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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.6                          juni 2022 

 

Van de bestuurstafel 

 

Op deze heerlijke zomerdag ziet alles er prachtig uit. Eindelijk een 
avond om buiten te zitten en te genieten. 
Intussen woedt de oorlog in de Oekraïne maar voort. Velen zijn alles 
kwijt, alles wat ze hun hele leven bij elkaar vergaard hebben, is weg 
en dan nog het onnoemlijke menselijke leed dat door de oorlog wordt 
veroorzaakt. 
Wij mogen hier mopperen op de dure benzine, de hogere 
energierekening etc. Misschien komt u wel in aanmerking voor 
bijzondere bijstand. Als u twijfelt, neem contact op met de gemeente, 
of met onze ouderenadviseur mw. Petra Rouss. Elders in dit blad 
vindt u haar telefoonnummer. 
 
Van 9 tot 16 juli is onze vakantieweek. Deze week ziet er weer zeer 
veelbelovend uit. Voor iedereen die meegaat: een hele fijne vakantie 
in Oldenzaal. 

http://www.kbowateringen.nl/
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In dit blad vindt u ook het opgaveformulier voor het kaartweekend in 
september. Wie vaker mee is geweest, weet hoe gezellig zo’n 
weekend is. Natuurlijk wordt er ook voor de eer gestreden maar een 
weekend waarin eenieder het naar zijn/haar zin heeft, staat voorop. 
 
En dan komen we wederom bij het punt van de klaverjasleiding. 
Zonder leiding geen klaverjas meer op de dinsdag! Dat is toch niet 
wat we willen. Als nu eens 3 leden zich zouden aanmelden, dan zou 
er met steeds wisselende bestuursleden een poule gevormd kunnen 
worden zodat u 1 x per 4 à 5 weken aan de beurt bent. 
Wie o wie geeft zich op? 
 
Wat Corona in het najaar gaat doen, niemand die het echt weet. Komt 
tijd, komt raad. 
Het bestuur wenst u een prettige zomer, waarin u op de 
dinsdagmiddag kunt blijven klaverjassen/bridgen/biljarten/crea en een 
spelletje doen bij de KBO. We hopen u te zien op onze 
openingsmiddag op dinsdag 6 september. 
 

Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 
 

 

 

Overleden; 

 
Mevr. A.M.A. Verbraeken-Suikerland   op  8 mei 
Dhr.   C.P.M.(Nol) Vijverberg   op 27 mei 
Mevr. Bep Balk     op 30 mei  
Mevr. M.J.T (Riet) Zwinkels-van Kester            op 10 juni 
 
Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
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60 jaar getrouwd; 

Dhr en Mevr N.P. (Nico en Toos) v/d Meer    20 juli 

Dhr. en Mevr. (Riet en Rinus) van Vliet     25 juli 

 

 

50 jaar getrouwd;  
Dhr. en Mevr. Leo en Helly de Kok.      3 juni 
 

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

  

 

 

 

Nieuwe leden: 
 
Mevr. A.D.M. van de Voorde. 
 
Mevr. van de Voorde welkom en een fijne tijd bij de KBO. 

  

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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Activiteiten:  

 

juli en aug  Vrij bridgen, klaverjassen, biljart, crea enz. 

                                op elke dinsdag 13.00 uur bij Velo   

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

6 sept.  Opening nieuw seizoen 

16 t/m 18 sept;        Kaartweekend in Venray. 

12 oktober   Van der Kloostermode  
 
    
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. 
 
In de maanden juli en augustus is er elke dinsdag vrij bridgen, 
klaverjassen (13.00 uur aanwezig zijn) biljarten en crea 
Donderdag is de Velo dan gesloten voor de KBO 

 

Ouderenadviseur:  

 

 

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

 

Wist je dat Nederland Europees kampioen zitten is? 
Met name werkende mensen zitten wel tot 9 uur per dag, 
Minder zitten verkleint  de kans op gezondheidsklachten 
 
Lees meer via https.//hersenstichting.nl/bewegen 

 

 
Gezocht! 

Wij zoeken mensen die willen koffie schenken 

tijdens de kaartmiddagen op dinsdag en donderdag 

bij VELO. Van te voren 

zetten we alles klaar. Na 

afloop ruimen we alles 

weer netjes op. We 

starten om 13.00 uur en 

tussen 16.00 uur en 16.30 

uur zijn we klaar.  

Het is de bedoeling dat we 

met z’n vieren zijn. 

Tussendoor doen wij ook 

een gezellig spelletje.  

Als u nadere informatie hierover  wilt kunt u contact 

opnemen met Annie de Brabander telefoonnummer 

06-13672930 

 

Mailadres: 

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

 

 

mailto:kees.grolleman@gmail.com
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Biljart   

Als de klaverjassers hun eindtoernooi voor de 
zomerstop spelen, dan is er voor ons biljarters 
ook wat te doen en spelen wij een toernooi 
bandstoten. Dat om weer eens wat anders 
dan het libre te spelen. En dat dit spel 
weldegelijk anders is, blijkt wel uit de 
einduitslagen, want niet altijd wint de beste speler en dat komt een 
beetje uit de berekening. De berekening gaat als volgt: de uitslag van 
het bandstoten gedeeld door het moyenne en geeft een uitslag achter 
de 0.  Zo hebben wij dus weer zo’n toernooitje gespeeld, ieder één 
partij en een uitslag,  

1é prijs voor André van Mierlo met  0.96 punten.  

2é prijs voor Gudo de Wit met   0.93 punten.  

3é prijs voor Cees Meeuwisse met   0.82 punten.  

4é prijs voor Simon Verwijk met   0.69 punten.   

Daarna speelden we de middag vol met het gewone libre en hadden 
we een gezellige middag. Moet ik nog wel vermelden dat de eerste 
prijs naar het jongste nieuwe lid van de biljart ging, André van Mierlo.  
Zo kunnen we best nog meer nieuwe leden erbij hebben, dus als je 
een vriend of kennis weet over te halen voor een leuk potje biljart bij 
een leuk en vlot stelletje oude kerels, is hij van harte welkom. André 
kwam en gaat nooit meer weg, dus wie durft………….! En zo lopen 
we tegen de zomer aan en gaan we zo’n beetje vakantie vieren, ieder 
op zijn manier. Ik wens  iedereen een fijne tijd, ook bij de K.B.O. 

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 

 

Competitie afgesloten met een partij prijsklaverjassen 

Op de laatste dag van mei is de klaverjascompetitie afgesloten en dat 
gebeurde, anders dan wellicht gebruikelijk was, met een partij 
prijsklaverjassen. Het was tevens de laatste dinsdagmiddag waarop 
wij, Piet en Hilda Pool, in actie waren als begeleiders. Het bestuur liet 
dat niet ongemerkt voorbij gaan. Wij werden verrast met een mooie 
bos bloemen en een fles wijn. Maar ook de leden lieten zich niet 
onbetuigd. Van hen kregen we beiden een envelop met inhoud. 
Het bestuur had voor een serie leuke prijzen gezorgd waar voor door 
64 enthousiaste kaarters werd gestreden. Naar aanleiding van een 
vraag tijdens de algemene ledenvergadering van Tiny Odems had 
Cees Grolleman er voor gezorgd dat de punten op grotere lijstjes 
genoteerd en geteld konden worden. Voor velen (letterlijk) een 
duidelijke verbetering. 
Omdat de klaverjascompetitie werd afgerond met prijsklaverjassen 
was er die middag een dubbele prijsuitreiking. Er werd begonnen met 
de prijsuitreiking van de competitie. 
Eerste is geworden Harry Spaans met een puntentotaal van 135.838; 
tweede is geworden  Toos Helderman met 133.987 punten. Op de 
derde plaats is geëindigd Jan van Empel met 133.894 punten. De 
volledige uitslag staat op de site van KBO Wateringen. Nadat zij een 
prijsje hadden uitgezocht, volgde de prijsuitreiking van het 
prijsklaverjassen. 
Daar gingen de eerste drie prijzen naar Ali van Zeijl met 5582 punten, 
Plony Bouwman met 5569 punten en Joke Pronk met 5434 punten. 
De poedelprijs in de vorm van een handgemaakt doosje met twee 
spellen kaarten erin, ging naar Rita Hendriks. 
De resterende  prijzen werden met een trekking uit de overige 
telbriefjes verdeeld. De gelukkigen waren dit keer: Riet Bom, Nel van 
Dorp, Bep van Hagen, Ria Kleijn, Leny de Loos-de Kok, Joke Mulder, 
Leny Righarts, Riet Rodenrijs, Leny van Ruijven, Jeannette Schutte, 
An van der Sman, Fie Spaans, Sjef van Veen (de enige man in dit 
gezelschap), Toos Verhulst, Wil Vrees- wijk, Ria Zandvliet, Jeanne 
van Zundert en Wil Zwinkels. 
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Inmiddels is het vrij klaverjassen al een paar weken aan de gang. 
Bestuursleden zullen voorshands bij toerbeurt voor de begeleiding 
zorgen. Wij wensen de deelnemers een prettige kaartzomer. 
Wij ronden af met alle deelnemers te bedanken voor de prettige sfeer 
en vooral voor de leuke attenties. 
      Piet en Hilda Pool 
 

  

 

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. 

 

Spreuk; 

Doe de dingen die je leuk vindt.  
Geld kan altijd nog naar je toekomen,  
Maar tijd komt nooit meer terug.  
Voorpositiviteit.nl 
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Droedel van Harry 

 

Oplossing droedel 69 uit nieuwsbrief nr. 5 - 2022   

Op eN ER = Opener 

Goede inzenders zijn: Riet Zwinkels, 
Anneke Thoen, Hannie Simons, Riet 
Vollebregt. 
 
 

Onder de goede inzenders is een prijsje verloot en die is gewonnen 
door Riet Vollebregt. Riet van harte gefeliciteerd. 
 
Droedel  70 
 

 

 

Uw oplossing kunt u tot 10 augustus 2022 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

 

mailto:thea1944@caiway.net
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Bridge 

BRIDGE 

EINDSTAND 4e COMPETITIERONDE 
 

A-lijn 
 

1e                Kees Grolleman en Dick Kraaijenbrink  55,71 %  
2e                Lenie vd Goes en Wilma Groenendijk 53,54 %  
3e                Wil en Piet Duijndam                                   51.08 % 
 
 

B-lijn gepromoveerd naar de A-lijn 
 

1e                Willy en Gerard Nederpel                            58.18 % 

2e                Thea Bekkers en Vonie van Rijn   57,54 %  
3e                Lenie den Bieman en Etty de Kok               54.30 % 

4e                Hans Vollering en Piet van Os                    53.99 % 
 
 

C-lijn gepromoveerd naar de B-lijn 
 

1e                Ria en Wim van Koppen                             65.02 % 

2e                Corrie en Rink van Rossum                        56.53 % 

3e                Toos v.d. Helm en Tiny van Bergen            54.88 % 

4e                Annie en Cees van Ruijven                         53.27 % 
 
 

D-lijn gepromoveerd naar de C-lijn 
 

1e                Tiny Eekhout en Coby Doorschodt             53.40 % 

2e                Truus en Adrie Hartman                             53.14 % 

3e                Bep Heemskerk en AnnieMank                  52.88 % 

4e                Pascala en Pieter Drenth                            51.92 % 
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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 per 
persoon 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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Volg de gratis cursus Digisterker bij de bibliotheek! 

 

De dienstverlening van de overheid wordt bijna alleen nog digitaal 
aangeboden. Het maken van een afspraak bij de gemeente of een 
vraag aan de belastingdienst, het gaat allemaal via de computer. Dit 
heeft voor veel mensen voordelen, maar niet iedereen is digi-vaardig 
genoeg. Daarom is er de cursus Digisterker! Met deze cursus leert 
iedereen om zelfstandig gebruik te maken van de digitale overheid, 
zoals omgaan met DigiD, de website raadplegen van Gemeente 
Westland of MijnOverheid.  

Volg de cursus bij de bibliotheek bij jou in de buurt. De cursus wordt 
gegeven in samenwerking met SeniorWeb en bestaat uit vier 
bijeenkomsten. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. 

Aanmelden kan via de balie in de bibliotheek of via klantenservice 
(0174-226404) of via de website www.bibliotheekwestland.nl 

Tevens biedt de bibliotheek de cursus Klik&Tik aan, voor iedereen die 
de basisvaardigheden van het gebruik van laptop, tablet of mobiele 
telefoon wil leren.  

 
Bibliotheek Wateringen   3e kwartaal 2022 
 
Donderdag van 10.00 – 12.00 uur 
14 juli ,      21 juli,    28 juli en 1 augustus 
 
Maandag 19.00 – 21- 00 uur 
18 juli,       25 juli,     1 augustus en 8 augustus 
 
 
Tip: Bent u nog niet bekend met de computer en internet en wilt u toch 
graag de cursus volgen, volg dan eerst de cursus Klik en Tik. 
Klik voor meer informatie  op de website www.bibliotheekwestland.nl 

Of kom langs bij de bibliotheek 

 

http://www.bibliotheekwestland.nl/
http://www.bibliotheekwestland.nl/
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B l s  n  nvull  s  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: kbowateringen.nl. Als u informatie heeft wat geschikt is voor 
de website mail het dan naar: webmaster@kbowateringen.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
https://kbowateringen.nl/
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Ik geef de pen door aan 

                                                
Als geboren en getogen Peenbuiker (Loosduiner voor de niet-weters ) 
is het een eer een stukje te mogen schrijven voor de KBO-
nieuwsbrief. 
Zoals gezegd, geboren in 1946 net na de tweede Wereldoorlog in het 
inmiddels door Den Haag geannexeerde dorp Loosduinen. Als 
twaalfde kind van een uiteindelijk gezin van vijftien kinderen was het 
zoals in vele grote gezinnen een kunst voor iedereen het hoofd boven 
water houden. 
Na mij kwamen nog 3 broers waarmee het uiteindelijke gezin bestond 
uit 5 meisjes en 10 jongens. Een echt tuindersgezin zoals er vele 
waren in het Westland. Uiteraard moest iedereen een handje helpen 
in het gezin. Ik heb in die jonge jaren vele emmers aardappelen 
moeten schillen, spruiten schoon moeten maken of de afwas moeten 
doen. 
Mijn vader, die in de tuin werkte, waar hij het werk in de tomaten 
aannam van het poten tot en met het oogsten inclusief het veilen met 
de schuit, deed na schooltijd dikwijls een beroep op ons. Blad 
plukken, dieven en tomaten plukken. Ja, we hebben van huis wel 
leren werken. 
Na mijn studie Elektrotechniek, dus niet gekozen voor het tuiniersvak, 
ben ik gaan werken bij de technische dienst van een 
wegenbouwbedrijf in Den Haag. Op mijn 23e heb ik mijn huidige 
vrouw leren kennen. Hetgeen uiteindelijk resulteerde in twee prachtige 
dochters, later met twee fijne schoonzonen en inmiddels vier heerlijke 
kleinkinderen waarvan de oudste nu studeert in Leiden. 
Na een verblijf van 37 jaar in Houtwijk, hebben wij drie jaar geleden 
besloten onze zeskamerwoning te verkopen en een appartement te 
kopen. De kinderen waren inmiddels het huis uit en het onderhoud 
van een grote woning werd een zware belasting. 
Wij vonden in onze zoektocht naar een nieuwe woning een 
appartement op de van Egmondlaan in Wateringen waar we meteen 
verliefd op waren. Men zal wel denken een hele stap voor iemand die 
bijna zijn hele leven lang in Loosduinen heeft gewoond. Ik moet 
zeggen, we hebben geen dag hoeven te wennen. Het dorpse karakter 
en de gemoedelijke sfeer spraken ons zeer aan. Wij voelden ons in 
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Wateringen vanaf de eerste dag als in een warm bad. Wat 
meegeholpen heeft is dat wij vanuit ons appartement weer kijken op 
een kerk en een molen zoals in Loosduinen. 
Wij zijn nu mede huisgenoot in een gebouw bestaande uit twintig 
appartementen. Inmiddels na een jaar ben ik gekozen in het bestuur 
van de VVE van deze appartementen en heb ik mijn handen vol aan 
het regelen rond het onderhoud hiervan. Ja, je verkoopt je huis om 
van het onderhoud af te zijn, en doe nu het onderhoud regelen van 20 
appartementen. Wat is wijsheid.  
Het werk wordt door de medebewoners zeer gewaardeerd. En dat 
alleen al geeft  je een heerlijk gevoel.  
Inmiddels zijn we al aardig ingeburgerd. Door het lidmaatschap van 
de KBO en de kaartmiddagen op dinsdag zijn vele Wateringers 
bekenden voor ons geworden. 
We genieten nog elke dag van ons verblijf in Wateringen en hopen dit 
nog lang in goede gezondheid vol te houden. 
 
Ik geef de pen door aan  Marga v/d Bosch 
 
Joop Vollebregt 
 
 
 
 

Leesoefening                       

BARNEVELD                 

BENEVELD 

PIJPETUITJE 

HYENAVEL 

BOMMELDING 

INKEPINKJE                             Peinzen 

MIISTER                                                        Sepiatekening Neel Korteweg 
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Uit goed voor U   

                         

Beste bridge en klaverjas liefhebbers 
 

Op veelvuldig verzoek is er weer een kaartweekend voor u 
georganiseerd op:  

 

16, 17 en 18 september 2022 

in Hotel Asteria in Venray 
 

Hotel Asteria is een viersterren 
Hotel gelegen in het gebied 
van de Limburgse Peel en 
Nationaal Park de Maasduinen. 
Excellente service en 
Bourgondisch genieten en 
gastvrijheid is hun passie aan 
de Maasheseweg 80A, 5804 
AD te Venray 

  
Het arrangement bestaat uit 2x overnachting met ontbijt, 2x 
driegangendiner en een lunch op de zondag. De kosten hiervan zijn 
voor onze KBO leden € 170,00 p.p. Voor niet leden berekenen wij  

€ 10,00 extra. Uiteraard hebben onze eigen leden altijd voorrang bij 
de inschrijving. De prijs is p.p. op basis van een 2 persoonskamer. 

Voor een éénpersoonskamer wordt een meerprijs berekend van  

€ 20,00 p.p.p.n. Deze kamers zijn slechts beperkt beschikbaar. 
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Vervoer 

Er is busvervoer geregeld om u naar Venray en weer terug naar 
Wateringen te brengen. Bij een aantal van minimaal 45 personen 
bedragen de kosten € 27,50 p.p. 

 

Voor de zaterdag heeft het hotel een bus ter beschikking, die u om 
10.30 uur naar Kleve brengt en rond 15.00 uur weer terughaalt voor 
het mooie bedrag van € 10,00.  

 

Deze bedragen dient u gelijktijdig met de arrangementsprijs te 
voldoen. 

 

Inschrijving en betaling dienen uiterlijk 11 augustus 2022 binnen 
te zijn. 

Wij adviseren u zelf een reis en of annuleringsverzekering af te 
sluiten. 

 

Dit weekend valt onder het reglement van KBO.Wateringen (Zie onze 
website/verkrijgbaar bij de secretaris). 

Het maximumaantal deelnemers is 100. Boek dus snel, want wie het 
eerst komt eerst maalt en VOL is VOL. 

De inschrijfstrook kunt u op de soosmiddagen inleveren bij Joke 
Mulder, Pr. Hendrikstraat 85 of Coby v.d. Knaap, Kerklaan 28 C. 

 

De kosten voor dit weekend dient u over te maken op onze 
bankrekening 

NL 33 RABO 0156610132 t.n.v. KBO Wateringen onder vermelding 
van kaartweekend 2022. 

Met vriendelijke groeten,  

 

Commissie 

Uit Goed Voor U 
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Inschrijfformulier Kaartweekend  Venray 2022 

 

Inschrijfstrook kaartweekend inleveren vóór 11 augustus 2022 

 

Neemt deel aan het klaverjassen / bridgen* (doorhalen wat niet van 
toepassing is) 

 

Naam: 
dhr/mevr.*…………………………………………………………… 

Adres………………………………………………………………… 

Telefoonnummer…………………………………………………… 

 

Naam partner: 
dhr/mevr*………………………………………………………   

Adres partner……………………………………………………… 

Telefoonnummer………………………………………………… 

 

Ik maak/wij maken wel /geen* gebruik van het vervoer per bus tegen 
betaling van € 27,50 p.p. 

 

Wij maken gebruik van: 2 personen op één kamer*/ Ik wil uitsluitend  

een éénpersoonskamer*. 

 

Ik maak/ wij maken wel / geen* gebruik van de bus naar Kleve op  

zaterdag van € 10,00 p.p. 

 

     ……………………………………………………………… 

 

(*=Doorhalen wat niet van toepassing is). 
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Rookmelders 
Bron KBO-PCOB Verenigingsnieuws | Juni 2022  

Per 1 juli 2022 is het voor alle woonhuizen verplicht om op elke 
verdieping een rookmelder te hebben. Een rookmelder redt levens. 
Kijk of u in aanmerking komt voor een gratis installatie door het 
rookmelderteam. Lees meer via onderstaande knop. 
 
Als je zelf niet in staat bent om een rookmelder te plaatsen, dan 
kun je de hulp inroepen van het rookmelderteam.  
 
Ben je zelf, vanwege verminderde mobiliteit, niet meer in staat 
rookmelders te plaatsen? De snelste manier om je huis van 
rookmelders te voorzien is iemand in je omgeving te vragen om de 
rookmelders voor je op te hangen. Lukt dat niet? Dan staat het 
rookmelderteam voor je klaar. Het rookmelderteam bestaat uit meer 
dan 3000 vrijwilligers die door de Brandweer zijn getraind en precies 
weten hoe en waar ze een rookmelder moeten ophangen. In heel 
Nederland komen ze rookmelder(s) ophangen bij mensen die dat 
vanwege verminderde mobiliteit niet meer kunnen. Ze nemen dan ook 
direct een paar veiligheidsstappen met je door. Zo geven ze tips om 
brand te voorkomen en hoe je jezelf bij brand in veiligheid brengt.   
 
Hoe schakel je het rookmelderteam in?  
Kun je zelf geen rookmelders plaatsen en is er in je omgeving 
niemand die dat voor je kan doen? Bel naar de Nederlandse 
Brandwonden Stichting op 0251 - 275 555, meld je aan een geef je 
adresgegevens door. Vervolgens wordt er gekeken welke vrijwilliger 
bij jou in de buurt woont. Per post ontvang je de contactgegevens van 
de vrijwilliger, met wie je daarna zelf telefonisch een afspraak kan 
maken. 
 
De vrijwilliger komt op de afgesproken tijd bij je langs, plaatst de 
rookmelder(s) en geeft een aantal handige tips! De plaatsing door de 
vrijwilliger is gratis. De rookmelders betaal je zelf. Heb je nog geen 
rookmelder in huis? Dan kun je ze hier online aanschaffen. 

https://brandwondenstichting.nl/webwinkel/categorie/melden/rookmelders/?_ga=2.51086765.5441924.1630412758-1205023576.1601282603
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Dit kunt u allemaal met DigiD doen    
De volgende artikelen komen uit de Nieuwsbrief 

van Seniorenweb 

 
Met DigiD kunt u meer dan uw 
belastingaangifte indienen. Bekijk met 
het identificatiemiddel ook uw 

pensioen, regel zorgzaken of doe aangifte bij de politie. 
 
DigiD aanvragen en gebruiken 
Voordat u DigiD kunt gebruiken moet u het identificatiemiddel eerst 
aanvragen. Hoe u dit doet en hoe u DigiD gebruikt leest u in het artikel 
'DigiD, het digitale identiteitsbewijs'. 
 
Toeslagen regelen 
Op Toeslagen.nl kunt u een overzicht raadplegen van uw toeslagen. 
Hier staat welke toeslagen u gebruikt en welke gegevens van u 
bekend zijn. U kunt er ook toeslagen wijzigen of aanvragen. Lees 
hierover meer in de tip 'Toeslagen berekenen, aanvragen of 
controleren'. 
 
Belastingaangifte 
Bij de Belastingdienst doet u met uw DigiD aangifte 
inkomstenbelasting. Meer informatie over belastingaangifte is te 
vinden in onze 'Wegwijzer Digitale Belastingaangifte'. 
 
Aangifte doen bij de politie 
Bij internetoplichting, vernieling zonder bekende dader en andere 
onfrisse praktijken is het goed om aangifte te doen bij de politie. Dat 
kan tegenwoordig ook online. Naderhand kunt u online uw aangifte 
eventueel aanvullen en volgen wat ermee gebeurt. 
 
Pensioen bekijken en aanvragen 
Wanneer uw pensioen nog niet is ingegaan, kunt u 
op Mijnpensioenoverzicht.nl nagaan hoeveel pensioen u hebt 
opgebouwd. Mijnpensioenoverzicht.nl wordt verzorgd door de 
Stichting Pensioenregister. dat is opgericht door de Sociale 

https://www.seniorweb.nl/artikel/digid-het-digitale-identiteitsbewijs
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/toeslagen
https://www.seniorweb.nl/tip/toeslagen-aanvragen-controleren
https://www.seniorweb.nl/tip/toeslagen-aanvragen-controleren
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/home/home
https://www.seniorweb.nl/belastingaangifte
https://www.politie.nl/mijnpolitie
https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/pensioenregister/
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Verzekeringsbank (SVB) en alle Nederlandse pensioenuitvoerders. 
Iedere Nederlander kan inloggen met zijn of haar DigiD. Vervolgens 
ziet u welke bedragen op u liggen te wachten, zowel bij de Sociale 
Verzekeringsbank (SVB) die de AOW uitkeert, als bij 
pensioenfondsen en verzekeraars waar u pensioen hebt opgebouwd. 
Ook ziet u wat uw nabestaanden krijgen als u overlijdt. AOW en 
pensioen dat u al ontvangt, wordt niet getoond. Ook laat deze website 
niet zien wat u zelf voor uw oude dag hebt geregeld. 
AOW aanvragen bij de SVB kan ook met uw DigiD. Meer hierover 
leest u in het artikel 'AOW aanvragen met DigiD'. 
 
MijnOverheid 
Veel overheidszaken zijn digitaal te regelen en in te zien. Een centraal 
punt hierin is 'MijnOverheid'. Op de website Mijn.overheid.nl ziet u hoe 
u geregistreerd bent bij de verschillende overheidsinstanties. Volg 
bijvoorbeeld hoe het ervoor staat met de vergunning voor een 
dakkapel of een aanvraag van een uitkering. Ook krijgt u via 
MijnOverheid berichten van overheidsinstanties, zoals de 
Belastingdienst. Deze komen binnen in de zogenaamde Berichtenbox. 
Meer over MijnOverheid en het activeren van de Berichtenbox, leest u 
in de tip 'Post van de overheid in uw digitale berichtenbox'. 
 
Zorgdeclaraties indienen 
Grote zorgverzekeraars maken het mogelijk om via hun website 
zorgnota's te declareren. Het is heel gebruikelijk dat hierbij uw DigiD 
als inlog geldt. Groot voordeel van het online declareren is de snellere 
verwerking. Bovendien is er zo een handig online overzicht van uw 
declaraties en houdt u het geld voor de postzegel in uw zak. Om 
papieren nota's te kunnen indienen, hebt u wel een scanner of 
fototoestel nodig, waarmee u een goed leesbare, digitale kopie van de 
nota kunt maken. 
 
Aanmelden als donor 
In het donorregister helpt DigiD bij het vastleggen van uw keuze wat 
betreft orgaandonatie. Dit kan via een online formulier 
op www.donorregister.nl. Daarnaast kunt u uw registratie inzien en 
eventueel wijzigen. 

https://www.seniorweb.nl/artikel/aow-aanvragen-met-digid
https://mijn.overheid.nl/
https://www.seniorweb.nl/tip/tip-post-van-overheid-in-uw-berichtenbox
https://www.donorregister.nl/
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Zaken regelen met de gemeente 
Een afspraak maken voor de aanvraag van een nieuw paspoort, een 
parkeervergunning aanvragen of een uittreksel uit de Gemeentelijke 
Basisadministratie (GBA) aanvragen. Het zijn allemaal regelzaakjes 
met de gemeente, waarvoor identificatie met DigiD mogelijk is. Niet 
alle gemeenten bieden dezelfde mogelijkheden aan. Andere zaken 
die u online, met DigiD, kunt regelen zijn o.a. een verhuizing 
doorgeven, belastingzaken of een taxatierapport raadplegen. 
 
Medische gegevens koppelen 
Als u voor een spoedgeval bij een onbekende arts of apotheker 
terechtkomt, is het belangrijk dat die uw medische gegevens kan 
inzien. Huisartsen, apotheken en ziekenhuizen maken daarvoor 
gebruik van het Landelijk Schakelpunt (LSP), een netwerk waar uw 
eigen huisarts en apotheek uw medische gegevens aan elkaar 
doorgeven en waar andere zorgverleners medische gegevens kunnen 
opvragen. Om uw medische gegevens te koppelen aan het LSP en zo 
beschikbaar te maken voor zorgverleners, moet u eerst toestemming 
geven. Dat kan met DigiD via de website Ikgeeftoestemming. 
 
Medisch dossier 
In steeds meer ziekenhuizen maakt u met DigiD online afspraken. 
Sommige ziekenhuizen gaan nog een stap verder en bieden 
bijvoorbeeld ook vragenlijsten en folders aan ter voorbereiding op een 
ziekenhuisbezoek. Soms kunnen patiënten via internet zelfs hun 
medisch dossier inzien. Vraag uw eigen ziekenhuis naar de 
mogelijkheden of kijk op de website Hoeonlineisjouwziekenhuis.nl. 
Hier vindt u welk ziekenhuis over welke online diensten beschikt. Lees 
in de tip 'Surftip: online ziekenhuis' hoe u deze website gebruikt. 
 
En nog veel meer 
Talloze overheidsorganisaties zijn inmiddels aangesloten op DigiD. 
Naast de instellingen die in dit artikel aan de orde komen, zijn dat 
bijvoorbeeld het CBR en het UWV. Een volledige lijst van alle 
aangesloten organisaties vindt u op DigiD.nl. 
 

 

https://www.ikgeeftoestemming.nl/
http://www.hoeonlineisjouwziekenhuis.nl/
https://www.seniorweb.nl/tip/surftip-online-ziekenhuis
https://www.digid.nl/over-digid/wie-doen-mee
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Valse winactie Bol.com 
Criminelen versturen weer een mail met een valse winactie. 
Trap niet in een mail waarin staat dat u een Dyson stofzuiger 
wint. 
'Je bent geselecteerd door Bol.com. Vul een korte vragenlijst in en 
je wint een gloednieuwe Dyson stofzuiger.' Het lijkt te mooi om 
waar te zijn. Helaas is dat het ook. Het gaat om een valse winactie 
die afkomstig lijkt van Bol.com, maar in werkelijk is verstuurd door 
internetcriminelen. Klik niet op de link naar de vragenlijst, maar 
gooi de mail weg. 
Valse winactie 
Een valse winactie is een e-mail die de indruk wekt dat u een prijs 
of cadeaubon hebt gewonnen. Vaak lijkt u winnaar van een loterij 
georganiseerd door grote bedrijven als Ikea, Albert Heijn of Jumbo. 
In werkelijkheid hebben deze bedrijven niets met deze actie te 
maken. De mail komt van een malafide organisatie. Die probeert 
op deze manier uw persoonsgegevens te bemachtigen of u een 
duur sms-abonnement aan te smeren. Van de beloofde prijs ziet u 
uiteindelijk niks terug. 
 
SeniorWeb Phishingchecker 
Twijfelt u aan de echtheid van een e-mail? SeniorWeb-leden 
kunnen verdachte mails naar ons doorsturen via de SeniorWeb 
Phishingchecker. Uiterlijk de volgende werkdag hoort u of het een 
phishingmail is. 
 
Het SeniorWeb-lidmaatschap 

De digitale wereld maakt het leven leuker en makkelijker. 
SeniorWeb helpt u uw weg te vinden in de snel veranderende 
digitale wereld met tips en stap-voor-stapuitleg. 
 
Word nu lid 
Word nu lid en betaal tot eind 2022 slechts € 17,50. Bovendien 
ontvangt u het boek Overal internet cadeau. Meld u aan via het 
online formulier of neem contact met ons op via 030 - 276 99 65. 
Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u direct gebruikmaken van de 
ledendiensten van SeniorWeb. 

https://www.seniorweb.nl/phishing
https://www.seniorweb.nl/phishing
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Het verschil tussen 'CC', 'BCC' en 'Aan' 
 
E-mail versturen naar meer personen kan bij 'CC', 'BCC' en 'Aan'. 
Maar wat zien de ontvangers bij die opties? Wanneer gebruikt u welk 
invulveld? 
Mailen naar meer mensen 
E-mailen naar een groep is erg handig. Hetzelfde bericht meerdere 
keren versturen is niet meer nodig en u kunt zelf bepalen of de 
ontvangers elkaars adressen zien. Onder andere voor de privacy van 
de ontvangers is het dus belangrijk om te weten wanneer u het beste 
'Aan', 'CC' of 'BCC' kan gebruiken. 
Wanneer CC of BCC? 
Maar wanneer gebruik je nu het beste welk invulveld? Een overzicht: 
Aan: e-mail primaire ontvangers 
Zet achter 'Aan' de hoofdontvanger(s) van de e-mail, bijvoorbeeld de 
mensen van wie u een reactie verwacht. Hebt u veel geadresseerden, 
gebruik dan 'BCC'. 
CC: kopie ter informatie 
Naar e-mailadressen die achter 'CC' staan, gaat een kopie van het 
mailbericht. Zet hier de personen die op de hoogte moeten zijn van de 
inhoud van de mail, maar van wie u niet per se een reactie nodig hebt. 
Ontvangers kunnen de adressen die hier staan zien en eventueel aan 
alle vermelde adressen antwoorden. Gebruik deze optie dus alleen 
als u dat met de ontvangers hebt afgesproken. 
BCC: andere ontvangers verbergen 
Met 'BCC' stuurt u een blinde kopie. Ontvangers zien dat u de 
afzender bent, maar ze zien niet dat de e-mail ook naar anderen 
verstuurd is of naar wie. Handig als de ontvangers elkaar niet kennen. 
Willen ontvangers de mail beantwoorden, dan krijgt alleen de 
verzender dat bericht. Gebruik 'BCC' ook als de groep ontvangers 
groot is. Zet u die allemaal bij 'Aan', dan zijn de adressen ook allemaal 
beschikbaar voor eventuele verspreiders van spam in de groep 
ontvangers. 
BCC en CC aanzetten 
De invulvelden 'CC' en 'BCC' zijn niet in alle e-mailprogramma's altijd 
zichtbaar. Lees in de tip 'BCC gebruiken in e-mail' waar u ze vindt. 

 

https://www.seniorweb.nl/computerwoordenboek/s/spam
https://www.seniorweb.nl/tip/bcc-gebruiken-in-e-mail
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Blijvend indexeren 

Uit de nieuwsbrief kbo-pcob.nu 

 
Waarom deze actie? 
Binnenkort, naar verwachting nog vóór het zomerreces 2022, besluit 
de Tweede Kamer hoe ons nieuwe pensioenstelsel eruit komt te zien, 
dat uiterlijk in 2027 ingaat. Daarin staan ook afspraken over de 
komende jaren, de periode dus voordat het nieuwe stelsel van kracht 
wordt. De ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden en NOOM wijzen het wetsvoorstel zoals het er nu 
ligt af en kunnen alleen instemmen als aan hun eisen wordt tegemoet 
gekomen. Het nieuwe pensioenstelsel is een enorme stelselwijziging 
met gevolgen voor alle gepensioneerden én toekomstige 
gepensioneerden in ons land. Dat moet niet even snel door de 
Tweede Kamer worden gedrukt, zoals nu wel gebeurt. 

Onze eerste eis: de pensioenen moeten vanaf nu worden 
geïndexeerd en er moet indexering in de toekomst mogelijk zijn. 
Indexatie mag niet langer afhankelijk zijn van de dagelijks 
veranderende marktrente. De aanvullende pensioenen zijn sinds 2010 
bijna een kwart minder waard geworden. Daarom moet er vanaf nu 
worden geïndexeerd. Want eenmaal in het nieuwe stelsel kan er niets 
meer worden gerepareerd. Stap je in met een slecht pensioen, dan 
blijft het een slecht pensioen. De pensioenfondsen hebben genoeg 
geld in kas: het rendement van hun beleggingen is gemiddeld 7%! 
Daarnaast is het vermogen van de fondsen de afgelopen 12 jaar 
gegroeid van 700 naar 1800 miljard. Als je straks een stelsel invoert 
waarbij je je baseert op de rendementen, zou je dat ook al in de 
overbruggingsperiode moeten toepassen. Verder moeten 
pensioenfondsen al in de overgangsperiode zelf kunnen beslissen of 
ze gaan indexeren. Daarmee komt inhaalindexatie al in de komende 
jaren in zicht. 

 

Kopij Nieuwsbrief  

Kopij voor Nieuwsbrief nr 7-2022 – voor 10 augustus 2022 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3.  

mailto:thea1944@caiway.net


~ 27 ~ 

 

 

 

 

Een heel fijne zomer!!!!! 

 

 



~ 28 ~ 

 

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  C.J.W. Grolleman  06-45428127 
 
 
 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:kees.grolleman@

