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.7

augustus 2021

Van de bestuurstafel
Half juli zijn we begonnen met onze twee wekelijkse soosmiddagen.
Wat zijn de mensen die ik gesproken heb, blij dat we weer zijn
begonnen. Maar er klinken ook geluiden van: oh, die komt niet meer
(b.v.in verband met overlijden), oh die kan niet meer etc. Als je
oud(er) bent is anderhalf jaar een hele tijd als het sociale leven
grotendeels stilstaat.
Maar daarom is het des te fijner, dat we het nieuwe seizoen weer net
zo als voor Corona beginnen met een feestelijke openingsmiddag:
Dinsdag 7 september, aanvang 13.00 uur bij Velo.
Wij beginnen met een korte dienst door diaken Walther Burgering en
Nico Meijer met als thema ‘Met elkaar, voor elkaar’.
Daarna koffie met wat lekkers. Ook de drankjes zijn deze middag voor
rekening van de KBO.
Als we lekker zijn bijgepraat, worden we vermaakt door
entertainer/volkszanger Koos Janssen.
U hoeft zich niet aan te melden voor deze middag. Het verzoek is wel
om op tijd te komen.
Met mijn man ben ik op bezoek geweest in Ootmarsum bij onze
vakantiegangers. Na het niet doorgaan van de vakantieweek in de
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vorige zomer, was het dubbelfijn dat de Commissie Uit Goed voor U
onder dezelfde condities (dus ook dezelfde prijs) dit hotel wederom
had weten te boeken. Toen ik de vakantiegangers bij Velo bij
terugkomst ging begroeten, borrelde het enthousiasme bijna de bus
uit.
Het Bestuur hoopt velen van u het komende seizoen te mogen
begroeten, namens hen
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter
Overlijden:
Mevr. H.J. Toebak, Arkpaviljoen 51,
Dhr. A.A.C. Franke, Guldeland 21,
Mevr. Els van Dijk-Bergenhenegouwen, De Ark k 325, op 6 juli
Dhr. Hein Straathof
Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies.

Nieuwe leden:
Dhr. Theo Volkering en mevrouw Henny Volkering,
Mevr. Rieky Duijvestijn,
Mevr. E. (Els) de Hoog,
Dhr. J.J.J.M. (Jan) Batist
Mevr. M.J. (Ria) Batist,
Mevr. Ida de Vreede
Mevr. Thea van der Helm,
Mevr. Leny Arkesteijn,
Mevr. Desiree Wijtenburg
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO
100 jaar
De heer Aad Kouwenhoven heeft zijn
honderdste verjaardag gevierd in de
Kastanjehof.
Van harte gefeliciteerd van alle KBO leden
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Ouderenadviseur:
De zomer zit er alweer bijna op – en wat is het ook dit jaar weer een
vreemde zomer geweest. Eind juni leek het allemaal zo mooi te
worden, maar 2 weekendjes stappen (eerlijk zeggen, wie van u is
naar de disco geweest?) en alle seinen gingen weer op rood, oranje,
geel en nog meer moeilijke kleuren. Op vakantie naar het buitenland
is een puzzel met wisselende stukjes geworden. Eigenlijk nog lastiger
dan vorig jaar. Terwijl we – ik tenminste wel – alle hoop op de
vaccinaties gesteld hadden. Maar misschien valt het uiteindelijk toch
wel weer mee en gaan we op weg naar een rustiger samenleving, met
weliswaar zo nu en dan een opleving van het virus, maar toch de
zekerheid dat het voor velen van ons niet meer zo gevaarlijk is. De
coronatijd heeft mij wel een “reset” gegeven: je gaat nadenken over
wat nu eigenlijk echt belangrijk is in het leven. Misschien is dat een
wekelijkse soosmiddag met alle gezelligheid erbij, maar misschien is
een praatje bij de voordeur met een belangstellende buur net zo
belangrijk. We hebben allemaal moeten zoeken naar wat wél mogelijk
bleef ondanks alle beperkingen, en voor mij zijn dat vele
telefoonochtendjes geweest. Waar bezoekjes soms niet mogelijk
waren, was het altijd een optie om mensen op te bellen en zo een
stukje aandacht te geven. Er is misschien ook bij u veel (verborgen)
verdriet geweest om verlies van dierbaren, om confrontatie met
eenzaamheid, om verlies van gezondheid. Pak dan zelf die telefoon
en bel iemand op! Een goed initiatief is de landelijke “luisterlijn” (088 –
0767000), Vitis heeft belmaatjes, maar ook bij de parochie of bij uw
eigen ouderenadviseur kunt u terecht. Zo maar een praatje, steun
zoeken, advies vragen – er is altijd een oplossing te bedenken. En als
u zelf aan iemand aandacht geeft, dan snijdt het mes wellicht aan
twee kanten…
Ik wens u een mooie en warme nazomer en najaar!
Petra Rouss

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss,
Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075
p.rouss@kpnplanet.nl
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Activiteiten:
Di 7 sept.
Do 9 sept
Di 14 sept
1, 2 en 3 okt.
Do 14 okt.

Opening KBO seizoen 2021/2022 aanvang 13.00
Start competitie bridgen
uur
Start competitie klaverjassen
Kaartweekend Het Parkhotel in Horst
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.

Klaverjassen
Hoera, we zijn weer begonnen
Op dinsdag 13 juli konden eindelijk de activiteiten van onze KBO weer
beginnen na een stilstand van ruim anderhalf jaar. Hilda en ik hebben
ons al lang geleden aangemeld als vrijwilliger om het klaverjassen te
gaan (bege)leiden maar nu ik dit stukje schrijf zijn we nog maar vier
keer in actie geweest want er viel ook nog een kermisweek tussenuit.
Nou we kunnen zeggen dat het voor ons tot nu toe prettige ervaringen
zijn en wij hopen dat dat wederzijds is. Het was nog geen competitie
spel maar gewoon als vermaak is
klaverjassen ook leuk. Je moet er bij
denken en dat kun je met je ogen dicht
ook doen, he Toos. (zie foto)
Iedereen vulde trouw de scorebriefjes in.
Dat is bij vrijspelen in feite niet nodig
maar ik gebruik ze om alvast wat te
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oefenen met het bijwerken van de stand. Dus mensen, ze worden
toch nuttig gebruikt.
Ik had op de eerste klaverjasmiddag ook m’n fototoestel
meegenomen. Die middag was na zo’n lange wachttijd – vond ik - wel
een paar plaatjes waard. Ik werd er overigens vanuit de biljart groep
op gewezen dat je vanwege de privacy regels van vandaag de dag
niet zomaar zonder het te vragen iemand mag fotograferen. Dat is op
zich terecht maar ik heb verder die middag geen commentaar
gekregen en ik ben zelfs nog een stapje
verder gegaan en heb van elke groep een
foto in dit stukje in de Nieuwsbrief gezet.
Er waren die middag uiteraard ook een
aantal mensen creatief bezig en daarvan
heb ik Tini “vastgelegd” die volop in actie
is.

Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder
Wandelen is goed voor je humeur! Door
beweging komen er bepaalde stoffen vrij
in de hersenen, zoals serotinine.
Serotinine wordt ook wel gelukshormoon
genoemd ,omdat het voor een goede
stemming zorgt.

Lees meer via
https.//hersenstichting.nl/bewegen
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Bridgen
Bridgecompetitie datumschema seizoen 2021– 2022
Periode 1: 09-09-2021 16-09-2021 23-09-2021
07-10-2021
14-10-2021
Periode 2: 21-10-2021 28-10-2021 04-11-2021
18-11-2021
25-11-2021
Periode 3: 02-12-2021 09-12-2021 16-12-2021
30-12-2021
06-01-2022
Periode 4: 13-01-2022 20-01-2022 27-01-2022
10-02-2022
17-02-2022
Periode 5: 24-02-2022 03-03-2022 10-03-2022
24-03-2022
31-03-2022
Periode 6: 07-04-2022 14-04-2022** 21-04-2022
05-05-2022
12-05-2022***

30-09-2021
11-11-2021
23-12-2021*
03-02-2022
17-03-2022
28-04-2022

* 23 december 2021 Kerstdrive
** 14 april 2022 Paasdrive
*** 12 mei 2022 Slotdrive

De Kerstdrive, Paasdrive en de Slotdrive tellen mee voor de
competitie.
Bij de Kerstdrive, Paasdrive en de Slotdrive zijn voor elke lijn prijzen
beschikbaar.
Als u tijdens deze drives met een invaller speelt die geen lid is van de
KBO dan verwachten wij een bijdrage van € 3,00

Op 9 september 2021 gaat de bridgecompetitie weer beginnen, als er
wijzigingen zijn in de samenstelling van de bridgepartners of als u nog
geen bridgepartner heeft, wilt u dit dan z.s.m., graag vóór 1
september, doorgeven aan Jan de Kok, tel.: 0174-785167, mob.nr.
06-38404547, of via email: ettyjandekok@gmail.com
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Biljart
Eindelijk was het zover op 13 juli ging de K.B.O.
weer open na anderhalf jaar corona, en werd er
weer gekaart en de biljarts weer uit de kast
gehaald. Ikzelf was nog op de camping en heb
een fijne rustige vakantie gehad. Maar in
Wateringen ging de K.B.O. van start en waren
er toch 13 enthousiaste mannen die de tafels hebben opgesteld en
een leuke middag gebiljart hebben, en aan de uitslagen zag ik dat niet
iedereen het gevoel had de ballen op de juiste manier te raken na
deze coronatijd. Maar onder tussen hebben we al weer een paar
middagen gespeeld en gaat het al weer wat beter. Op de dinsdag
middagen zijn er een13-15 man geweest, maar op donderdagen maar
4-5 man, en dat mag best meer worden, alhoewel het nu nog in de
vakantieperiode is. Maar een paar nieuwe leden zou zeer welkom zijn.
Als u eens wat te melden heeft, hoor ik dat graag. Ondertussen gaan
we door en zien elke week uit naar onze gezellige middagen en wens
ik u veel gezondheid en tot de volgende keer.
Cees.

In memoriam Hein Straathof.
Vlak voordat dit mededelingenblad naar de drukker werd gestuurd –
zondag 15 augustus – komt het trieste bericht binnen, dat Hein
Straathof is overleden. Net nu hij bij zijn Bep in de verzorging zat.
Jarenlang was Hein de leider van de biljart en de onbetwiste vrolijke
noot. En altijd met een grap het koffiegeld ophalen!
Hein was de KBO zeer toegedaan
en de KBO hem. Wij denken ook
aan Bep, hoe moeilijk het voor haar
moet zijn.
Hein, rust in vrede.
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Uit goed voor U
KBO Wateringen Vakantieweek 2021
31 juli t/m 7 augustus in Ootmarsum
Zaterdag 31 juli
Dromen van een week vakantie in Ootmarsum met de KBO heeft ons
een jaar langer laten wachten dan in 2020 de bedoeling was. Wat is
het dan bijzonder, dat de mensen die dit organiseren, deze week voor
2021 zo goed hebben kunnen bewaren voor ons.
Op zaterdagmiddag 31 juli was het zover en kwamen rond de klok van
12.30 uur de eerste auto’s het VELO parkeerterrein oprijden met
blijde gezichten van de vakantiegangers. De open deur van de bus
lonkte om in te stappen maar….. eerst het vaccinatiebewijs tonen,
dan het mondkapje opzetten, de koffers bij de behulpzame chauffeur
brengen en dan een plaats zoeken in de comfortabele bus van van
ter Beek Reizen uit Tubbergen. Vrolijk uitgezwaaid door familie en
bekenden vertrokken we met zonnig weer 13.00 uur. Nadat de
chauffeur vertelde wie hij was, ons alleen zou brengen en halen. Als
we het koud of warm hadden moeten we het laten weten aan hem.
Joke ging ons vertellen hoe fijn het was dat deze vakantie nu werkelijk
door kon gaan, dat het weer er goed voor ons uit zag de komende
week en kwam de eerste snoepdoosronde langs. Na een uurtje rijden
kwamen we aan bij “De Engel” in Houten voor het beloofde kopje
koffie op 1.5meter.
Daarna werd er doorgereden naar onze bestemming. Theo had
huiswerk gemaakt, de ontstaansgeschiedenis van Ootmarsum
opgezocht en opgeschreven en Joke vertelde het verhaal in de bus
aan ons met applaus voor beiden.
Aangekomen in het hotel werden we welkom geheten, hoorden we
dat de koffers op hun plaats werden gebracht, de kamerkaartjes
werden uitgedeeld en het diner om 18.30 uur opgediend zou worden.
Toen was er koffie of thee voordat we een spel met liedjes gingen
doen waarin een jongens en meisjesnaam voorkwam die we konden
vinden in een paar trefwoorden. Dat werden Carolientje, Greetje,
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Trees, Louise, Loesje, Peter enz. enz. Er werd vrolijk meegezongen
met een drankje.
Het is een leuke en verwende 1e dag geweest. De herinneringen
houden ons, nu weer thuis, nog steeds gezelschap.
Annie Krijger
1 augustus
2e dag. Om 8.30 uur gingen we ontbijten. Het smaakte prima. Een
gast, iemand van het KBO bestuur liet zijn bord met musley vallen.
Even schrikken maar het werd snel opgeveegd en bij de kippen
gegooid. We kregen tenslotte iedere morgen een
warm eitje. Het weer was PET. Regen, dan weer
droog, weer regen en dan zon. ’s Middags
gingen we wandelen in het stadje. We gingen
naar het atelier van schilder Ton Schulten. Heel
mooi met al die kleuren maar niet ieders smaak.
De modewinkels waren erg in trek bij de dames en een lekker ijsje
ging er wel in. Het is een ontzettend leuk stadje. Toen we weer op ons
eigen terras zaten met koffie was het spoedig tijd voor het diner.
Daarna deden we een Quiz en werd er nog gekaart.
Lenie van Leeuwen
Maandag 2 augustus
Na een heerlijk ontbijt koffie gedronken op het zonnige terras en
afscheid genomen van Joke en Theo. Coby en Jan welkom geheten
en ’s middags naar het zoutmuseum. In Twente werd ook heel veel
zout gewonnen, erg interessant. Heel veel producten waar zout voor
nodig is. Na alles bezichtigd te hebben koffie gedronken met een
heerlijke appelpunt met slagroom in Hotel de Zwaan. ’s Avonds uitleg
gekregen over het ontstaan van Ootmarsum. Al met al een gezellige
dag en met een voldaan gevoel naar bed.
Thea Reijgersberg
3 augustus.
Na een goede nachtrust en een heerlijk uitgebreid ontbijt, de zon deed
zijn best, besloten wij om op het terras koffie te drinken. Daarna
hebben we door het stadje Ootmarsum gewandeld. Een echt

~9~

kunstenaarsstadje met veel afwisseling aan winkeltjes en niet te
vergeten veel terrasjes. Een gezellig sfeervol stadje.
De lunch was om 12.00 uur en zoals iedere dag weer goed verzorgd
met iets warms erbij. Om 13.00 gingen we met de bus naar
Nordhorn. Onze buschauffeur Jan liet ons via een omweg allerlei
leuke dingen zien. Wat kon die man leuk vertellen. Jan wist heel veel
van zijn omgeving en hij hield ook erg van Twente. En geef hem eens
ongelijk. Nordhorn is een plaatsje in Duitsland maar zonder
problemen konden wij de grens over. Gelukkig was er nog even tijd
om te winkelen (altijd leuk voor vrouwen). Om 13.00 uur moesten we
klaarstaan voor een boottocht over de Vechter uitgezwaaid door
degenen die niet meegingen. Na afloop gingen we weer via een
prachtige route naar het hotel voor een drankje en een heerlijke
driegangen maaltijd.
De dag was nog niet om want ’s avonds werden we verrast door Coby
en haar man op lijndansen. Geweldig zoals die twee kunnen dansen.
Na afloop mochten we meedansen, maar jeetje wat is dat moeilijk. Je
gelooft het nooit , maar de oudste, Riet Vis, deed het geweldig.
Daarna kwamen de kaarten weer op tafel en werd er gekaart onder
het genot van een drankje tot in de kleine uurtjes.
Het was een gezellige week.de sfeer zat er goed in en er is veel
gelachen. Er was deze week zelfs iemand die wel een man zocht,
maar dan wel met een motor en een camper. En ja, op een gegeven
moment had ze een man gevonden. We hebben hem toen maar
verteld in welk hotel zij zat en haar kamernummer
gegeven. Helaas heeft zij geen nachtelijk bezoek gehad
Dames van de activiteitencommissie het was een topper,
bedankt.
Trees Vis.
Woensdag 4 augustus
Vandaag hebben we een smokkelroute met de bus gereden. Er werd
boter, vee, tabak en drank gesmokkeld.
De chauffeur vertelde er leuke verhalen over, de smokkelaars liepen
achteruit op klompen, dan was de afdruk vooruit.
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De dames smokkelden boter maar die mochten niet gefouilleerd
worden, die werden voor de kachel gezet, dan smolt de boter.
Lekker koffie gedronken met een krentenwegge.
Daarna hebben we een wandeling in een mooi park
in de Lutte gemaakt. Later in de avond werd er een
bingo georganiseerd.
Joke Pronk
5 augustus Een vrije dag
Er was markt in Ootmarsum en iedereen ging er even een kijkje
nemen maar er waren niet zoveel kramen.
Er zou ook een zwiebelmarkt zijn maar ook dat ging niet door. Alles
vanwege Corona. De terrasjes waren
wel open en daar werd gretig gebruik
van gemaakt dus het was toch nog
gezellig en wij weer op ons gemak
door het gezellige stadje (want je mag
het geen dorp noemen anders worden
ze boos) terug naar het hotel waar
we ook nog even op het terras van
een drankje konden genieten.
Annie van Dijk
6 augustus
Vandaag al weer de laatste dag van de vakantie. Het is iets frisser
dan de vorige dagen maar toch op het terras met jas aan, koffie
drinken. Maar al gauw vielen de eerste regendruppels dus gauw naar
binnen. Om 13.00 stond de bus weer voor om ons door het mooie
Twentse land te rijden. Onderweg kregen we bij het bosbessenbedrijf
een mooie film te zien hoe het bedrijf is begonnen. We werden er
verwend met koffie en heerlijke bessentaart en we konden ook nog
een klein glaasje bessenwijn proeven. Je kon die wijn kopen en ook
jam en sap gemaakt van die bessen. Onderweg terug naar het hotel
werd de chauffeur van de bus hartelijk bedankt voor de fijne
vertellingen over de streek waar we door heen reden. Hij wist er heel
boeiend over te vertellen. Als verrassing was er ‘s avonds een heerlijk
uitgebreid buffet waar iedereen van gesmuld heeft . De kok werd dan
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ook met groot applaus bedankt het was een groot succes. In de avond
werd er nog een film gedraaid van de Toppers en voor wie dat wou
kon er nog een kaartje gelegd worden of gezellig na kletsen bij een
borrel. Helaas is deze week al weer voorbij maar ik heb genoten en
bedankt dus iedereen die hieraan meegewerkt hebben.
Met vriendelijke groet, Gerda Hazekamp.
7 augustus
We moesten die ochtend allemaal vroeg opstaan omdat wij om half
tien zouden vertrekken richting Wateringen. Dus de laatste dingen in
de koffers gepropt. Wijn, jam, bessen en alle andere souvenirs.
Moe maar voldaan stapten we in de bus. In Houten hadden we nog
een koffiestop en daarna richting Westland. In Wateringen werden we
welkom geheten door familie en bekenden. Tot slot willen wij iedereen
bedanken die meegewerkt heeft aan deze fantastische week.
Toos van Kester
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Droedel van Harry
Oplossing droedel 61 uit nieuwsbrief
nr. 6 - 2021
Over S p (e)l

Goede inzenders zijn: Riet Zwinkels, Vonie van
Rijn, Baps Klooster, Anneke Thoen, Nan Keizer,
Uit de goede inzenders is een fles wijn verloot en die is gewonnen
door Vonie van Rijn. Gefeliciteerd.
Droedel 62

Uw oplossing kunt u tot 14 september 2021 inleveren bij Thea
Bekkers, Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar
thea1944@caiway.net
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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

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

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

Oproep vrijwilligers !!!!!!!
De koffiedames zijn nog op zoek naar een of twee gastvrouwen op de
soosmiddagen. Bent u bereid om mee te helpen om de mensen te
voorzien van koffie en thee met wat lekkers ? Meld u aan of kom een
keer kijken.
Info en opgeven
Tel: 06-54948214 (Thea)
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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,
Mw. M. Vollebregt, Lenteblok 9,
Mw. A. van Mierlo, H Hoekstraat 112,
Mw. J. van Adrichem, Azaleapark 2,
Mw. W. Vis, Leeuwerik 89, Kwintsheul
Fam. Holierhoek, Bakkershof 40,
Mw. R. Vijverberg, Eliasdreef 119, Poeldijk
Mw. Th. Vijverberg, De Ark, app. 211,

Tel: 0174-295327
Tel: 0174-296794
Tel: 0174-294848
Tel: 0174-293291
Tel: 0174-296473
Tel: 0174-294089
Tel: 0174-628188
Tel: 0174-219623

Kunt u het niet brengen, een telefoontje en we halen het bij u op.

Mopje ingezonden door een KBO lid
Komt een man bij de dokter voor een
handoperatie. Zegt hij: ”dokter kan ik na de
operatie ook piano spelen”? Antwoord de dokter;
“Ja hoor”
Zegt de patiënt: ”dat is knap want ik heb het nooit
gekund”.

Kopij Nieuwsbrief
Kopij voor Nieuwsbrief nr 8 – voor 14 september 2021 inleveren
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3.
De volgende nieuwsbrief verschijnt op 28 september 2021
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Liedjes herkennen met Shazam
Bron Seniorweb nieuwsbrief 31

Van wie is dat mooie liedje op de
radio ook alweer? De mobiele
app Shazam beantwoordt binnen
mum van tijd deze vraag.
Wat is Shazam?
Shazam is kortgezegd een muziekherkenningsdienst. Deze mobiele
app luistert naar muziek uit de omgeving en toont vervolgens de
bijbehorende gegevens. Denk onder meer aan de artiest en titel van
het liedje. Hoort u een prachtig nummer in een supermarkt, restaurant
of café? Start Shazam op en zie direct wie het uitbracht. Met behulp
van deze app kunt u de muziek op een later moment zelf beluisteren.
Shazam installeren
Installeer Shazam gratis op een smartphone of
tablet. De muziekherkenningsdienst is
beschikbaar voor de iPhone en Androidapparaten.
▪ Shazam - iPhone/iPad
▪ Shazam - Android-apparaten
▪

Muziek identificeren
Shazam gebruikt de microfoon van de smartphone om muziek te
identificeren.
▪ Start de app Shazam op.
▪ Tik op Doorgaan als u de app voor de eerste keer op een
iPhone gebruikt.
▪ Hoort u muziek en wilt u daarover informatie opvragen? Tik op
het ronde pictogram met het witte Shazam-logo.
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▪

Bij de eerste keer vraagt Shazam om toegang tot de microfoon
van de smartphone. Tik bij een iPhone op OK en bij een
Android-toestel op Toestaan.
Shazam laat binnen luttele seconden een foto of video van de
betreffende artiest zien. Verder verschijnt ook de naam van de artiest
en het liedje op het scherm. Tik voor een nieuwe zoekactie linksboven
op het kruisje.
Muziek luisteren in Spotify
Misschien wilt u de gevonden muziek direct of op een later moment
beluisteren. De Shazam-app bevat hiervoor een koppeling met de
online muziekdienst Apple Music. In Nederland is Spotify erg populair.
Staat de app van deze online muziekdienst op de smartphone? Maak
vanuit Shazam verbinding met Spotify, zodat u gevonden liedjes
eenvoudig kunt beluisteren.
▪ Open de Shazam-app.
▪ Veeg het blauwe zoekscherm naar rechts.
▪ Tik linksboven op het tandwielpictogram.
▪ Tik achter 'Spotify' op Verbinding maken.
▪ Tik op Open.
▪ De Spotify-app start op. Er verschijnt een soort
machtigingsformulier. Hierin staat wat Shazam met uw Spotifyaccount kan doen, zoals afspeellijsten maken. Tik onderaan
op Akkoord. U keert automatisch terug naar de Shazam-app.
Tik bij gebruik van een Android-toestel op Ik snap het.
▪ Tik linksboven op het kruisje om de instellingen af te sluiten.
▪ Shazam vraagt bij gebruik van een iPhone of het gevonden
liedjes automatisch aan een Spotify-afspeellijst mag
toevoegen. Tik op OK. Ieder zoekresultaat in Shazam luistert u
voortaan in Spotify. Gebruik hiervoor de afspeellijst 'Mijn
Shazam-nummers'.
▪ U kunt vanuit Shazam een gevonden nummer ook rechtstreeks
in Spotify openen. Tik achter het Spotify-logo op Open.
Shazam-account
Gebruikers maken eventueel een gratis account aan. Bewaar hiermee
zogeheten 'Shazams' en bekijk later nog eens welke mooie muziek u
hebt ontdekt.
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▪
▪
▪
▪
▪

Open de Shazam-app.
Veeg het blauwe zoekscherm naar rechts.
Tik linksboven op het pictogram van een tandwiel.
Tik met een iPhone onderaan op Shazam-account. Tik met
een Android-toestel op Aanmelden of inloggen.
Maak een account aan. Gebruik hiervoor uw Facebookinloggegevens of tik op Email. Voer in dat laatste geval een emailadres in en tik in de ontvangen e-mail op de
bevestigingslink. U hebt voor de registratie verder geen
wachtwoord nodig. Shazam slaat gevonden liedjes voortaan
binnen het account op.

Adressenlijst maken in Excel
Uit Nieuwsbrief seniorweb nr 35

Maak een digitaal adressenboekje
via Excel. Dan is de lijst met
contacten makkelijk aan te passen
of uit te breiden.
Wat is Excel?
Excel is eigenlijk een rekenprogramma. Maar door de indeling met
rijen en kolommen is het programma ook geschikt voor het maken van
lijstjes. U maakt er dus gemakkelijk een adressenlijst mee. Handig is
dat u de contactpersonen in de adressenlijst, gemakkelijk sorteert op
bijvoorbeeld alfabetische volgorde. Wij laten u zien hoe dit werkt in
Excel-versies vanaf 2007.
Onderdelen adressenlijst
Bij een digitale adressenlijst bent u vrij om te bepalen welke
onderdelen u gebruikt. Denk sowieso aan de volgende gegevens:
voornaam, achternaam, adres, postcode en woonplaats. Maar ook
aan informatie zoals een telefoonnummer, e-mailadres en
geboortedatum. Voeg eventueel een kolom 'Relatietype' toe en geef
hierin aan wat uw relatie met de persoon is. Bijvoorbeeld familielid,
vriend of collega.
Aanmaken adressenlijst
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Start Excel, open een lege werkmap en maak zo een adressenlijst:
▪ Klik in cel A1 en typ de titel/kop van de eerste kolom,
bijvoorbeeld 'Voornaam'.
▪ Klik in cel B1 en typ de titel van de volgende kolom,
bijvoorbeeld 'Achternaam'.
▪ Klik in cel C1 en typ de titel van de volgende kolom,
bijvoorbeeld 'Adres'.
▪ Ga zo verder totdat alle gewenste categorieën zijn
aangemaakt.
▪ Geef de kolommen de juiste breedte, zodat bijvoorbeeld het
hele adres erin past. De breedte kan op elk moment (verder)
worden aangepast.
▪ Selecteer een kolom door te klikken op de letter
erboven.
▪ Zet de muisaanwijzer op de rechter zijrand.
▪ Houd de linkermuisknop ingedrukt en beweeg de muis
om de breedte aan te passen.
▪ Laat de muisknop los als het formaat naar uw zin is.
▪ Vul de adressenlijst daarna aan. Typ in de cellen onder de
kolomnamen de bijbehorende informatie. Dus bijvoorbeeld de
namen, adressen en telefoonnummers van uw
contactpersonen.
Tip: maak voor het overzicht de teksten in de cellen met titels/koppen
vetgedrukt. Klik hiervoor in de gewenste cel en gebruik de sneltoets
Ctrl+B. De tekst in
de cel is nu vet.
Sorteren
De volgorde van
de adressenlijst is
op ieder moment
aan te passen met
de optie 'Sorteren'.
Wij willen de lijst
op alfabetische
volgorde zetten, op basis van achternaam. Dat werkt zo:

~ 20 ~

▪
▪
▪
▪

▪
▪

Klik een cel aan die u hebt ingevuld. Het maakt niet uit welke,
bijvoorbeeld cel A1.
Klik op het tabblad Gegevens.
Klik op Sorteren.
Een venster opent. Zet rechtsboven in dit venster een vinkje
voor Mijn gegevens bevatten kopteksten. Hiermee geeft u aan
dat u cellen hebt aangemaakt die titels/koppen bevatten.
Klik op het pijltje achter 'Sorteren op' en kies op welke
eigenschap u wilt sorteren. Wij kiezen voor Achternaam.
Standaard sorteert Excel van A naar Z. Wilt u dit aanpassen?
Klik in het veld onder 'Volgorde' en klik op de gewenste
volgorde.

▪

Klik op OK.
Tip: de volgende keer dat u de inhoud van de kolommen wilt sorteren,
hoeft u alleen te klikken op het tabblad Start > Sorteren en filteren.
Geef vervolgens aan waarop u wilt sorteren.
Adressen filteren
In onze adressenlijst hebben we in de laatste kolom het relatietype
(familie, vriend, collega) gezet. Door middel van een filter zorgen we
dat Excel alleen de informatie over een bepaald relatietype toont.
Bijvoorbeeld alleen de gegevens van familieleden.
▪ Klik op de cel waarin de titel staat van de kolom die u wilt
filteren. In ons geval is dat Relatietype.
▪ Klik op het tabblad Gegevens.
▪ Klik op Filter.
▪ In alle cellen met titels verschijnen pijltjes. Die pijltjes geven
aan dat u ergens op kunt filteren of sorteren. Wij willen filteren
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▪

▪

op een bepaald relatietype. Klik daarom op het pijltje in de cel
'Relatietype'.
Onder aan het venster dat opent, staat een lijst met alle
waarden die u hebt ingevuld in de kolom 'Relatietype'. Bij ons
zijn dat 'Vriend', 'Familie' en 'Collega'.
Haal het vinkje weg voor Alles selecteren zodat u kunt bepalen
waarop u wilt filteren.
▪ Klik op het item waarop u
wilt filteren, bijvoorbeeld
op Vriend.
▪
▪

Klik op OK.
In het document zijn nu
alleen de adresgegevens van
familieleden zichtbaar. De
gegevens van vrienden en
collega's zijn verborgen.
▪ Bij de cel 'Relatietype' is
het pijltje gewijzigd in een
pictogram voor een filter.
Daaraan ziet u dat de gegevens
gefilterd zijn. Wilt u het filter
verwijderen, klik dan op dit
pictogram.
▪ Zet vervolgens een vinkje
voor Alles selecteren en klik
op OK.
Bekijk deze en meer stappen in onderstaande video.
Afdrukken
Het printen van een bestand uit Excel kan lastig zijn. Soms zijn er te
veel kolommen, zodat niet alle informatie op een pagina past. Indien u
veel kolommen in de adressenlijst hebt, kunt u het beste voor de
afdrukstand 'Liggend' kiezen.
▪ Klik op het tabblad Pagina-indeling.
▪ Klik op Afdrukstand > Liggend.
Er verschijnen nu stippellijnen op het Excel-blad. Deze lijnen geven
aan welke gegevens binnen de afgedrukte pagina vallen.
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Makkelijk op pad met een e-ticket
Bron Seniorweb Nieuwsbrief week 32 - 2021

e-tickets scannen(1)
E-tickets vervangen steeds vaker de papieren
toegangs- of vervoersbewijzen. Superhandig
en snel.
E-tickets
E-tickets worden steeds vaker gebruikt: voor
bioscopen, attractieparken, vliegreizen en
treinreizen. Zo'n ticket is een online toegangsof vervoersbewijs dat u via internet koopt. Het
is dus gewoon een kaartje, maar staat dan in uw mail of een speciale
app, zoals bij 'tickets' in de NS-app. Geen papieren ticket dus. U
opent het juist op de pc, smartphone of tablet. Op de ticket staat een
code die u moet laten scannen. Toch zijn niet alle tickets die u via de
mail ontvangt, e-tickets. Meestal is het dan een pdf die u moet
uitprinten. Lees daarom goed wat er op het ticket staat. Soms staat
meer informatie in de mail die bij het e-ticket hoorde of op de website
van de organisator.
Voorbereiding
Regel een paar zaken voordat u gaat reizen of naar een evenement
gaat. Het is handig om van tevoren het ticket al te downloaden. Check
bijvoorbeeld of de juiste app al op de telefoon staat en installeer deze
zo nodig. Laad ook de batterij van de telefoon op. U kunt namelijk
geen ticket laten zien, wanneer de batterij leeg is. Het is dan ook
handig om het ticket te delen met de personen waar u mee op pad
gaat; mocht iemand een lege telefoon hebben, dan kan het ticket via
een andere telefoon gescand worden.
E-ticket scannen
Een e-ticket moet gescand worden door een scanner. Soms is dit een
vaste scanner zoals bij een NS-toegangspoortje of een mobiele
scanner zoals bij een voetbalwedstrijd of concert. De scanners
hebben hiervoor wel genoeg licht nodig. Zet daarom de helderheid
van de smartphone hoger, zodat het ticket goed leesbaar is. Lees hier
hoe dat werkt op een Android-telefoon of iOS-apparaat.
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Bridge
Afmelden uiterlijk donderdagmorgen van 9.00 tot 10.00
uur bij Jan de Kok, tel.: 0174-785167 of mobiel nr.: 0638404547, 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
Magda Desmet
Willy vd Meer
Coby de Kievit
Henk van der Hee

A-B-C lijn
A-B lijn
A-B lijn
B-C lijn
B-C-D lijn

0174-293595
0174-293972
06-37323713
06-23374697
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
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