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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.2                          februari 2022 

 

Van de bestuurstafel 

 

Wat een feest, wij zijn weer begonnen! 
Een feest, omdat bijna de hele winter Corona in ons leven aanwezig 
was: alle club activiteiten lagen overal stil, misschien zelf Corona 
gehad of familieleden, geen Nachtmis, minder bezoek ontvangen etc. 
De afgelopen dinsdag- en donderdagmiddagen is er weer gebiljart, 
geklaverjast, gebridged, spelletjes gedaan en de creadames waren 
weer allemaal mooie dingen aan het maken. Terwijl er tegelijkertijd 
natuurlijk lekker bijgekletst werd. 
De commissie Uit Goed Voor U is ook weer allerlei uitjes aan het 
plannen, van lunchconcert tot mode bezoek, dagje uit, vakantieweek, 
film etc. Genoeg om na de lange winter thuis weer eens lekker uit te 
gaan. 
Corona zal wel in ons leven blijven, maar we gaan nu de goede tijd 
tegemoet, en we hopen gewoon dat dit de laatste winter is geweest 
met zoveel beperkingen. 

http://www.kbowateringen.nl/
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14, 15 en 16 maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Maak 
van uw stemrecht gebruik en ga stemmen! Op deze manier heeft u 
invloed op de keuzes die er door uw gemeente worden gemaakt. 
 
Het bestuur wenst u alle goeds met het voorjaar in aantocht. 
Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 

 

60 jaar getrouwd; 

 

Ludie en Piet Vis                  6 febr. 

Tiny en Ben v/d Bergen - v/d Hoeven       24 febr. 

 
 

50 jaar getrouwd;  

Coby en Aad Nadorp Frankethaler75                             17 nov. ‘21 

Henk en Jeanne Wagenmakers Laurierpad 4.               29 nov. ‘21 

 

Bruidsparen (alsnog) van harte gefeliciteerd met deze bijzondere 
mijlpalen. 

  

 

Overleden; 

Elisabeth Cornelia Bep Straathof - van der Geest    op 16 jan. 

G. F. J. (Gerard) de Kievit            op 2 febr. 

 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
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Gedicht Wensenlicht 
 
Uit het boekje van de liturgie bij de uitvaart van Bep Straathof-van der 
Geest. Zij hield erg van gedichtjes. Een paar mooie regels gebruikte 
ze vaak op kaarten; bij feestelijke of verdrietige gebeurtenissen. 
Geheel in haar geest geven wij bijgaande tekst  graag aan u mee, om 
het later nog eens te lezen. 
 

Als je wilt dat er licht is, ontsteek het dan zelf. 
Je hebt lucifers om het te ontbranden.  
Een mens heeft zoveel,  
zo heel veel licht, in beide handen… 
 
Als je wilt dat er warmte is, maak hoog dan het vuur. 
Je hebt woorden om kilte te doven. 
Een mens heeft zoveel, 
zo heel veel kracht, om in te geloven… 
 
Als je wilt dat er vrede is, begin dan bij jezelf. 
Je hebt kansen harmonisch te bloeien. 
Een mens heeft zoveel, 
zo heel veel goeds, door innerlijk te groeien… 
 
Als je wilt dat er liefde is, geef iets van jezelf. 
In troosten, een veilig omarmen. 
Een mens heeft zoveel, 
zo heel veel steun, om anderen te warmen… 
 
Als je wilt dat er licht is, ontsteek dan jouw lamp. 
In luisteren, beschermend meeleven. 
Een mens heeft zoveel, 
zo heel veel liefs, om weg te geven… 
 
Als je wilt dat er warmte is, zoek het bij elkaar. 
In ontmoeten, in vieren, in samenzijn. 
Een mens heeft zoveel, 
zo veel om te delen, elkaars allernaaste te zijn. 
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Als je wilt dat je haar nooit vergeet, 
ga dan de wereld in en vertel, 
over haar liefde en haar warme hart, 
vertel zoveel verhalen over haar, 
dat je haar nooit vergeet. 
 

Activiteiten:   

 
Vr.       11 maart:     Lunchconcert in het Nieuwe theater Amare in D H    

Wo      23 maart:     Film de Laatste Kouwe Tuinder 13.30 uur Velo     

Wo      30 maart:     Van der Kloostermode in Boskoop. 

Vr.       22 april; Vrijwilligersmiddag 

Wo      18 mei         Uitgaansdag naar Harderwijk, we gaan naar het  

                               museum van Marius van Dokkum  

                               en een rondvaart maken op het Veluwemeer. 

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. 
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Uit goed voor U 

              Modepresentatie Van der Klooster 

Van der Klooster Mode uit Boskoop heeft ons uitgenodigd voor een 

dames modepresentatie op woensdag 30 maart 2022, heren zijn 

natuurlijk ook van harte welkom, maar de kleding is wel alleen gericht 

op dames.  

Ontvangst met koffie en gebak (ook suikervrij) van de plaatselijke 
banketbakker. Daarna presenteert de ladyspeaker en drie 
mannequins op muziek een uit gebreide show met de allernieuwste 
eigentijdse items. 
Na de modeshow wordt er een lunch geserveerd. 
 
Gelegenheid om te kopen en te passen is er uiteraard ook. Alles 
begeleid door de mannequins en verkoopsters die voor deskundig en 
vrijblijvend advies zorgen. 
In het atelier en distributiecentrum hangen constant 7.000 tot 10.000 
stuks kleding op voorraad. 
Rond 15.45 uur gaan we weer met de bus huiswaarts. 
 
De dag bij Van der Klooster kost € 6,00 p.p. en het busvervoer   
€ 12,00 p.p. dus totaal € 18,-.p.p. 
We vertrekken woensdagmorgen 30 maart om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein, u kunt zich hiervoor opgeven vóór 23 maart via 
onderstaande strook bij Joke Mulder, Prins Hendrikstraat 85 in 
Wateringen (0174-298727 of Coby van der Knaap, Kerklaan 28c (06-
36563076 en betalen op de dinsdagmiddag of op de 
donderdagmiddag .  
Indien u op eigen gelegenheid wilt gaan is het adres: Boskoopseweg 
4, 2771 XN Boskoop. 
 
We volgen nog steeds de huidige RIVM regels d.w.z. vergeet niet 
dat er mondkapjes op moeten in de bus en gepaste afstand houden. 
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Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

Aanmeldingsformulier 
 
Modepresentatie Van der Klooster in Boskoop 30 maart 2022 
Inleveren bij Joke Mulder of Coby van der Knaap inclusief contante 
betaling van €  18,00  p.p. vóór 23 maart 2022  
Naam mevrouw 
…………………………………………………………………………………
………………….. 
 
Adres 

……………………………………………………………………tel.no.……

………………………… 

Suikervrij gebak   Ja/Nee 

 

Film “De Laatste Kouwe Tuinder” 

Op woensdagmiddag 23 maart 2022 wordt de film “Laatste Kouwe 
Tuinder” vertoond in de Velo kantine. 

We maken er een gezellige filmmiddag van en beginnen daarom met 
een heerlijk kopje koffie en na de film wordt u een consumptie 
aangeboden. 

De inloop is vanaf 13.30 uur tot 14.00 uur en de film start om 14.15 
uur. De kosten voor deze middag zijn inclusief koffie en een 
consumptie € 5,00 p.p. dit te voldoen bij binnenkomst aan Coby van 
der Knaap of Joke Mulder. 

Wij houden ons vanzelfsprekend nog aan de geldende RIVM regels, 
d.w.z. met mondkapjes onder het lopen en gepaste afstand houden. 

Locatie: VELO-kantine, Noordweg, Wateringen. 
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Lunchconcert 

Vrijdag 11 maart in het nieuwe Amare theater in Den Haag. 

Anja Bihlmaier ontmoet Hannes Minnaar onder leiding van het 
residentieorkest  
 
Dit gratis lunchconcert op 11 maart duurt een half uur en begint om 
12.30 uur. Voor het concert begint drinken we om 11.45 uur in de 
foyer een kopje koffie (voor eigen rekening). 
U kunt onder het theater aan het Spuiplein parkeren in de 
parkeergarage of met het openbaar vervoer komen met tramlijn 9 of 
16. 
Er kunnen zich een beperkt aantal leden opgeven (18) dus doe dit 

snel!  

Als u zich heeft opgegeven en onverhoopt verhinderd mocht zijn geef 

dit dan aan ons door: 

Joke Mulder, Pr. Hendrikstraat 85, (0174-298727) of Coby van der 
Knaap, Kerklaan 28 c  
(06-36563076) in Wateringen of op de soosmiddagen. 
 
Opgeven via onderstaande strook 
________________________________________________________ 
 
 
11 maart Lunchconcert in theater Amare in Den Haag 
 
Opgeven bij: Joke Mulder of Coby van der Knaap 
 
Naam : de heer ………………………………………… 
  
    mevrouw …………………………………….. 
 
    telefoonnummer …………………………. 
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Meldpunt 
 
KBO-PCOB Westland heeft het initiatief genomen een MELDPUNT op 
te zetten. 
Bij dit meldpunt kunt u terecht met vragen, meldingen en klachten 
over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De gemeente is 
verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en dient een melding 
hulpvraag binnen 4 tot 6 weken af te ronden. De ervaring leert dat 
men beschamend met de eigen beleidsregels omgaat. Zo moet 
iemand die vandaag een aanvraag indient ‘standaard’ 12 weken 
wachten voor het verzoek in behandeling wordt genomen. 
De gezamenlijke Westlandse seniorenbonden KBO en PCOB vinden 
deze situatie   onhoudbaar en onverantwoordelijk. Om de schaal van 
het probleem in kaart te brengen roepen wij iedereen die te maken 
heeft met wachttijden van meer dan 6 weken op, dit te melden via: 
meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com of via 06-188 627 33. 
Wat gebeurt er met uw melding? Allereerst gaan we vertrouwelijk met 
uw informatie om en alleen met uw toestemming nemen we verdere 
stappen als dat nodig is. Daarnaast kunnen onze KBO en PCOB 
ouderen adviseurs, als u dat op prijs stelt, helpen bij de behandeling 
van uw melding hulpvraag. Niet onbelangrijk we willen het probleem 
van de wachttijden oplossen en met de juiste feiten de gemeente 
bewegen de wachttijden snel te bekorten. 
meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com   of 06 188 62733  
 

 

 

 

Ouderenadviseur:  

 

 

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

mailto:meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com
mailto:meldpunt.wmo.kbopcob@gmail.com
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BRIDGE 

 

EINDSTAND 2e COMPETITIERONDE 

A-lijn 

1e                Ellie en Martin Olsthoorn                            56.03 % 

2e                Wil en Piet Duijndam                                 54.05 % 

3e                Hans Vollering en Piet van Os                   51.66 % 

 

B-lijn gepromoveerd naar de A-lijn 

1e                Nel en Koos Duivenvoorde                        56.31 % 

2e                Riekie en Wim Duijvestijn                          53.96 % 

3e                Kees Grolleman en Dick Kraaijenbrink      53.64 % 

4e                Gerda van Leeuwen en Aad Nederpelt     51.99 % 

 

C-lijn gepromoveerd naar de B-lijn 

1e                Ria vd Knaap en Wil van Veen                 55.01 % 

2e                Jantine Pol en Hanna    54.99 % 

3e                Theo de Reuver en Ed van Mil                 54.04 % 

4e                Leonie van Schie en Toos van Mil           50.56 % 

 

D-lijn gepromoveerd naar de C-lijn 

1e                Pascala en Pieter Drenth                         52.20 % 

2e                Coby vd Knaap en Fia Boeters                51.70 % 

3e                Nel vd Wil en Nel Hendricks                    51.26 % 

4e                Ria Verkade en Meta vd Kamp                50.93 % 
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Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 

 

Het hebben van stress klinkt heel negatief. Maar wist je dat stress ook 
heel nuttig is / sterker nog je kunt niet zonder  het zorgt voor energie, 
focus en prikkelt je lichaam en geest  zolang je hersenen voldoende 
rust en ruimte krijgen om te herstellen is er niks aan de hand daar is 
een ommetje het perfecte middel voor1  

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

 

 

 

Nog steeds is er een aantal leden die het ofwel 
vergeten zijn dan wel er niet aan gedacht hebben 
de contributie 2022 over te maken. 
Vriendelijk verzoek van de penningmeester na te 
zien of u aan uw verplichting heeft voldaan. 
Bij voorbaat dank! 
Hans Vollering. 
 

  

  
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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Biljart    

Als ik dit op papier zet zijn we al 2 weken 

weer open bij de KBO, en hebben al 4 

middagen gespeeld, en het is fijn om weer in 

het oude ritme te komen. Nadat ik iedereen 

had ingelicht via de PC en telefoon, was de  

opkomst al fors op de eerste middag. We hebben met 11 man een 

leuke middag gehad, en ieder 3 partijtjes kunnen spelen. Op de 

donderdag viel de opkomst tegen en hebben we met 4 man gespeeld, 

wel heel rustig, maar de opkomst voor de donderdag mag best wat 

groter, dus waar blijf je?  Ook nieuwe leden zijn van harte welkom, 

dus vraag ook in je omgeving of mensen geïnteresseerd zijn om te 

komen biljarten, het is zo’n rustgevende sport, want dat is het echt 

wel, je moet heel geconcentreerd spelen, met inzicht over hoe de bal 

rolt als je deze links of rechts stoot en wat doet hij dan als hij de band 

raakt, gaat hij dan links of rechts, moet ik hard of zacht stoten, nee 

biljart is echt een sport, en kan zeker door vrouwen gespeeld worden, 

dus wie komt erbij. Een keu (een stok) hebben we wel voor je. Nu zijn 

de toekomstverwachtingen dat er weer veel mag en de mondkapjes 

binnenkort niet meer nodig zijn. De QR code overbodig wordt en we 

weer een mooi voorjaar en zomer mogen hebben. Zo heb ik weer een 

positieve boodschap afgegeven en zie ik jullie weer fris en vrolijk bij 

de middagen van de KBO.  

Cees. 

 

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 
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Klaverjassen 

  

Het prijsklaverjassen van dinsdag 8 februari 2022 

Afgelopen dinsdag hebben we weer om de prijzen gespeeld. Wellicht 

mede daardoor was de opkomst ook drie tafels meer dan de week er 

voor. Hilda had weer een aantal leuke prijsjes ingeslagen want de 

prijzentafel was flink gevuld.  De verdeling daarvan onder de 

deelnemers was als volgt: 

 

De bonnen van slager Warmenhoven zijn gewonnen door 

1e  Toos Verhulst  met  een score 5595 punten 

2e  Koos Duijvenvoorden  met       5407 punten 

3e  Sjef van Veen  met                   5351 punten. 

 

De poedelprijs voor de deelnemer met het laagste puntenaantal was 

voor  Quirien van Paassen met     3425 punten. 

 

De overige prijzen werden getrokken uit de resterende puntenbriefjes 

hetgeen de volgende gelukkigen opleverde (in alfabetische volgorde): 

Frans Froklage, Rita Hendriks, Sonja de Mos, Loes van Paassen, An 

van der Sman, Toos Suijker, Trees Suijker, Ludie Vis, Jeanna van 

Zundert en Nel Zwinkels. 

 

De volgende prijsklaverjas is weer gewoon op de eerste dinsdag van 

de maand dus op 1 maart aanstaande. 

    Jullie spelleiders Piet en Hilda Pool 
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 65 uit nieuwsbrief nr. 1 - 2022   

 

Onder G rond s e = Ondergrondse. 

Goede inzenders zijn: 

Anneke Thoen, Riet Zwinkels, Magda 
Vanhoutte, Coby van Paassen, Baps Klooster. 

Onder de goede inzenders is een fles wijn 
verloot en die is gewonnen door Coby van Paassen. Coby van harte 
gefeliciteerd. 

 

Droedel  66 

 

 

Uw oplossing kunt u tot 10 maart 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.                                                                                    
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Belastingaangifte 2021 
 
Het is weer zover, vanaf 1 maart maar vóór 1 mei aanstaande, moet 
uw belastingaangifte 2021 ingeleverd worden bij de belastingdienst. 
Wilt u gebruik maken van onze belastingservice bij het invullen van de 
aangifte, maak dan na 1 maart een afspraak met één van 
onderstaande HUBA’s. In verband met Corona zullen zij uiteraard de 
richtlijnen van het RIVM in acht nemen. 
 
Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, maar u 
heeft veel extra eigen kosten voor uw gezondheid gehad in 2021, 
neem dan toch contact op want als u niets invult krijgt u ook nooit iets 
terug. 
Wat heeft u nodig voor de aangifte: 

• Jaaroverzichten 2021 van al uw inkomsten van u en event. uw 

partner 

• Jaaroverzichten 2021 van AOW, eventuele pensioenen van u en 

event. uw partner 

• Burgerservice nummer van u en event. uw partner 

• Banksaldo per 1 jan. 2021 van alle betaal-, spaar- en 

beleggingsrekeningen. 

• Bezit u een eigen woning, dan de WOZ waarde hiervan. Voor het 

jaar 2021 geldt de WOZ-waarde met de waarde met peildatum 1 

januari 2020. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 2021 

van uw gemeente hebt gekregen. 

• Hypotheekrente betaald in 2021 

• Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2021 

 
Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 

belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, krijgen 

begin 2021 een brief met een machtigingscode. U hebt deze 

machtigingscode of uw Digid code nodig als iemand u helpt bij het 

invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Met deze code kan 
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diegene die u helpt uw gegevens opvragen in het aangifteprogramma. 

Bewaar deze brief goed en geef hem aan de invuller!  

Heeft u voor 1 maart geen code ontvangen, bel dan voor het 

aanvragen 088-1236555 of de belastingtelefoon 0800-0543(gratis) 

 

Belastinginvullers  HUBA’s 

Cees van Rijn Tel  0174-293694 rijnc@kpnmail.nl  

 

Henk Berendse Tel 0174-297235 / 06-11366665 

   h.j.berendse@caiway.nl 

 

Ruud Nouwen Tel 0174-294598  ruudenhelen@caiway.nl 

 

 

 

 

 

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:ruudenhelen@caiway.nl
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Ik geef de pen door aan 

                                                
Mij werd onlangs gevraagd om in deze K.B.O. bijlage iets te schrijven 
over mijzelf, en mij aan u voor te stellen.  Nou daar gaan we dan.  Ik 
ben Jan Schols, 85 jaar oud beschik over een goede gezondheid. Met 
mijn vrouw Rietje ben ik 47 jaar getrouwd geweest, en uit dit huwelijk 
is één dochter geboren, welke in 1994 op 36 jarige leeftijd is 

overleden. In 2004 is ook Rietje overleden, zij was 
toen 70 jaar oud. Maar alleen zijn is voor mij heel 
moeilijk. Een jaar erna heb ik Henny leren kennen 
met wie ik 12 jaar een lat relatie heb gehad, ook zij 
is overleden in 2016. Ik schrijf dit nu zodat u een 
overzicht krijgt van mijn verleden. In mijn werkzaam 
leven ben ik altijd internationaal 
vrachtwagenchauffeur geweest. Vaak was ik dan 

ook weekeinde van huis, en soms 2 tot 3 weken aan een stuk. 
Meestal reed ik naar Frankrijk, Italië en Spanje. Maar ook wel Zweden 
en Noorwegen. Dit alles bij het Internationaal transportbedrijf van P.A. 
de Kok hier in Wateringen. Voor al wat oudere onder de lezers wel 
bekend. 33 jaar heb ik voor dit bedrijf gereden. Daarna mijn 
pensionering oftewel V.U.T. regeling. Maar ik kon toch slecht stilzitten 
en heb toen nog wat jaren klein transport gedaan. Dat is nu wel 
verleden tijd geworden.  Nu wat anders, over mijn hobby’s, mijn 
grootste hobby is wel fietsen, en dat doe ik bijna elke dag, en dan zo’n 
40 a 50 km. Dit doe ik omdat ik er een hekel aan heb om achter de 
geraniums te zitten, en het houd mij in een goede conditie. Een ander 
leuk tijdverdrijf vind ik om gezellig een hapje uit eten te gaan en als er 
dan een leuke dame mee gaat helemaal.  Verder volg ik met veel 
interesse het sport gebeuren, vooral wielrennen op tv. En dan 
speciaal de Toer de Frans, de ronde van Italië en Spanje.  Op 
aanraden van enkele goede vrienden, ben ik 3 jaar geleden lid 
geworden van de K.B.O. Wateringen.  Daar ga ik nu met veel plezier 
elke week een potje biljarten, in het begin moest ik nog wel het een en 
ander bij schaven, maar nu speel ik een aardig potje mee. Helaas 
heeft corona nu roet in het eten gegooid, maar hopende dat in het 
nieuwe jaar 2022 alles weer wat normaler wordt en we weer kunnen 
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gaan biljarten. Dit was in het kort wat ik over mijn leven en werken 
wilde vertellen. Ik heb de pen doorgegeven aan Ronald Balm. 
    
Met Vriendelijke groet,    Jan Schols. 
 

 

 

 

Valse winactie Albert Heijn via mail 

Bron: Nieuwsbrief week 5 van Seniorweb 

 

Trap niet in een nepmail over een gewonnen prijs bij 
Albert Heijn. U hebt geen 50 euro gewonnen, maar 
criminelen proberen uw persoonsgegevens te stelen. 

Volgens de e-mail speelden klanten van de supermarkt 
automatisch mee met een grote winactie. Ze maakten kans op allerlei 
prijzen, zoals spelcomputers en gratis winkelen. Daarbovenop 
wonnen 500 klanten een geldprijs van 50 euro. De ontvanger van de 
mail zou een van de winnaars van het geldbedrag zijn. 

Prijs claimen 

De winnaar moet de prijs claimen via een link in de mail. Achter deze 
link zit een nepwebsite waarop hij of zij allerlei gegevens moet 
invullen. Internetcriminelen gaan vervolgens aan de haal met deze 
gegevens. Klik daarom niet op de link en vul ook geen gegevens in. 
Valse winacties zijn een bekende manier om persoonsgegevens van 
mensen te achterhalen. Vaak worden grote bedrijven als Albert Heijn, 
Ikea, Center Parcs of Nespresso gebruikt als afzender. Wees dus 
extra alert bij e-mails over gewonnen prijzen. 

SeniorWeb Phishingchecker 

Twijfelt u over de echtheid van een 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. 

 

https://www.seniorweb.nl/phishing
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Eén Outlook voor iedereen 
Bron: Nieuwsbrief week 5 van Seniorweb 

 

Microsoft werkt aan een mail-app voor alle 
besturingssystemen. Die app moet een eind 
maken aan de vele verschillende Outlook-
versies die momenteel bestaan. 

Microsoft heeft verschillende mail-opties. Outlook en Outlook.com via 
de browser, de app Mail in Windows en het programma Outlook. Elk 
met een eigen vormgeving en indeling. 

Microsoft werkt inmiddels al geruime tijd aan het project Monarch. 
Doel daarvan is één Outlook. Eén mailapp voor overal: Windows, 
Mac, Android, iPad/iPhone en web. Een testversie is bijna klaar en 
wordt naar verwachting dit najaar uitgebracht. Ook voor gebruikers 
van Windows 10. 

 

Ontkoppeling nog niet van tafel, maar KBO-PCOB blijft 
strijdvaardig 
Bron: KBO-PCOB.nu 

Het kabinet gaat in maart bekijken hoe de daling van de koopkracht 
van enkele groepen, met name AOW’ers, gerepareerd kan worden. 
Dat is de uitkomst van het Tweede Kamerdebat over de 
regeringsverklaring van het nieuwe kabinet. KBO-PCOB is 
teleurgesteld dat premier Rutte het plan voor de ontkoppeling van de 
AOW voorlopig niet wil intrekken, maar het laatste woord over de 
AOW en de koopkracht is nog niet gesproken. 

‘Voor AOW’ers kan er kennelijk niets af’ 
Voorafgaand aan het debat stuurde KBO-PCOB, met een brede 
coalitie van andere senioren- en maatschappelijke organisaties, een 
brandbrief aan de Tweede Kamer over de dreigende ontkoppeling van 
de AOW en de geplande verhoging van het minimumloon vanaf 2024. 
In het debat stuitte de ontkoppeling op grote en principiële weerstand 
vanuit de oppositie. De aap kwam deze week echter uit de mouw toen 
bleek dat het 2,4 miljard euro (in latere jaren oplopend tot 2,9 miljard) 
zou kosten om de AOW toch te koppelen. KBO-PCOB woordvoerder 
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Gusta Willems:“Waar in het coalitieakkoord met tientallen miljarden 
wordt gesmeten, kan er wat het kabinet betreft kennelijk niets af om 
AOW’ers mee te laten delen door de koppeling op een fatsoenlijke 
manier in ere te houden”. 

Kabinet moet zijn huiswerk overdoen 
In het debat bleek dat de coalitiepartijen zijn geschrokken van de 
laatste koopkrachtcijfers. Deze laten zien dat de meeste 
gepensioneerden er de komende kabinetsperiode op achteruit gaan. 
Op verzoek van de coalitie gaat het kabinet daarom in maart bekijken 
hoe de koopkrachtachteruitgang van AOW’er gerepareerd kan 
worden. Aangezien de ontkoppeling pas effecten heeft vanaf 2024, 
kan verwacht worden dat het kabinet hiervoor in maart ook naar 
andere opties dan de koppeling zal kijken. 

Wordt vervolgd! 
KBO-PCOB is ontevreden dat de ontkoppeling niet van de baan is. 
Hoewel premier Rutte niet uitsluit dat het kabinet op een later moment 
alsnog afziet van de ontkoppeling, had het van meer nieuw elan 
getuigd als het kabinet de 3½ miljoen AOW’ers niet had laten 
bungelen maar vandaag meteen gerust had gesteld. Toch geeft KBO-
PCOB niet op. Willems: “Het kabinet schuift de discussie door naar 
het voorjaar, en daarbij is de strijd wat ons betreft nog niet gestreden!” 

 

Gepensioneerden kopen niets voor versoepeling indexatie 
Bron:  KBO- PCOB nu 

Tweederde van de Nederlandse gepensioneerden kopen niets voor 
de voorgestelde versoepeling van de indexatieregels in 2022. Dat 
schrijven de gezamenlijke ouderenorganisaties KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden, ANBO, KBO-Brabant en NOOM in hun reactie  op 
de internetconsultatie over de wijziging van de rekenregels, de 
zogeheten motie Van Dijk. 

Het is niet te voorzien dat de deelnemers van de grote fondsen ABP, 
PFZW, PME en PMT komend jaar een euro bij krijgen. Dat knelt des 
te meer nu de inflatie is opgelopen tot boven de 5% en de 
verwachting steeds sterker wordt dat die inflatie niet tijdelijk is. 
Daarnaast dreigt de koppeling van de AOW aan het minimumloon te 
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worden losgelaten, wat de inkomenspositie van gepensioneerden ook 
gaat aantasten. 

Minister Carola Schouten is nu verantwoordelijk voor de pensioenen. 
In een zogeheten Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) worden 
de regels voor indexatie tijdelijk verlicht. Pensioenfondsen mogen 
vanaf 105 procent beleidsdekkingsgraad volledig indexeren, tegen 
beperkt indexeren vanaf 110 procent nu. Maar veel fondsen voldoen 
daar niet aan. 

Bovendien zijn er veel andere beperkingen: 

• Fondsen mogen niet terugvallen onder de 105 procent. De 
facto moeten ze dus een beleidsdekkingsgraad van 107 
procent hebben. 

• Fondsen moeten rekening houden met verdere verlaging van 
de langetermijnrente (ufr) wat de dekkingsgraad drukt. Ook de 
te lage premiedekkingsgraad haalt de dekkingsgraad komende 
jaren naar beneden. 

• Ook sturen fondsen op nominale zekerheid richting de transitie 
om kortingen te voorkomen 

Daardoor zullen ook fondsen die tussen de 105 en 110 procent 
beleidsdekkingsgraad zitten aarzelen met toekenning van een hoger 
pensioen. Tenslotte lijkt het erop dat de maximale indicatie 1,7 
procent zal bedragen en dat ligt ruim onder de huidige inflatie. 

De ouderenorganisaties wijzen er in hun reactie opnieuw op dat het 
vertrouwen in het pensioenstelsel tanende is. Na 12 jaar uitholling van 
de koopkracht van het pensioen en een indexatieachterstand van 20 
tot 25 procent staats de koopkracht nu extra onder druk door de 
gestegen inflatie. Uitzicht op indexatie in de periode tot 2027 is er voor 
het overgrote deel van de gepensioneerden evenmin. Het draagvlak 
voor de pensioenvernieuwing neemt daarmee steeds verder af. 
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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. 
 

REGIOCOÖRDINATOR ZUID-HOLLAND (REGIO DEN HAAG) 

Nancy Jansen 

nancy@4hetleven.nl 

 

 

Mailadres: 

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

 

Spreuk; 

Doe de dingen die je leuk vindt.  

Geld kan altijd nog naar je toekomen,  

Maar tijd komt nooit meer terug.  

 
Voorpositiviteit.nl 

 

mailto:nancy@4hetleven.nl
mailto:kees.grolleman@gmail.com
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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. 

 

 

 

 

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 3-2022 – voor 10 maart 2022 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3.  

 

https://kbowateringen.nl/
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 
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 
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@

