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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: 69            nr.1                      januari 2022 

 

Van de bestuurstafel 

Vanavond, 14 januari, is er weer een persconferentie van de regering 
in zake Corona geweest. 
Helaas, wij kunnen nog steeds niet starten met onze activiteiten. De 
regering kondigde wel aan dat zij op korte termijn de maatregelen 
gaan inventariseren of er weer meer mogelijk is. 
Iedereen wil weer graag beginnen, maar helaas kan het dus nu nog 
niet. 
 
Ik denk dan speciaal aan degenen die alleen zijn of weinig contacten 
(meer) hebben.  
Wij zullen er als bestuur alles aan doen om zodra het weer mag, de 
soosactiviteiten te starten. 
 
Na de eerste 2 donkere weken van januari met meestal ook nog 
donker weer, is voor mij het lichtpuntje dat de dagen toch weer gaan 
lengen, en het mag een week eerder of later zijn, we beginnen altijd 

http://www.kbowateringen.nl/
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weer. Op de website www.kbowateringen.nl kunt u zien wanneer wij 
weer beginnen 
 
Mede namens de andere bestuursleden, 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 

Overleden: 

Mevr.C.B.M. (Jaennet) Löbker-Grootscholten      op   3 nov. 2021  
Mevr. E.M.C. (lineke) Kraaijenbrink-Blom     op 12 dec 2021  
Wij wensen de families veel sterkte met dit grote verlies. 
 

Rectificatie: 
In onze vorige editie is een pijnlijke fout geslopen. 
Daarin in is als  nieuw lid dhr. Grootscholten verwelkomd. 
Dit had echter Mevrouw Grootscholten moeten zijn. 
Mijn oprechte excuses voor deze storende fout. 
Kees Grolleman 
Ledenadministratie KBO-Wateringen  
 
Nieuwe leden: 

Mevr. M.C.M.  van Bruchem 
Mevr. J.C.C.M. Vis 
Mevr. M.W.P. Nederpel-Oosterwijk 
Dhr. W.F.M. Vis 
Dhr. D. Boutkan 
Mevr. S.P. Baijs 
Alle nieuwe leden van harte welkom en een fijne tijd bij de KBO 

 

Ouderenadviseur:  

 

Het adres van onze ouderenadviseur: Petra Rouss, 
Randveen 14 2291 NM Wateringen, Tel 0174-298075 
p.rouss@kpnplanet.nl 

 

http://www.kbowateringen.nl/
mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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Mailadres: 

Heeft u een e-mailadres? Geef dit dan door aan de KBO en stuur een 
mailtje naar kees.grolleman@gmail.com 

 

Activiteiten:  

  

Wo 26 jan:  Film “De Laatste Kouwe Tuinder” 14.00 uur Velo 
                                de film gaat verplaatst worden naar een nader te           
                                bepalen datum. 
 
Vr.       11 maart:     Lunchconcert in het Nieuwe theater Amare in D H    

Wo      30 maart:     Van der Kloostermode in Boskoop. 

9 juli t/m 16 juli:       KBO vakantie naar Oldenzaal. 

23 t/m 25 sept.:       Kaartweekend in Venray. 

U krijgt nog nadere informatie over deze activiteiten. 

     
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. 
 

 
 

Indien u er nog niet aan toe gekomen bent om de 
contributie 2022 over te maken, verzoeken wij u dit 
alsnog zo spoedig mogelijk te doen. 

mailto:kees.grolleman@gmail.com
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Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 

 

Door beweging stijgt het aantal nk-cellen, oftewel naturel killers, in je 
lichaam. Dat zijnde cellen die virussen aanpakken. Bewegen verhoogt 
dus je weerstand. 

Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 

 

 

Biljart    

                                      

Het heeft even geduurd, maar na de 
feestdagen ligt er weer een heel nieuw jaar 
voor ons, en kunnen we volop plannen 
maken, over wat we dit jaar zullen doen of 
laten, want die voornemens zijn er ook, en 
stoppen met roken is er een van en meer gaan sporten is een 
volgende, en van zelf gaan we plannen maken voor een vakantie of 
zelfs meerdere, lekker even weg in het voorjaar en een grote vakantie   
in Juli of augustus en najaar. Allemaal mooie plannen, maar corona 
en omikron hebben het afgelopen jaar al veel verstierd, en wat zal het 
ons in 2022 brengen.???? Niemand  weet het, maar plannen maken 
is goed voor de gemoedsrust en dat geldt ook voor de K.B.O. er zal 
wel weer een betere tijd aanbreken en kunnen we weer naar onze 
fijne middagen en elkaar ontmoeten met kaarten, de crea en biljarten, 
want echt mensen ik mis het toch heel erg de contacten met anderen, 
soms zie je even iemand op straat of een winkel, maar dat is anders 
dan in de strijd van het spel op zo’n middag. Nog even geduld want 
betere tijden komen er aan, net als de zon, die schijnt de ene dag 
meer dan de andere, en voorlopig worden de dagen langer en straks 
ook warmer, en zo zal het gaan.  Ik wens u allen een fijn en 
voorspoedig 2022 met de beste gezondheid en dan zal het weer een 
fijn jaar worden. 

Groeten  Cees 
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Uw digitale vaardigheden verbeteren 

 

Van het SeniorWeb Westland (SWW) kregen wij onderstaande brief. 
SWW biedt u de mogelijkheid om meer te weten over het werken met 
digitale apparaten. Er zijn verschillende mogelijkheden om dat in gang 
te zetten. Lees de brief hieronder en als u geïnteresseerd bent, 
geef u dan op bij onze secretaris Dick Kraaijenbrink. 

De brief: 

Mijn naam is Loes Voogd en ik ben vrijwilliger bij het 
SeniorWebWestland. Graag wil ik uw aandacht vragen voor het 
volgende. Veel ouderen in het Westland zijn niet of nauwelijks digitaal 
vaardig, waardoor ze veel missen. Zeker in deze coronatijd. 
Zij beheersen niet de vaardigheden om met een computer of tablet of 
smartphone om te gaan. Iemand (beeld)bellen of een spelletje doen 
kan de verveling of eenzaamheid even doen vergeten.   
SeniorWeb Westland heeft van de gemeente een subsidie gekregen 
om ouderen digitaal vaardiger te maken. Wij willen dat doen d.m.v. 
het project “Thee, taart en Tablet”. Wij denken dat er ook onder uw 
leden mensen zijn die wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Voor deze mensen willen wij een ochtend of middag organiseren. 
Onder het genot van een kopje koffie met iets lekkers de 
mogelijkheden van de laptop, tablet of smartphone laten zien. Daarna 
mag iedereen het zelf uitproberen en helpen de mensen van het 
SeniorWebWestland met de vragen.  
Aan deze bijeenkomst zijn geen kosten verbonden. Senior Web 
betaalt  de zaalhuur, de koffie en wat lekkers. 
Wij zouden het leuk vinden als u uw leden 
hierover wilt informeren via uw nieuwsbrief, en 
als zij interesse hebben zich bij uw secretariaat 
kunnen opgeven. Als ik dan de namen van u 
krijg ga ik hen benaderen en verder afspreken. 
Mogelijkheid twee is dat we een bijeenkomst voor uw afdeling 
houden. Mogelijkheid drie is dat uw leden rechtstreeks met mij contact 
opnemen 0174-528870.  .  Ik hoor graag van u. 

Met vriendelijke groeten Loes Voogd 
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Klaverjassen    KBO  Wateringen 

Naam………………………………….. 

1e  ronde ……………………….punten 

2e  ronde ………………………..punten 

3e ronde ……………………….  punten 

Totaal 

 

Beste klaverjassers,    
 
Ja, ik begroet jullie nou wel met ”beste klaverjassers”, maar zijn we 
dat nog wel? Niet dat ik twijfel aan jullie geaardheid maar we weten 
allemaal dat we de afgelopen twee jaar maar een paar weken konden 
kaarten, dan kan ik me voorstellen dat de routine aardig geslonken is. 
Dat geldt natuurlijk ook voor jullie spelleiders. Kan ik nog wel goed 
tellen en de score-briefjes op de juiste volgorde leggen? Om ook jullie 
geheugen alvast wat op te frissen, zo zien die er uit! 

 
Maar er daagt hoop. Terwijl ik dit 
schrijf (op vrijdagmorgen 14 
januari) luidt de kop van het AD 
van vandaag: Yes, open! En dat 
geldt dan voor de sport, colleges 
en de winkels. Maar is 
klaverjassen een sport? Wij spelen 
het echt wel serieus maar 

gezelligheid is net zo belangrijk. Dan nog een punt: wij bedrijven onze 
“sport” in een sportkantine. Als de sport open gaat, geldt dat dan ook 
voor de kantine? Afwachten dus maar tot vanavond als Rutte IV de 
plannen uit de doeken doet. En misschien weet het KBO bestuur 
inmiddels dan zoveel dat zij het stoplicht op groen mogen zetten. ( 
toevoeging na vrijdagavond: NIET dus! 
Houdt voor verdere 
ontwikkelingen de media in 
de gaten en dan vooral ook 
de site van KBO 
Wateringen. 
 
Met de vriendelijke groeten 
van 

Piet en Hilda 
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 64 uit nieuwsbrief nr. 10 - 2021       

X Ik(-s) b min u boven ALLES 

Ik bemin u boven alles. 

Goede inzenders zijn: Baps Klooster, 
Hans Thoen, Trees van Leeuwen, Riet 
Zwinkels, Jo Holierhoek, Magda Vanhoutte, 
Coby v.d. Knaap 
 
Uit de goede inzenders is een fles wijn verloot 

en die is gewonnen door Jo Holierhoek van harte gefeliciteerd. 

 

Droedel  65 *** 

 

 

Uw oplossing kunt u tot 12 febr. 2022 inleveren bij Thea Bekkers, Van 
de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto: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.                                                                                    



~ 9 ~ 

 

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 

 

 

 

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 

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. 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:hc@vanderhee.net
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Ik geef de pen door aan 

Hier is een verslagje van mij John Mansveld 
Ik ben John Mansveld 
Ik ben 49 jaar getrouwd wij hebben een zoon een schoondochter en 
twee kleinzoons  
Sinds 2019 ben ik lid van KBO Wateringen om mijn hobby biljarten uit 
te oefenen op de dinsdag- of donderdagmiddag 
Verder heb ik als hobby naar mijn twee 
kleinzoons te kijken met voetbal bij Quintus. 
Ik vind het altijd heel gezellig om te biljarten bij 
Velo.  
Met vriendelijke groet.  
Ik geef de pen door aan Jan Schols  
 
John Manseld                                       
 

 

 

 

Iets te vieren???? 

 

Wij zouden het prettig vinden als onze leden 
wanneer zij bijvoorbeeld 50, 60 of misschien wel 
70 jaar getrouwd zijn, dit aan ons bestuur laten 
weten,  

Zodat wij kunnen zorgen voor een leuke attentie 
en felicitatie. 
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Gaat u nog graag uit, maar liever niet 
alleen, of vindt u het lastig om zelf alles 
te regelen? 

Zo werkt het 

Bezoek de Web site van Vier het leven  

Samen uit, samen genieten 
Stichting Vier het Leven organiseert 
culturele activiteiten voor ouderen waarbij 
alles is geregeld om zorgeloos te genieten. 

Onze vrijwilligers halen de ouderen (65+) thuis op en samen gaan zij 
gezellig naar een theatervoorstelling, de film, een concert of naar een 
museum. 
 
Op dit moment liggen onze activiteiten tot en met 31 januari helaas 
weer stil. Wij hopen ontzettend dat het na die datum weer mogelijk is 
om gezellig met elkaar uit te gaan. Tot die tijd bieden wij u graag een 
selectie van online voorstellingen en rondleidingen aan, die u kunt 
bekijken en beluisteren. 

Contact met Vier het Leven 

Bent u deelnemer van Vier het Leven en vindt u het fijn om even 
telefonisch contact te hebben met een van onze vrijwilligers in deze 
lastige periode, dan kunt u contact opnemen met ons centrale 
telefoonnummer: 035 5245156. U wordt dan teruggebeld door een 
vrijwilliger uit uw eigen regio. U kunt ons ook bellen wanneer u hulp 
nodig heeft bij het bekijken van ons digitale culturele aanbod. Ook dan 
wordt u door een van onze vrijwilligers gebeld die u uitlegt hoe alles 
werkt. Wanneer u graag maandelijks via de Vier het Leven culturele 
nieuwsbrief nog meer tips wilt ontvangen, kunt u dit ook telefonisch 
aan ons doorgeven of een mailtje sturen naar: info@4hetleven.nl 

 

REGIOCOÖRDINATOR ZUID-HOLLAND (REGIO DEN HAAG) 

Nancy Jansen 

nancy@4hetleven.nl 

 

mailto:info@4hetleven.nl
mailto:nancy@4hetleven.nl
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Jubileuminterview met Bep 
Schut      
uit seniorweb Nieuwsbrief nr. 46 - 2021 
 

Bep Schut is 94 jaar en heeft 25 
jaar geleden SeniorWeb Nijkerk 

opgericht. Zij is nog steeds betrokken bij de vereniging en verricht nog 
regelmatig hand- en spandiensten voor de leslocatie in Nijkerk. 

Hoe bent u bij SeniorWeb betrokken geraakt? 
In 1996 was ik net gestopt met werken en 
dacht ik nooit meer een computer nodig te 
hebben. Maar toen kreeg ik een 
darmziekte waardoor ik een tijdlang 
hoofdzakelijk aan huis gebonden was. In 
die periode van ‘opsluiting’ heb ik mijn pc 
(die ik had meegekregen van mijn werk) 
maar opgestart. Daardoor kon ik weer meeleven met de buitenwereld. 

Toen ik weer meer naar buiten kon, dacht ik: ‘Als ik al baat heb bij 
computers en internet, dan moeten ouderen die thuiszitten dat óók 
kunnen!’ De Rabobank bestond destijds 100 jaar en startte een 
project om senioren te helpen met computers om te gaan. Met twee 
gepensioneerde buren en de PC Ouderenbond heb ik SeniorWeb 
Nijkerk opgericht, met steun van de plaatselijke Rabobank. 

Op onze eerste informatieavond wisten we niet wat te verwachten. 
Maar er kwamen wel zestig mensen opdagen die geïnteresseerd 
waren in computers! Dus daarna zijn we cursussen gaan aanbieden. 

Wat was voor u een hoogtepunt in de afgelopen 25 jaar 
SeniorWeb? 
Op een van de eerste lessen die we aanboden, kwamen twee dames 
af. We kwamen er al snel achter dat ze beiden erg eenzaam waren. 
Een van hen had een moeilijk oorlogsverleden, waar ze nooit over kon 
of wilde praten. Toch kon ze na een aantal jaar zeggen: ‘Nou ben ik 
weer gaan léven!’ Dat is toch fantastisch, dat wij als SeniorWeb daar 
een bijdrage aan kunnen leveren. Daarvan heb ik geleerd dat 
persoonlijke aandacht rondom de lessen belangrijk is. 
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Hoe heeft de digitale wereld uw eigen leven verrijkt? 
De digitale mogelijkheden dringen door tot in alle delen van mijn 
bestaan. De mensen die ik nu niet meer zo eenvoudig kan bezoeken, 
zijn digitaal bereikbaar, bijvoorbeeld via videobellen! Alles wat ik 
vroeger fysiek kon, kan ik nu digitaal regelen. Ik zie dat als een 
positieve verrijking van mijn leven. Ik ben heel dankbaar dat ik gebruik 
kan maken van de digitale mogelijkheden en ik hoop dat nog een hele 
tijd mee te mogen maken! 

Het landelijk bureau van SeniorWeb heeft hieraan een geweldige 
bijdrage geleverd. Door cursussen, voorlichting, waarschuwingen en 
lesjes, ook voor ieder type computer. En in de coronaperiode de 
online presentaties. Ik heb daar dankbaar gebruik van gemaakt! 

 

Uitkomst doorrekening vermogensbelasting op eigen woning 
onacceptabel 
Overgenomen uit de Nieuwsbrief van SeniorWeb 

Uit doorrekeningen van het Economisch 
Instituut voor de bouw (EIB) van 
verschillende plannen om het eigen huis 
te belasten, blijkt dat senioren flink 
geraakt gaan worden, zo meldt de 
Telegraaf. 65-plussers raken gemiddeld 
8% van hun inkomen kwijt als de eigen 
woning als vermogen wordt belast. Voor 

seniorenorganisatie KBO-PCOB is deze uitkomst onacceptabel. 
Gusta Willems van KBO-PCOB: “Een huis bezitten, is één, maar het 
als inkomen zien, is bij deze diverse groep gepensioneerden van de 
zotte. Veel senioren bezitten een huis, maar dat zegt niks over hun 
koopkracht. Daarbij, zij kunnen niet makkelijk hun inkomen bijstellen, 
we wachten nog steeds op het indexeren van de pensioenen.” 
De Nederlandsche Bank en het Internationaal Monetair Fonds willen 
al een tijd dat de overwaarde van het eigen huis als vermogen wordt 
belast. Uit de analyse van het EIB blijkt dat ouderen hier sterk de 
dupe van worden. Ook is er voor huishoudens boven de 65 jaar 
sprake van een grote spreiding in de mogelijke gevolgen voor het 
inkomen. In sommige gevallen kan het financiële nadeel oplopen tot 
9000 euro per jaar. 
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De doorrekeningen van het EIB gaan ook over de mogelijke inperking 
van de hypotheekrenteaftrek. Deze heeft mogelijk veel negatieve 
invloed op jongeren. Volgens het EIB zal met deze maatregelen het 
gewenste effect, onder meer het doorstromen van woningen 
bevorderen, niet worden bereikt. In zijn algemeenheid blijkt uit de 
berekeningen dat mensen met lage inkomens er door de fiscale 
aanpassingen relatief veel sterker op achteruitgaan dan hogere 
inkomensgroepen. 
 

 

Komende zomer al inchecken met pinpas bij ov 
Overgenomen uit de Nieuwsbrief van SeniorWeb 

 
De OV-chipkaart is vanaf deze zomer niet meer nodig. Het wordt in 
heel Nederland mogelijk om met de betaalpas in te checken bij het 
openbaar vervoer. Even de pinpas voor het toegangspoortje 
houden is straks genoeg om met de trein, bus, tram of metro te 
kunnen reizen, zegt Bas van Weele, programmadirecteur OV-
betalen in een online presentatie. Het geldt voorlopig alleen voor 
mensen die het volle tarief betalen. Mensen met een 
kortingsabonnement blijven nog aangewezen op de chipkaart. 
Treinrit betalen met mobiel 
Op termijn wordt het ook mogelijk om voor een ov-ritje te betalen 
met de mobiele telefoon of een slim horloge. Er komt verder een 
app waarmee reizigers onder meer kunnen zien of het inchecken 
gelukt is of niet. Het duurt nog tot eind 2023 tot al die technieken 
overal in Nederland te gebruiken zijn. 
Ov-chip wordt vervangen 
Per 2024 is de OV-chipkaart niet meer bruikbaar. Een ov-pas 
gebruiken blijft mogelijk, bijvoorbeeld voor mensen die anoniem 
willen reizen of een bepaald abonnement hebben. Maar een aparte 
ov-kaart is straks niet meer de standaard. 
 

 

 

 

https://www.ovpro.nl/special/2021/12/21/inchecken-met-betaalpas-in-ov-komende-zomer-overal-mogelijk/?gdpr=deny
https://www.seniorweb.nl/artikel/slimme-horloges-wat-kan-ik-daarmee
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Booster toevoegen in app CoronaCheck 
Uit seniorweb Nieuwsbrief nr. 2 - 2022 

 
De boostergegevens verschijnen niet 
automatisch in de app CoronaCheck. 
Haal ze op zodat het vaccinatie-
overzicht weer compleet is. 
De Nederlandse boostercampagne is op 
stoom. Nagenoeg iedereen die zich wil 
laten vaccineren heeft de derde prik 
inmiddels in de arm of een afspraak staan 

daarvoor. Maar de booster verschijnt niet 
automatisch in de app CoronaCheck. Er moet een nieuw 
vaccinatiebewijs worden aangemaakt. 
 
Gegevens CoronaCheck bijwerken 
▪ Open de app CoronaCheck. 

▪ Tik rechtsboven op het plusteken. 

▪ Tik op Vaccinatiebewijs. 

▪ Tik op Log in met DigiD. 

▪ Log in via een sms-code of via de DigD-app. 

▪ De vaccinaties verschijnen in beeld. Controleer of de booster 

ertussen staat. 

▪ Tik op Maak bewijs. 

Het bewijs verschijnt in de app. Zowel voor Nederland als 
internationaal (te vinden op het tabblad 'Internationaal').  
 

 
Op afstand en toch dichtbij: zo werkt beeldbellen 
Overgenomen uit de nieuwsbrief van KBO -PCOB 
 

Door corona kunnen we elkaar minder ontmoeten, maar we kunnen 
elkaar nog wel zien! Met videobellen. Uit ons recente 
internetonderzoek blijkt alleen dat beeldbellen voor best wel wat 
mensen lastig is. We leggen het u graag even uit. 

https://www.seniorweb.nl/artikel/app-coronacheck-gebruiken
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Wat heeft u nodig om te videobellen? 
Een tablet, laptop, desktopcomputer (pc) of een smartphone, met 
internet. Al deze apparaten hebben dan wel een videobelprogramma 
nodig, zoals Skype, Zoom of WhatsApp. Een camera, microfoon en 
luidsprekers zitten er meestal standaard op. Alleen bij een gewone 
(desktop)computer heeft u waarschijnlijk een aparte camera 
(webcam) en microfoon nodig om met beeld te kunnen bellen. 
Welke vormen van videobellen zijn er? 
Er zijn verschillende programma’s en apps waarmee u kunt 
beeldbellen, zoals Skype, Zoom, WhatsApp, Facebook Messenger, 
FaceTime en Teams. Wat videobellen aantrekkelijk en voordelig 
maakt, is dat het via het internet gaat en dat u dus gratis kunt 
babbelen én elkaar zien. 
Hoe werkt het? 
Er zijn verschillende manieren om te beeldbellen. We leggen u de vier 
populairste manieren uit. 
Skype 
Skype is een van de bekendste beeldbelprogramma’s. Het bestaat al 
tien jaar. Om te kunnen bellen heeft u het programma zelf nodig. 
Skype is standaard te vinden in Windows 10. Als u dit niet heeft, kunt 
u Skype downloaden via www.skype.com 
 
Klik op het icoon van Skype. Maak de eerste keer een gratis Skype-
account aan en meld u aan. In het vervolg hoeft u alleen maar op het 
icoon te klikken of u aan te melden als u Skype wilt gebruiken. 
Als u naar andere Skype-gebruikers belt, is het gratis. Videobellen 
kan alleen met personen die ook een Skype-account hebben. U kunt 
ook met meerdere personen tegelijk bellen, tot maximaal 25 
personen. Ook kunt u bellen met ‘normale’ telefoonnummers, maar 
dat kost geld. 

• Zoom 
Zoom is vooral geschikt om te beeldbellen met meerdere personen 
tegelijk. Bij Zoom kunnen wel honderd mensen deelnemen aan 
hetzelfde gesprek. Zoom is Engelstalig. De gratis app Zoom Cloud 
Meetings kunt u downloaden in de PlayStore/AppStore of voor de 
computer: www.zoom.us/download 

http://www.skype.com/
http://www.zoom.us/download
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Het makkelijkste is om te beeldbellen met Zoom op uitnodiging. Dan 
heeft u geen account nodig. De persoon door wie u wordt uitgenodigd, 
bijvoorbeeld uw kleinkind, stuurt u dan een link via e-mail. Open het 
bericht en klik op deze link. Vervolgens opent Z 
Vervolgens opent Zoom en u kunt uw naam invullen in het scherm dat 
verschijnt. Het kan zijn dat er al een naam is ingevuld. Vervolgens ziet 
u de persoon met wie u spreekt. 

• WhatsApp 
WhatsApp heeft eigenlijk geen introductie nodig. Dit is veruit de 
populairste berichtenapp. U kunt er niet alleen berichten mee 
versturen, maar ook videobellen. Dat kan alleen met een smartphone 
die verbonden is met het internet (wifi) en met iemand die ook 
WhatsApp gebruikt. 
Videobellen is mogelijk met andere WhatsApp-gebruikers die in de 
contactenlijst van uw smartphone staan. Om te kunnen beeldbellen 
met WhatsApp klikt u het contact aan waarmee u wilt 
bellen.  Vervolgens klikt u bovenin op het icoontje met de 
videocamera. De telefoon maakt dan verbinding met de telefoon van 
de persoon die u wilt spreken. Een groepsgesprek met maximaal acht 
personen is ook mogelijk. 

• Facebook Messenger 
Facebook Messenger is een app waarmee u naar/met andere 
Facebook-gebruikers tekstberichten kunt sturen en met ze kunt 
videobellen. 
Om Facebook Messenger te gebruiken heeft u een Facebook-account 
nodig en tablet, laptop of smartphone met internetverbinding.  Zoek de 
gewenste persoon met wie u wilt videobellen op in Messenger (waar u 
ook persoonlijke berichten van Facebook krijgt). U vindt de lijst namen 
linksonder bij ‘mensen’. Klik de persoon aan en klik vervolgens op het 
icoontje met de videocamera. Daarna kunt u het gesprek beginnen. 
Meer weten of toch meer uitleg nodig? 
Wilt u meer weten over beeldbellen via Skype, WhatsApp, Facebook 
Messenger en Zoom? Kijk dan ook eens op www.jowtube.nl Daar 
staan filmpjes waarin u uitleg krijgt over hoe u moet videobellen. 
Speciaal voor senioren. Ook op www.seniorweb.nl (videobellen-apps 
en -mogelijkheden) vindt u meer informatie. 
 

http://www.jowtube.nl/
http://www.seniorweb.nl/


~ 18 ~ 

 

 

 

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. 

 

 

 

Website: kbowateringen.nl. Als u informatie heeft wat geschikt is voor 
de website mail het dan naar: webmaster@kbowateringen.nl. 

 

 

 

 

 

Kopij Nieuwsbrief Kopij voor Nieuwsbrief nr 2 - 2022 voor  5 febr. 
a.s. mailen naar  thea1944@caiway.net of bij haar in de brievenbus 
Van de Kerckhovestraat 3.  

 

 

https://kbowateringen.nl/
mailto:thea1944@caiway.net


~ 19 ~ 

 

Spreuk : 

 

Wacht niet tot 
anderen je komen 
redden. Sta op. 
Recht je rug en 
wees de held in 
jouw verhaal. 
 
Mark Verhees 
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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 
C.J.W. Grolleman   lid   06-45428127 
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 hebt ontvangen. 
 
Invallers 
 
Guus Nederpelt   A-B-C lijn 0174-293595 
Willy vd Meer   A-B lijn 06-37323713 
Trees Nederpelt    0174-293595 
Corrie van Os                                          0174-730231  
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@

