
~ 1 ~ 

 

   

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.9                     oktober 2022 

 

Van de bestuurstafel 

 

Het is najaar en velen van ons hebben alweer de volgende coronaprik 
gehaald. Ik hoor steeds weer van iemand die corona heeft, maar 
gelukkig geen ziekenhuisopnames. De oproep voor de griepprik is ook 
weer op de mat gevallen. 

 

De soosmiddagen worden tot nu toe (gelukkig) druk bezocht. Bij de 
bridge 4 lijnen en bij het klaverjassen zijn er ook elke keer 16-18 
tafels. Nieuw elan is er hier ingebracht door de sinds dit seizoen 
aanwezige leider Theo Mulder. Elke week een Nieuwsbrief van de 
Klaverjasgroep, mooi opgemaakt met foto’s, hoe de stand is etc. En 
van velen die tot nu toe de e-mail weinig of niet gebruikten, heeft Theo 
het e-mailadres weten te ontfutselen. Zo’n nieuwsbrief wil je ook niet 
missen. 

 

http://www.kbowateringen.nl/
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De oproep voor nieuwe bestuursleden heeft tot nu toe een kandidaat-
bestuurslid opgeleverd. In 2024 zoeken we een nieuwe 
penningmeester. Meld u aan! 

 

En dan komt wat voor de één een leuke spannende tijd is en voor de 
ander een gruwel is eraan: de Wereldkampioenschappen voetbal. 
KBO organiseert dit keer een voetbalpool, u hoeft hiervoor alleen 
maar internet te hebben. Elders in dit blad leest u er meer over. 

 

De tuincentra zijn al helemaal vol met kerstspullen, het kerstgevoel is 
nog wel ver weg, maar een beetje vrede op aarde kunnen we wel 
gebruiken. 

 

Namens het bestuur, 

Annelies van der Hee-Lammers 

 

Overleden; 

 

Dhr. P.J.M. Vijverberg    7 oktober 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

 

Nieuwe leden: 
 
Dhr. H.W.A. van Paassen 
Mevr. A.M.B.L. Grootscholten 
Mevr. J.W. Kreulen 
Dhr. P.J.M. Holstein 
Mevr. H Verbeek 
Mevr. M. Koens 
 
Alle nieuwe leden welkom en een fijne tijd bij de KBO.  
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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. 

 

 
 
 
Activiteiten:  

 

16 november  Bezoek aan het Delflandhuis in Delft. 
  9 december  Bezoek Europees Parlement 
13 december  Kerstdrive klaverjassen 
20 december  Kerstviering  
22 december  Kerstdrive bridgen 
    
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. 
 

 

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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Ouderenadviseur:  

 

 

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

 

 

 

LET OP! Herinnering ! Energietoeslag 

 

Energietoeslag 

Het zal niemand ontgaan zijn dat de energiekosten het afgelopen half 
jaar enorm gestegen zijn. De overheid heeft beslist dat het daarom 
nodig is om mensen met een laag inkomen voor een deel te 
compenseren voor deze gestegen energiekosten. Dit heet de 
“energietoeslag”. Het is een eenmalig bedrag van € 800,00, waarbij in 
een later stadium nog eens eenmalig € 500,00 is gevoegd. In totaal 
gaat het dus om € 1.300,00. 

Om in aanmerking te komen voor de energietoeslag, mag uw inkomen 
niet hoger zijn dan 120% van het sociaal minimum. Voor 
alleenstaanden met AOW (en een klein pensioen) is dat € 1.397 netto 
per maand exclusief vakantietoeslag. Voor gehuwden met AOW (en 
een klein pensioen) is dat € 1.893 netto per maand exclusief 
vakantietoeslag. 

De aanvraag kunt u op 2 manier indienen: digitaal of op papier. Als u 
de aanvraag op papier doet, duurt de afhandeling wel langer. Met de 
aanvraag moet u een aantal stukken meesturen: 

- Een kopie van uw identiteitsbewijs (voorkant en achterkant) 

- Een kopie van de bankpas waarop u de energietoeslag wilt 

ontvangen 

- Een kopie van een bankafschrift waaruit blijkt dat u de 

energierekening betaalt 
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- Bewijs van alle inkomsten over de laatste 3 maanden voor de 

aanvraag. 

Op de website van de gemeente Westland vindt u alle informatie, en 
ook het aanvraagformulier. 

Als u hierbij hulp nodig heeft, kunt u terecht bij het Buurtinformatiepunt 
van Vitis (in de bibliotheek, iedere maandag van 9.00 uur tot 12.00 
uur, tijdelijk gehuisvest in de Herenstraat). Maar u kunt ook uw huba 
of ouderenadviseur om hulp vragen. 

 

 

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 

 

 

Hersenweetje van Prof.dr. Erik Scherder 

 

Last van stress? Je hersenen hebben 
ontspanning nodig. Teveel stress zorgt 
ervoor dat de hersenen minder goed 
functioneren. Een ommetje is een goede 
vorm van ontspanning. 

 

Lees meer via : http:// 
hersenstichting.nl/ontspanning 

 

Lees meer via http://hersenstichting.nl/bewegen 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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UIT GOED VOOR U 

 

Bezoek aan het Delflandshuis van Hoogheemraadschap van 
Delfland in Delft op 

 woensdag 16 november 2022. 

 

                   

      

                                                                        

Op woensdagmorgen om 10.30 uur worden we ontvangen door de 
heer Ad Valkenburg, projectmanager watersystemen bij het 
Hoogheemraadschap van Delfland. We beginnen met een kopje 
koffie, voordat de rondleiding begint. De heer Valkenburg zal ons 
informatie geven over wat het waterschap precies doet. Hij laat ons 
ook het prachtige gebouw zien. We mogen ook vragen stellen. 

 

Dit belooft een heel interessante en leuke morgen te worden. 
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Het enige nadeel is, dat er verschillende trappen zijn in het gebouw, 
dus helaas voor rollators en rolstoelen ontoegankelijk.  

 

Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid naar Delft gaat. Het 
adres is: Phoenixstraat 32, 2601DB Delft. Er zijn geen kosten 
verbonden aan deze rondleiding. 

Er is een maximum van 25 personen. Daarom is het verstandig zo 
snel mogelijk aan te melden. Dit kan bij Joke Mulder tel. 06-28392729 
of bij Coby v.d. Knaap tel. 06-36563076. 

 

Met vriendelijke groet, 

Commissie UGVU, 

 

 

Europees Parlement 

 

Alle deelnemers aan de excursie naar het Europees Parlement op 9 
december hebben  inmiddels een e-mail gekregen waarin de 
benodigde gegevens staan. 

 

 

 

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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Biljart    

      
Heins Biljartclubje   

 

De zomer is ten einde, en de herfst heeft zijn 
intrede gedaan, de regen heeft alles weer groen 
gemaakt, en de blaadjes vallen weer, en krijgen 
we weer gure dagen maar best ook heel mooie 
en rustige dagen. Ook zijn we weer van start 
gegaan op 6 September voor een nieuw seizoen 
bij de KBO, maar bij ons, de biljarters is een van 

ons  weg gevallen. Op 7 oktober is Piet Vijverberg, na een kortstondig  
ziekbed overleden op 82 jarige leeftijd. Dat is voor ons nog maar 
moeilijk te bevatten, maar we wensen de nabestaanden veel sterkte 
toe. Wij hebben hem bij KBO nog herdacht met een minuut stilte voor 
we zijn gaan biljarten. Waar de opkomst op de dinsdag goed is, maar 
op de donderdag valt het nog een beetje tegen, soms met 5 a 6 man. 
Zelf 1 X was de opkomst maar 3 man, en zijn we weer naar huis 
gegaan, want om de biljarttafels neer te zetten en op te ruimen moet je 
met 4 man zijn, de tafels zijn nogal zwaar met zo ’n stenen leiplaat in 
de tafel. Dus op donderdag mogen er best een paar bij komen. Wel was 
Cock Flinterman er bij gekomen, maar zijn oude werkgever zat omhoog 
met personeel en is Cock weer aan het werk gegaan. Ik hoop toch dat 
hij in de toekomst weer terugkeert bij ons clubje. We hebben ook de 
naam van ons clubje aangepast en heet voortaan “Heins biljartclubje” 
dit ter  nagedachtenis van Hein Straathof die dit clubje groot heeft 
gemaakt,vandaar………………….                         

Dit was het weer voor deze keer, en wens ik iedereen een fijne tijd bij 
de KBO 

 

Cees. 
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Bridge 
 

BRIDGE 

EINDSTAND 1e COMPETITIERONDE 
 

A-lijn 
 

1e                Kees Grolleman en Dick Kraaijenbrink  54,69 %  
2e                Jan de Kok en Ton de Kok                          54.25 % 

3e                Hennie van Putten en Sicco Laverman  53,22 % 
 
B-lijn gepromoveerd naar de A-lijn 
 

1e                Thecla Kester en Anneke Fromberg  63,54 %  
2e                Ria en Wim van Koppen    59,21 %  
3e                Elly en Martin Olsthoorn    56,98 %  
4e                Jeanne vd Arend en Ria van Kester  50,88 %  
 

C-lijn gepromoveerd naar de B-lijn 
 

1e                Hennie de Gier en Corrie Gardien   58,77 %  
2e                Marga vd Bosch en Riet van Vliet    54.30 % 

3e                Ria vd Knaap en Wil van Veen                   53.43 % 

4e                Jeannet Vogels en Tiny Alleblas                 52.12 % 
 
D-lijn gepromoveerd naar de C-lijn 
 

1e                Ria en Jan Batist                                       56.41 % 

2e                Pat Behr en Lenie Kasmarek          55,15 %  
3e                Corrie vd Knaap en Froukje Linning          54,18 %  
4e                Annemiek Grootscholten en Harry van P  53,73 %  
5e                Alie Bal en Annet Krijger           52,68 %
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Klaverjassen 

 

 

Klaverjasgroep KBO Wateringen 

 Op 13 september jl. Is de klaverjasgroep weer gestart 
met de competitie. 

Maar er is wel wat veranderd want er is een nieuwe 
leiding (Theo Mulder) en de grote competitie is nu 

verdeeld in 6 competities van 6 weken. 

Kortere competities geeft meer kans om een competitie te winnen en 
heb je een keer een slechte periode, dan draag je dat niet constant 
mee zoals in één lange competitie. 

We gaan gewoon kijken hoe een en ander bevalt. 

Er zijn ook wat aanpassingen in de 
regels.  

Per competitie van 6 weken kan je bij 
afwezigheid éénmaal 4000 punten 
ontvangen, deze ontvang je alleen 
als er netjes wordt afgemeld! 

De “stille” regeling is ook wat 
aangepast: De computer trekt een of 
meerdere aanwezigen als “stille”. 
Met dien verstande dat wanneer je 
eenmaal aan de beurt bent geweest je pas weer aangewezen kan 
worden als iedereen van de aanwezigen “stille” is geweest. Niemand 
is uitgezonderd van de kans om “stille” te zijn.  

Voorlopig wordt er ook eens per week na het kaarten een nieuwsbrief 
voor de klaverjasser per e-mail uitgebracht waarin minimaal de 
standen zijn vermeld. Maar ook nieuwtjes, weetjes en persoonlijke 
mededelingen, die de klaverjasgroep aangaan, kunnen hierin worden 
vermeld. 

Uiteraard ligt er dinsdagmiddag ook een lijst met de standen uitgeprint 
bij de leiding, zodat ook mensen zonder een e-mailadres de standen 
kunnen inzien. 

20/09/22 Ad Lem en Ton van Zweth 
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Het prijsklaverjassen is vanaf dit seizoen ook gelinkt aan de 
competitie data. Iedere laatste competitie dag is het ook tegelijkertijd 
Prijsklaverjassen.  

Hieronder nogmaals de speeldata. 

Competitieschema KBO 

Klaverjasgroep       *) 

1e ronde 13-sep 20-sep 27-sep 4-okt 11-okt 18-okt 

2e ronde 25-okt 1-nov 8-nov 15-nov 22-nov 29-nov 

3e ronde 6-dec 13-dec 3-jan 10-jan 17-jan 24-jan 

4e ronde 31-jan 7-feb 14-feb 21-feb 28-feb 7-mrt 

5e ronde 14-mrt 21-mrt 28-mrt 4-apr 11-apr 18-apr 

6e ronde 25-apr 2-mei 9-mei 16-mei 23-mei 30-mei 

*) Laatste speeldatum van een ronde is ook Prijsklaverjassen    

13 dec Kerstdrive 

 

TheoM 

 

 

 

RABO CLUB SUPPORT 

 

De Rabo club actie heeft dank zij uw 
stemmen het mooie bedrag van 

1667,05 Euro  

opgebracht. 

Vorig jaar € 1446,95 
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 72 uit nieuwsbrief      
nr. 8 - 2022  In B ox = Inbox 

 

Goede inzenders zijn: Hans Thoen, 
Hannie Simons, Jo Holierhoek, Coby van 
Paassen en Magda Vanhoutte. 

 

Onder de goede inzenders is een prijsje verloot en die is gewonnen 
door Coby van Paassen. Coby van harte gefeliciteerd. 
 
Droedel  73 

 
 

Uw oplossing kunt u tot 15 november 022 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  
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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Website: kbowateringen.nl. Als u informatie heeft die geschikt is voor 
de website mail het dan naar: webmaster@kbowateringen.nl. 

 

 

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: 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. 

https://kbowateringen.nl/
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Inloggen met DigiD bij Belastingdienst verandert 
Bron: Nieuwsbrief van Seniorweb  
 
 

Inloggen met DigiD bij de Belastingdienst moet vanaf 1 oktober 
met een extra beveiliging. Dat kan met een sms-controle of de 
DigiD-app. 
De Belastingdienst wil het inloggen met DigiD op z'n website 
veiliger maken. Daarom moeten gebruikers verplicht een extra 
beveiligingsmethode gebruiken. De gebruiker kan vanaf oktober 
alleen nog maar inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord 
én met een aanvullende sms-controle of door de DigiD-app te 
gebruiken. 
 
Extra beveiliging 
Door de extra beveiliging is het moeilijker iemands DigiD te 
misbruiken. Als iemand DigiD-inloggegevens in handen krijgt, kan 
diegene daarmee nog niet meteen inloggen. Hij heeft dan ook 
bijvoorbeeld iemands telefoon nodig, én moet dat apparaat kunnen 
openen. Zoniet, dan blijven de sms met de controle-code of de 
DigiD-app onbereikbaar. Er is dan geen toegang tot gevoelige 
gegevens. Daarom is het altijd belangrijk een smartphone goed te 
beveiligen, met bijvoorbeeld een scan van de vingerafdruk. 
De DigiD-app  
Het veiligst is inloggen via de DigiD-app, omdat die weer beveiligd 

is met z'n eigen pincode. 
Zelfs als iemand een 
telefoon is 
binnengedrongen, is er zo 
nog een extra beveiliging. 
 

 

 

 

 

 

https://www.seniorweb.nl/tip/sms-controle-inschakelen-voor-inloggen-digid
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
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Ik geef de pen door aan 

 

Ik ben Coby Doorschodt, geboren in Den Haag. 

Na 20 jaar in Kwintsheul en 20 jaar in Wateringen gewoond te hebben 
ben ik terug in Den Haag, al zal ik de jaren in het Westland niet 
vergeten, zeker door het dorpse karakter. 

 

Via een nichtje en haar man zijn we met een aantal personen naar 
bridgeles gegaan in de Lessenaar in Kwintsheul.  Daarna bij Trees 
Nederpelt in de Kastanjehof op de club gaan spelen.  

 

Toen ik naar Wateringen verhuisde werd het bij 
de KBO/Velo wat een heel fijne en leuke 
vereniging is. 

 

Door de bridgemiddagen blijf ik toch nog 
betrokken bij het wel en wee van Wateringen. 
Ook ga ik regelmatig bij eetcafe Scrumpy een 

lunchje doen met deze of gene. 

 

Nu woon ik vlakbij Kijkduin en dat is ook een fijne omgeving om te 
wonen.  

 

Ik wens alle leden een fijn bridgeseizoen en we maken er leuke 
middagen van.   Coby Doorschodt 

 

Ik geef de pen door aan Ria Snoek  

                                               
Kopij Nieuwsbrief  

 

Kopij voor Nieuwsbrief nr 10 - 2022  voor 15 november 2022 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat  

mailto:thea1944@caiway.net
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Gebruik acceptgirokaart stopt per 1 juni 2023 
Bron: Verenigingsnieuws van  KBO-PCOB 
Graag willen wij u alvast informeren over het verdwijnen van de 
acceptgirokaart als betaalmiddel. Doordat het betalingsverkeer voor 
het overgrote digitaal wordt gedaan, heeft de verwerker Currence 
besloten de kaart met ingang van 1 juni 2023 af te schaffen. 

 Dit betekent dat u voor het betalen van bijvoorbeeld uw contributie 
voor het lidmaatschap, vanaf die datum dit niet meer met een 
acceptgirokaart kunt doen. Uiteraard zijn er alternatieven zoals 
automatische incasso, overmaken via internetbankieren of betaling via 
een overschrijvingsformulier van de bank. Wij zullen ook kijken of er 
wellicht nog andere mogelijkheden zijn of komen als alternatief voor 
de acceptgirokaart.  

 Wij houden u op de hoogte. 

 

 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.  

http://www.bibliotheekwestland.nl/
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Berichten over de buurt lezen op MijnOverheid 
Bron: Nieuwsbrief van Seniorweb nr. 34  
 
Blijf op MijnOverheid op de hoogte van alle 
ontwikkelingen in de buurt. Denk aan 
vergunningen, bouwplannen en werkzaamheden. 
Zo staat u nooit voor verrassingen. 
 
 

Ontwikkelingen in de buurt 
Gemeenten en andere overheidsorganisaties zijn verplicht om 
besluiten over onder andere nieuwe bouwplannen, 
vakantieverhuurvergunningen en werkzaamheden in de buurt bekend 
te maken. Dit soort besluiten hebben namelijk invloed op de 
woonomgeving. De meldingen leest u gesorteerd op datum in 
MijnOverheid. Hier staat alles over de ontwikkelingen in de wijk. Denk 
aan wanneer een evenementenvergunning verleend is voor een 
festival. U weet dan dat het op die dag druk wordt in de straat. Maar 
waarschijnlijk vindt u het ook fijn om te weten wanneer door asbest 
een gebouw gesloopt moet worden., wegen afgezet zijn en buren hun 
huis uitbreiden met een aanbouw. 
 
Updates over de buurt bekijken 
▪ Ga naar Mijn.overheid.nl. 
▪ Klik op Inloggen met DigiD. 
▪ Klik de gewenste inlogmethode. Bijvoorbeeld via de app van 

DigiD of met sms-controle. 
▪ Klik links op de optie Wonen. 
▪ Klik op Berichten over uw buurt. 
▪ Geef onder 'Gebied rond uw woning' aan voor welk gebied rond 

uw woning u informatie wilt ontvangen. 
▪ Een overzicht met allerlei updates over de wijk verschijnt. Denk 

aan informatie over verleende vergunningen, bouwplannen en 
werkzaamheden. Klik op de blauwe titel van een nieuwtje om er 
meer over te lezen. 

 

 

https://mijn.overheid.nl/
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
https://www.seniorweb.nl/tip/sms-controle-inschakelen-voor-inloggen-digid
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Criminelen springen in op gascrisis met nepmail 
Bron: Nieuwsbrief van Seniorweb  

 
Trap niet in een nepmail uit naam van Eneco. Criminelen proberen 
gegevens te achterhalen met het bericht dat u geld terugkrijgt. 
Veel Nederlanders maken zich zorgen over de hoge gasprijzen. 
Dat weten criminelen ook. Met een nepmail uit naam van Eneco 
springen ze op deze zorgen in. Veel mensen krijgen op dit moment 
een lange e-mail met een uitgebreide uitleg over waar Eneco gas 
inkoopt. 
 
Hoge korting 
In de mail staat dat contracten met het Russische Gazprom 
binnenkort aflopen. Nieuwe contracten met Russische leveranciers 
komen er niet. In een zoektocht naar andere gasbedrijven kwam 
Eneco uit bij Qatargas. Vanwege het nieuwe contract met 
Qatargas en de nieuwe gasprijs zou Eneco klanten korting 
aanbieden. De komende zes maanden krijgen klanten 50 procent 
korting op het termijnbedrag. 
QR-code 
Daarnaast krijgen klanten ook geld terug. Het gaat om een paar 
honderd euro. Om het geld terug te krijgen staat er een QR-code in 
de mail. Wie de code scant, gaat naar een website met een nep 
aanvraagformulier. Hierop wordt gevraagd naar onder andere 
naam, adres en IBAN-nummer. Helaas zorgt dit formulier er niet 
voor dat er geld gestort wordt. Criminelen gaan er met de 
ingevulde gegevens vandoor. 
 
Phishingchecker 
Twijfelt u over de echtheid van een mail? Leden van SeniorWeb 
kunnen dit soort berichten mailen naar de phishingchecker. Ze 
horen uiterlijk de volgende werkdag of het een nepmail is. 
 

 

 

https://www.seniorweb.nl/phishing
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Doe ook mee met de  

Voetbalpool  
KBO Wateringen. 
 

Zoals jullie weten wordt er in november/december 
een WK Voetbaltournooi georganiseerd. 

 
Het WK 2022 begint op 20 november 2022 om 17.00 uur  

Nederlandse tijd en duurt tot en met 18 december 2022. 
 
KBO Wateringen wil hier op inspelen en organiseert voor alle leden 
(met internetverbinding) een spannende  

voetbalpool 

 

Heeft u verstand van 
voetbal? of weet u er niets 
van af! Toch kunt u 
meespelen, u kunt de 
standen heel erg nauwkeurig 
inschatten of het ook 
automatisch laten invullen. 

 

Er zijn natuurlijk leuke prijzen te winnen en.... het bestuur heeft 
besloten dat alle leden van KBO Wateringen dit gratis mee 

kunnen spelen. 
 

Hoe meldt u zich aan? 
Kijk snel op de volgende link of scan de QR code. Vul dan uw 

naam en een paar andere gegevens in en speel dan gewoon mee. 
 

 Na aanmelding krijgt u van de WK voetbalpool KBO- 
Wateringen leiding een korte handleiding toegestuurd hoe u 

deze pool kunt invullen. Het meest belangrijk is dat u zich z.s.m. 
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aanmeld. DAT KAN NU AL. Het invullen en 
aanpassen van de standen kan zeker tot 19 
november. 

 

Iedere deelnemer krijgt gedurende de 
Wereldkampioenschappen een voetbalpoolnieuwsbrief via de e-

mail en als Nederland heeft gespeeld worden er extra prijzen 
getrokken. Dus het wordt een waar prijzenfestival. 
 
Alle prijzen kunnen op de dinsdag- of donderdagmiddag bij Velo 
worden opgehaald. Kunt u gelijk ook kijken bij het klaverjassen of 
biljarten (dinsdagmiddag) en bij het bridgen en biljarten 
(donderdagmiddag). 
 
Doe gewoon mee! 
Uiteraard kan het ook op uw mobiel worden gespeeld . 
  
Inlichtingen per e-mail: voetbalpool@kbowateringen.nl 
 
Aanmelden is heel makkelijk 
Ga naar https://poul.es/PmY of scan de onderstaande QR code. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Alle leden met een bij ons bekend e-mailadres krijgen dit bericht ook 

per e-mail toegezonden 

 Bij het ter perse gaan van dit blad waren alle (organisatie)details nog niet bekend, 

daarom zijn wijzigingen voorbehouden. 

Prijzen 
 
1e prijs  30 euro 
2e prijs  20 euro 
3e prijs  10 euro 
 
en diverse prijzen (geloot) 
wanneer Nederlands elftal heeft 
gespeeld. 
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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 06-38404547, of per e-mail: 
ettyjandekok@gmail.com 
Bij afwezigheid van Jan de Kok kunt u berichten 
doorgeven aan Kees Grolleman, tel 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 
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 of 
06-10770400   
 
Klaverjassen:    
Contactpersoon  Theo Mulder            0174-298727 

mailto:kees.grolleman@

