 
In Microsoft Outlook is het ook mogelijk om een e-mail op te slaan als 
tekst of Outlook-bestand. 
▪ Open Microsoft Outlook. 

▪ Klik op de gewenste mail. 

▪ Klik in het Lint op Bestand. 

▪ Klik in het blauwe gedeelte op Opslaan. 

▪ Klik achter ‘Opslaan als’ op het uitklapmenu. 

▪ Kies het gewenste bestandsformaat, bijvoorbeeld Alleen-

tekst of Outlook-berichtindeling - Unicode. 

▪ Het Verkenner-venster opent. Pas eventueel de naam aan en 

navigeer naar de plek waar u de mail wilt opslaan. 

▪ Klik op Opslaan. 

Via Gmail opslaan als pdf 
Volg onderstaande stappen om in Gmail een e-mail op te slaan als 
pdf-bestand: 
▪ Open Gmail via de browser. 

▪ Klik op de gewenste mail. 

▪ Klik rechtsboven de mail op de drie puntjes. 

▪ Klik op Afdrukken. 

▪ Klik achter ‘Bestemming’ op het uitklapmenu. 

▪ Klik op Opslaan als pdf. 

▪ Klik op Opslaan. 
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▪ Het Verkenner-venster opent. Pas eventueel de naam aan en 

navigeer naar de plek waar u de mail wilt opslaan. 

▪ Klik op Opslaan. 

Via Gmail opslaan als e-mailbericht 
In Gmail is het ook mogelijk om een e-mail op te slaan als e-
mailbestand. 
▪ Open Gmail via de browser. 

▪ Klik op de gewenste mail. 

▪ Klik rechtsboven de mail op de drie puntjes. 

▪ Klik op Bericht downloaden. 

▪ Het bericht staat automatisch in de map ‘Downloads’. 

 

Veilig internetten onderweg 
 
Oost, west, thuis best: die uitdrukking geldt zeker voor internetten. 
Maar we zitten nu eenmaal niet altijd thuis op de bank en willen ook 
buiten de deur kunnen internetten. Waar let u op onderweg? 
Openbare wifi zonder wachtwoord 
Gratis openbaar internet is op veel plekken in binnen- en buitenland 
de normaalste zaak van de wereld. Bijvoorbeeld McDonalds, 
Starbucks, Albert Heijn of NS hebben gratis wifi voor de klant. 
Verbinden met het netwerk is voldoende om te kunnen internetten, 
want het is niet met een wachtwoord beveiligd. Dat is handig, maar 
ook onveilig. Want mensen kunnen het internetverkeer makkelijk 
afluisteren. 
Openbare wifi met wachtwoord 
Het wordt al beter wanneer een publieke internetverbinding is 
beveiligd met een wachtwoord. Het internetverkeer is dan versleuteld. 
Een hacker moet de versleuteling kraken om bruikbare gegevens uit 



~ 20 ~ 
 

dat internetverkeer te hengelen. Alleen het wifi-wachtwoord kennen, is 
voor de hacker dus niet voldoende. 
Nooit openbare netwerken gebruiken? 
Elk openbaar netwerk is een veiligheidsrisico. Je loopt het minste 
risico wanneer je buitenshuis geen openbare netwerken gebruikt. 
Maar soms moet het gewoon. Wanneer u buiten de EU bent 
bijvoorbeeld of als u een kleine (prepaid-)databundel hebt. 
Gebruikt u openbare wifi, let dan op de volgende zaken: 
▪ Een berichtje lezen op Nu.nl, of elke andere informatieve site, kan 

nooit kwaad. Zolang het maar niet nodig is om in te loggen of op 

een andere manier persoonlijke informatie te versturen. Gewoon 

wat surfen over internet kan altijd. 

▪ Gebruik de browser niet om te internetbankieren, e-mailen of 

facebooken. De wachtwoorden die daarvoor nodig zijn kunnen 

worden onderschept. 

▪ Zet de wifi-functie op uw apparaat uit wanneer u op pad gaat. De 

meeste apparaten blijven zoeken naar bekende netwerken 

wanneer wifi actief is. Op deze manier voorkomt u dat het 

apparaat verbinding maakt met een nepverbinding die zich 

voordoet als een bekend netwerk. 

▪ Verwijder openbare netwerken uit het apparaat. Hebt u een keer 

verbinding gemaakt met het gratis netwerk van de NS, verwijder 

het daarna uit uw smartphone/tablet of laptop. Dan loopt u geen 

risico dat u per ongeluk verbindt met een nepverbinding. 

▪ Apps zijn veiliger! Dus als het echt moet, gebruik de Facebook-

app onderweg of de Gmail-app. 

Gebruik altijd het mobiele netwerk 
De meeste mensen hebben een telefonie-abonnement met een 
aardige databundel (4G/5G). ). Gebruik altijd het mobiele netwerk van 
uw smartphone! Op het eigen mobiele netwerk luistert niemand mee. 
Deze verbinding is daarom het veiligst. 

https://www.seniorweb.nl/tip/een-wifi-netwerk-vergeten
https://www.seniorweb.nl/tip/dataverbruik-wat-is-dat-eigenlijk
https://www.seniorweb.nl/artikel/smartphones-en-mobiel-internet
https://www.seniorweb.nl/artikel/smartphones-en-mobiel-internet
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Veel telefoons hebben trouwens een hotspot-optie. Daarmee maakt u 
een eigen privé-netwerk dat ook andere apparaten kunnen gebruiken. 
Verbind vervolgens een laptop of tablet met dit netwerk, vul het 
wachtwoord in en u kunt veilig internetten onderweg. Binnen de 
Europese Unie kost het gebruik van het netwerk niks extra's. Wanneer 
u binnen uw bundel blijft natuurlijk. 
Wifispots van Ziggo 
Klanten van Ziggo kunnen Ziggo WifiSpots gebruiken. Deze zijn heel 
goed beveiligd en hebben hetzelfde veiligheidsniveau als het eigen 
thuisnetwerk. 
 
VPN gebruiken 
VPN is de afkorting van Virtual Private Network. Deze techniek zorgt 
voor een veilige verbinding en garandeert ook nog eens anonimiteit. 
Een VPN kan worden ingeschakeld wanneer een verbinding met een 
openbaar netwerk moet worden gemaakt. 
VPN's zijn er in diverse vormen. Meestal moet u een betaald 
abonnement afsluiten bij een VPN-aanbieder. U kunt dan vanaf al uw 
apparaten verbinding maken met de VPN via uw inlognaam en 
wachtwoord. 
 

 
De website van de KBO  
Op onze site www.kbowateringen.nl vindt u de afdelingen Algemene 
KBO, Ouderenadvies,Bridge, Biljart, Klaverjassen, Creatief, 
Nieuwsbrief 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. 
 
Lieve postzegelspaarders  
In 2020 werden 6 projecten wereldwijd gesteund. 
Er ging   7.000 euro naar Paraguay 
  4.000 euro naar Lettland 
  5.000 euro naar Botswana  
  6.000 euro naar Mosambiek 
  3.500 euro naar Indonesie 
  6.000 euro naar China 
En   5.790 euro voor verschillende 
kleine hulpprojecten. 
 
Hartelijk dank van de Steyler Missionarissen. 
 
  
 
Kopij Nieuwsbrief  
Kopij voor Nieuwsbrief nr 7 – voor 10 aug. 2021 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3. 
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 24 augustus 2021 

mailto:thea1944@caiway.net
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Oproep vrijwilliger 
 

Op de dinsdag en 
donderdag wordt voor de leden door een groep vrijwillige koffiedames 
voor de koffie/thee met een lekker koekje gezorgd.  
 
De koffiedames zijn op zoek naar 
versterking!!!!. Zij spelen zelf als ze 
niet aan het werk zijn tussendoor een 
spelletje klaverjas, dus als u kunt 
klaverjassen is dat een pré.  
 
Bent u bereid mee te helpen? Denkt 
u in het team te passen en wilt u 
tegelijk een gezellige middag hebben 
meld u dan aan. 
 
U wordt bij toerbeurt volgens rooster 
ingedeeld. 
 
Info en opgeven Tel: 06-54948214 (Thea) 
 
 
 
De redactie wenst u een fijne vakantie en veel voetbalplezier. 
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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

