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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.10                     november 2022 

 

Van de bestuurstafel 

 

De herfst heeft nu echt ingezet, en het einde van het jaar gaat 
naderen. 

Dat betekent ook, dat het feest van Sinterklaas, de kerstdagen en 
Oud en Nieuw naderen. 

Voor de meesten van ons een tijd van gezelligheid, maar helaas niet 
voor iedereen. 

Bij de KBO proberen we het voor iedereen feestelijk te maken. 

Op de dinsdagmiddag met klaverjas, crea (met heel veel gezellig 
kletsen) en spelletjes en op donderdag met bridgen (met pas na 
afloop kletsen). En ook hier wordt natuurlijk aan Sinterklaas gedacht. 

 

http://www.kbowateringen.nl/
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En dan na 3 jaar eindelijk weer een kerstviering. Tweemaal vanwege 
Corona niet doorgegaan. Mocht u nog nooit naar een kerstviering van 
de KBO geweest zijn, meldt u aan, het is de moeite waard. 

We beginnen 20 december om half twee met een adventsdienst door 
diaken Walther Burgering en Nico Meier. Daarna koffie, borreltje, 
hapje en tot slot een heerlijk lopend buffet. Een en ander zal worden 
opgeluisterd door een optreden van Komfort & Joy. De details en hoe 
u zich kunt opgeven, vindt u elders in dit blad. 

 

Verder hebt u inmiddels vast wel gehoord dat in 2024 onze 
Ouderenadviseur, Petra Rouss, ons gaat verlaten. Dat betekent dus 
dat wij op zoek zijn naar iemand die dit van haar wil overnemen. 
Voorjaar 2023 is er weer een korte opleiding gepland voor de 
Ouderenadviseur. Denkt u, dit is iets voor mij, meldt u aan. Elders 
leest u meer hierover. 

 

En tot slot wens ik u fijne kerstdagen met 
vrede in uw hart, in uw huis en vrede op deze 
wereld.  

 

Namens het bestuur, 

Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

Overleden; 

De heer Nic Schutte                     op 20 oktober 

De heer W.L. Duijvestijn  op 13 november 

 

Wij wensen de families veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 
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Nieuwe leden: 
 
Mevr. Y van Alphen 
Mevr. R.T.M. Smit-Wekker 
 
Welkom en een fijne tijd bij de KBO.  
 
Activiteiten:  

  9 december  Bezoek Europees Parlement 
13 december  Kerstdrive klaverjassen 
20 december  Kerstviering  
22 december  kerstdrive bridgen 
27 december           geen klaverjassen  
   
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. 
 
 

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. 

 

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 

 

 

OPROEP 

Wij, als KBO Wateringen, zijn op zoek naar een (of meer) 

VRIJWILLIGE OUDERENADVISEUR(S) 

De ouderenadviseur is een vrijwilliger die op verzoek van de 
hulpvrager deze ondersteunt, verwijst, bemiddelt of vrijblijvend 
adviseert over regelgeving en voorzieningen op alle levensterreinen. 
De concrete taak is afhankelijk van de vraag van de individuele 
ouderen. 

Om deze taak te kunnen vervullen is het nodig een opleiding te volgen 
via de KBO Zuid-Holland. Deze opleiding wordt in een aantal 
dagdelen gegeven. 

Mocht u belangstelling hebben om op deze wijze ouderen te helpen, 
dan kunt u voor meer informatie contact opnemen met de huidige 
ouderenadviseur, mevrouw Petra Rouss, 0174-298075. Ook kunt u 
informatie op de website van KBO Wateringen vinden over het 
takenpakket op de pagina  ‘Advies’, in de rubriek ‘Ouderenadviseur’. 

Het is de bedoeling dat KBO Zuid Holland in het voorjaar van 
2023 weer een cursus ouderenadvisering organiseert: 
Data:     op alle donderdagen van 2 februari t/m 30 maart 2023  
(totaal 7 bijeenkomsten, er vallen nog data af in overleg).           
Tijd:       van 10:00 tot 15:30 uur. 
Plaats:   bureau KBO Zuid Holland, Weg en Bos 80, 2661 

GZ  Bergschenhoek. 

 
Uw aanmelding zien wij graag tegemoet bij de secretaris, Dick 
Kraaijenbrink. 
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Belastinginvullers  HUBA’s 

 

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

 

Henk Berendse Tel 0174-297235 / 06-11366665 

    h.j.berendse@caiway.nl 

 

Ruud Nouwen Tel 0174-294598  ruudenhelen@caiway.nl 

 

 

Kerstmis 2022 

 

Kerstmis zonder jou 

is een regenboog zonder kleuren 

zijn rozen zonder geuren 

Kerstmis zonder jou 

is de zon die niet meer schijnt 

is de pijn die niet verdwijnt 

Kerstmis zonder jou 

is een kaars zonder licht 

en het zoeken naar woorden 

voor dit gedicht. 

 

Wij wensen U allen fijne kerstdagen en een heel gezond en gelukkig 
2023 

 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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   KBO Wateringen 

De kerstviering voor onze leden met diaken 
Walther Burgering als voorganger houden we 
dit jaar op: 

Dinsdagmiddag, 20 december 2022 
aanvang  13.30 uur 

Plaats van samenkomst is de kantine bij Velo. 

Na de viering zetten we de middag voort met een kopje koffie, een 
drankje, en als afsluiting een lopend buffet. Een en ander wordt 
opgeluisterd met de muziek van Komfort & Joy. 

Uiteraard zijn aan deze middag kosten verbonden. Voor onze leden 
vragen wij een bijdrage van  € 17,50 per persoon en voor niet leden  
€ 22,50 per persoon. Leden gaan bij inschrijving voor. 
 
Omdat wij rekening moeten houden met het aantal personen, dient u 
zich hiervoor op te geven door invulling van onderstaande strook en 
tegen contante betaling, waarna u een toegangsbewijs ontvangt. 

U kunt zich opgeven tijdens de soosmiddag bij een van de 
bestuursleden of op het adres van Corrie van Rossum, Pieter van der 
Plasstraat 10. 

Uw aanmelding dient uiterlijk 10 december binnen te zijn. 

Met vriendelijke groet, 

Bestuur KBO 

Opgave kerstmiddag 20 december 2022 

Mevrouw ------------------------------ de heer -------------------------------------- 

Adres -------------------------------------------------------         

telefoonnr.---------------------------- aantal personen---------------------------- 
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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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UIT GOED VOOR U 

Op woensdag 16 november had de 
commissie UIT GOED VOOR U weer een 
interessant uitje georganiseerd en wel 
naar het Hoogheemraadschap van 
Delfland in Delft. 

Alle enthousiaste mensen die op de fiets naar Delft waren gekomen 
zaten voor 10.30 uur al aan de koffie met een heerlijke stroopwafel in 
het moderne gedeelte van het Gemeenlandshuis. We werden gastvrij 
ontvangen door de heer Ad Valkenburg die ons na de koffie de 
rondleiding gaf. Het  Gemeenlandshuis met de mooiste gevel van 
Delft, is het oudste stenen huis in Delft en is in 1505 
gebouwd. Jan de Huyter die schout van Delft was en baljuw van 
Delfland heeft het laten bouwen. In 1645 heeft het 
Hoogheemraadschap het pand voor 50.000 florijnen overgenomen . 

Het hoogheemraadschap heeft 3 taken wat betreft het waterschap 

Veiligheid, zorg voor sterke dijken en duinen zodat wij droge voeten 
houden.  

Kwantiteit, zorg voor de oppervlakte waterstanden en het 
grondwaterpeil. 

Kwaliteit, zorg voor gezond water ten behoeve van biodiversiteit en 
recreatie. Ook wordt ons riool- en afvalwater gezuiverd door de 4 
zuiveringen van Delfland.   

Hoewel de gemalen behoorlijk wat water verpompen kost het zuiveren 
van afvalwater tot schoon water de meeste energie en is daarmee de 
grootste kostenpost. Het waterschap heeft ook een maatschappelijke 
rol om iedereen te informeren over wat er in ons gebied speelt zoals 
over droogte, overstromingen of de kwaliteit van het zwemwater. Alles 
is te vinden op de website https://www.hhdelfland.nl/ontdek-werk/ 

https://www.hhdelfland.nl/ontdek-werk/
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Het Hoogheemraadschap van Delfland bestaat al 750 jaar en is 
opgericht door Floris V. Een waterschap, net als een gemeente of 
provincie, bestaat uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur. 
Het algemeen bestuur vergadert minimaal zes keer per jaar. Dat heet 
de verenigde vergadering (VV). Het dagelijks bestuur bestaat uit 
dijkgraaf en hoogheemraden (D&H). Het algemeen bestuur wordt voor 
een periode van vier jaar gekozen. Het dagelijks bestuur is een 
onderdeel van het algemeen bestuur en blijft ook vier jaar aan. Zij 
zorgen er ook voor dat regels nageleefd worden. Er zijn handhavers in 
dienst die bijvoorbeeld controleren op illegale lozingen of andere 
watervervuilingen en kunnen dan optreden. Voor de verenigde 
vergadering, die gehouden wordt in de prachtige oude zaal, kan men 
zich via de site https://www.hhdelfland.nl/over-
ons/bestuur/meeluisteren/  aanmelden en live meekijken. Ook is er 
een mogelijkheid de vergaderingen live bij te wonen.     

https://www.hhdelfland.nl/over-ons/bestuur/meeluisteren/
https://www.hhdelfland.nl/over-ons/bestuur/meeluisteren/
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Woon je in het verzorgingsgebied van Delfland, dan heb je belang bij 
het werk wat zij doen. Je betaalt waterschapsbelasting en mag 
meebeslissen over het doen en laten van Delfland in de vorm van 
stemrecht. Ook kun je je kandidaat stellen voor een zetel in het 
algemeen bestuur. Eén keer in de vier jaar zijn er verkiezingen. 
Iedereen die op de verkiezingsdag 18 jaar of ouder is, mag zijn of 
haar stem uitbrengen. Op 15 maart zijn er verkiezingen voor 
de Provinciale Staten en de waterschappen. 

Vanwege uitbreiding werden de panden naast het Gemeenlandshuis 
aangekocht en grondig 
verbouwd. In 2016 werd het 
nieuwe Gemeenlandhuis 
opgeleverd. Het 
architectenbureau Mecanoo 
heeft het ontwerp gemaakt 
en de monumentale panden 
gecombineerd met een stuk 
moderne nieuwbouw tot 
één licht geheel, waarbij 
antiek en modern nu een 
prachtige eenheid 

vormen. Vanuit het moderne zijraam kijk je uit over de fraaie 
binnentuin en zie je het oude torentje met daar bovenop Meerman de 
stichter van Delfland. In het nieuwe Gemeenlandshuis werken 
ongeveer 200 van de 500 medewerkers. Op de afvalwaterzuiveringen 
en gemalen zijn ook werkplekken, hoofdzakelijk voor operationele 
werkzaamheden. In Delft werken veelal beleidsadviseurs en de 
facilitaire diensten.  

Al met al een waardevol uitje met dank aan de commissie 
UGVU Coby en Joke 

TB 
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Ik geef de pen door aan: 

 

Hallo, ik ben Ria Snoek 75 jaar, geboren in Den Haag en woon nu al 
47 jaar in het Westland met veel plezier.  

Ik heb een aantal jaren geklaverjast met mijn schoonmoeder. Er was 
toen een meneer die vroeg hebben jullie geen zin een cursus bridge 
te gaan volgen bij Velo bij leraar Cor Naus. 

Wij vonden dat wel wat, maar na 3 lessen zeiden wij: we stoppen 
ermee, dat leren wij nooit. Maar we 
hebben toch door gezet en er nooit 
spijt van gehad.  

Het probleem was, mijn 
schoonmoeder was al 70 jaar maar ik 
nog maar 45 jaar dus kon ik  eigenlijk 
geen lid van de KBO worden. Dat is 
gelukkig goed gekomen via voorzitter 
dhr. Samwell. We hebben samen vele 
jaren leuk gebridged .Mijn 
schoonmoeder kwam elke donderdagmiddag uit Woerden met de 
trein naar mij toe en ‘s avonds klaverjassen bij de Kastanjehof was 
ook leuk. Dat werd op den duur wel erg vermoeiend en toen is zij 
gestopt. 

Ook de gezellige bridge weekenden zijn geweldig. Eerst een aantal 
keren met mijn schoonmoeder en nu al een paar keer met Theo mijn 
man. Hij heeft intussen ook leren bridgen. 

Ik heb toen veel jaren gezellig met Mieke van Wingerden gebridged 
en nu al aantal jaren met Anjo v.d. Hoeven, heel erg leuk. 

Ik hoop  nog vele jaren bij Velo te blijven bridgen. Het is heel gezellig, 
in de pauze lekkere koffie en thee met heerlijke koek. Na afloop met 
een aantal dames gezellig na borrelen met pinda’s en heerlijke 
bitterballen. Ik wens jullie allemaal een heel gezellige 
Decembermaand en ik geef de pen door aan Cock van Adrichem. 

 

Ria Snoek 
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Wat verandert er in het basispakket van de zorgverzekering in 
2023? 

De overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Het basispakket 
dekt de kosten voor de zorg van bijvoorbeeld huisarts, ziekenhuis, 
psychiater of apotheek. 

Per 1 januari 2023 wijzigt het basispakket. De hoogte van het eigen 
risico blijft € 385. De eigen bijdrage voor geneesmiddelen blijft 
maximaal € 250. 

 

Verandering basispakket zorgverzekering 

In 2023 zijn er 3 belangrijke wijzigingen in het basispakket: 

Uit => Combinatietest verdwijnt uit het basispakket 

De combinatietest voor zwangere vrouwen wordt vanaf 2023 niet 
meer vergoed via de zorgverzekering.  

Uit =>Medicijnen met vitamine D worden niet meer vergoed 

Vanaf 1 januari 2023 worden geneesmiddelen met vitamine D niet 
meer vergoed via de zorgverzekering. Het gaat om middelen met:  

alle doseringen vitamine D (colecalciferol); 

een combinatie van vitamine D en calcium; 

een combinatie van vitamine D en alendroninezuur; 

calcifediol (Hidroferol®). 

IN => Niet-invasieve prenatale test (NIPT) wordt gratis 

De NIPT test wordt voor iedereen met een medische indicatie gratis. 
(zwangerschap) 

Wanneer betaal ik een eigen risico voor mijn zorg? 

U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt 
van zorg uit het basispakket. Het eigen risico is een verplicht bedrag 
om te betalen. In 2023 is het eigen risico € 385. U betaalt dus zelf de 
eerste € 385. Pas daarna betaalt uw zorgverzekeraar de kosten. 

Wanneer u een eigen risico betaalt 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/eigen-risico-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wanneer-eigen-bijdrage-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wordt-vitamine-d-vergoed-door-mijn-zorgverzekering
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wordt-vitamine-d-vergoed-door-mijn-zorgverzekering
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U betaalt een eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en gebruikmaakt 
van zorg uit het basispakket. Behalve als het over zorg gaat waarvoor 
geen eigen risico geldt, zoals bijvoorbeeld de huisarts. De overheid 
heeft het verplicht eigen risico vastgesteld op € 385. U betaalt dus zelf 
de eerste € 385 aan zorgkosten die onder het eigen risico vallen. 

Geen eigen risico voor bepaalde zorg 

Voor de volgende zorg uit het basispakket betaalt u geen eigen risico: 

• huisartsenzorg (waaronder de huisartsenpost); 

• verloskundige zorg en kraamzorg; 

• de niet-invasieve prenatale test (NIPT) en de 20-wekenecho;  

• bepaalde zorg bij een aantal chronische ziekten (diabetes 
mellitus type 2, COPD en CVR). Bij de behandeling van deze 
ziekten zijn verschillende zorgverleners betrokken. Bij 
bijvoorbeeld diabetes zijn dat huisarts,  diëtist, podotherapeut, 
apotheker, oogarts en fysiotherapeut. Dit heet ketenzorg; 

• wijkverpleging; 

• nacontroles bij orgaandonatie; 

• reiskosten bij orgaandonatie; 

• gecombineerde leefstijlinterventie. 

• De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, 
zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van 
het eigen risico. 

Voor kinderen tot 18 jaar geen eigen risico 

Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. Dit geldt voor 
alle zorg uit het basispakket van de zorgverzekering. Als uw kind 18 
wordt, dan moet hij of zij zelf een zorgverzekering afsluiten. Vanaf dat 
moment geldt er dan ook eigen risico en betaalt hij of zij premie voor 
de basisverzekering. 

 

Voorbeeld: mondzorg voor kinderen valt onder de 
basisverzekering 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/wat-zit-er-in-het-basispakket-van-de-zorgverzekering
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/g/gecombineerde-leefstijlinterventie-gli-zvw
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Mondzorg voor kinderen tot 18 jaar wordt grotendeels vergoed vanuit 
het basispakket. Denk aan een bezoek aan de tandarts of 
mondhygiënist. Ook betaalt u voor de mondzorg voor kinderen geen 
eigen risico. Dit betekent dat u bijvoorbeeld controles en gaatjes niet 
zelf hoeft te betalen. Beugels, kronen, bruggen en implantaten voor 
jongeren worden niet vergoed. 

Eigen risico gespreid betalen 

Bij de zorgverzekeraar kunt u een betalingsregeling afspreken en het 
eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw 
zorgverzekeraar. Voor kinderen tot 18 jaar betaalt u geen eigen risico. 
Heeft u een relatief laag inkomen? Dan kunt u zorgtoeslag 
aanvragen. In de zorgtoeslag zit ook een tegemoetkoming voor het 
eigen risico. 

Waarom u het eigen risico betaalt 

Er zijn 2 redenen waarom de overheid het eigen risico heeft 
ingevoerd: 

De verzekeringspremie blijft lager, doordat u zelf het eerste deel van 
uw zorgkosten betaalt; 

U wordt bewuster van de kosten voor zorg. 

Vrijwillig hoger eigen risico 

U kunt het verplichte eigen risico vrijwillig verhogen met € 100, € 200, 
€ 300, € 400 of € 500. De zorgverzekeraar geeft dan korting op de 
maandelijkse premie voor de basisverzekering. Maar u moet ook 
meer geld betalen als u zorg uit het basispakket gebruikt. 

 

Pas wel op : Voorbeeld verhoogd eigen risico: 
Kiest u het maximale vrijwillig eigen risico (€ 500)? Dan kan het dus 
zijn dat u € 885 (€ 500 + het verplichte eigen risico van € 385) moet 
betalen. Bijvoorbeeld voor een behandeling in het ziekenhuis. 

Bron: Rijksoverheid 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/kan-ik-zorgtoeslag-krijgen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/kan-ik-zorgtoeslag-krijgen
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Biljarten                                                       

Heins biljart clubje                                      

Ik moet helaas met een droevige mededeling 
beginnen. Op 13 november is onze 
biljartvriend Wim Duijvestijn van ons 
heengegaan. Wij wensen de naaste familie sterkte toe in de komende 
tijd. Maar het gewone leven gaat ook door al zullen we Wim niet 
vergeten bij het biljart. Maar nu is het flink herfst aan het worden, en 
als ik dit op papier zet praten ze al over natte sneeuw. Dat heeft weer 
invloed op de mens, en zo is het al een paar keer gebeurd dat het erg 
druk is geweest aan de biljarttafels met 12 man en zelf een keer 16, 
maar dat was omdat we op donderdag 17 november niet konden 
spelen en de ruimte nodig was voor een schoolfeest (of zo iets).Er 
hebben zich weer 2 mannen gemeld, zij willen het biljarten weer 
oppikken wat zij zo’n 40-50 jaar geleden ook deden, zij zijn van harte 
welkom. Wat ik niet moet vergeten is dat onze vriend John Mansveld 
is verhuisd van den Haag naar Wateringen, en nu een westlander 
probeert te worden. Hij is gaan wonen op steenworp afstand van de 
Velohal en wij wensen hem succes toe om dat doel te bereiken en 
aan Wateringen te wennen. Tot slot heb ik vernomen dat er voor de 
kerst weer een biljart toernooi zal plaatsvinden met wat leuke prijzen, 

dus hou de informatie in de gaten als je mee wil doen. Ik 
weet niet of het nog van toepassing is maar ik wens  
allen een fijn  Sinterklaasfeest, en zeker wens ik ieder 
heel fijne Kerstdagen: en voorzichtig en gelukkig het 
nieuwe jaar in. 

Cees 

 

Verhuizen: 

Wilt u een naam- of 
adreswijziging doorgeven, dan 
verzoeken wij u om dit schriftelijk 
te doen aan de  

secretaris, Gaelstraat 17, 2291SG 
Wateringen Tel: 0174-293038 
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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.  

 
Digisterker cursus overzicht 2023 
  
Wateringen   Digisterker   dinsdag 10.00 uur 

17 januari  24 januari   31 januari    7 februari. 

 

Q2 

Wateringen  Digisterker donderdag 14.00 uur 

13 april 20 april 27 april   4 mei 

 

 

http://www.bibliotheekwestland.nl/
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Klik & Tik 

 

Samen met een begeleider wordt er door middel van korte 
videofragmenten een instructie gegeven. Na elk videofragment kun je 
direct aan de slag met de oefeningen. 

Bij Klik & Tik kunnen naar keuze 5 onderdelen worden behandeld: de 
start, de basis, het internet op, samen op het web, de tablet 

 

Klik & Tik de start 

Je begint bij het begin. Je leert alles over de computer, klikken, typen. 

 

Klik & Tik de basis 

Je gaat verder met e-mailen en je maakt een begin met het internet. 

 

Klik & Tik het internet op 

Je leert hoe je websites zoekt en bekijkt, hoe je een e-mail schrijft en 
verstuurt en hoe je bestanden kunt downloaden. Alles wordt geoefend 
op een virtuele website van een dierentuin. 

 

Klik & Tik samen op het web 

Je leert om te gaan met sociale media als Facebook, Skype en 
WhatsApp. Ook maak je kennis met Instagram, LinkedIn en YouTube. 

 

 Klik & Tik de tablet 

Je leert omgaan met de tablet. 

Meer informatie kun je opvragen via 0174-226404, 
info@biblotheekwestland.nl of bij de balie van de bibliotheek. Het is 
ook mogelijk om via www.Oefenen.nl zelf aan de slag te gaan. 

 

 

 

mailto:info@biblotheekwestland.nl
http://www.oefenen.nl/
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 73 uit nieuwsbrief      
nr. 9 - 2022  Voor O M = Voorom. 

 

Goede inzenders zijn: Corry v/d Knaap, 

Vonie van Rijn, Jo Holierhoek, Coby van 
Paassen, Hannie Simons, Anneke Thoen. 

 
Onder de goede inzenders is een prijsje verloot en die is gewonnen 
door Corry van der Knaap van harte gefeliciteerd. 
 
Droedel  74 

 
 

Uw oplossing kunt u tot 10 januari 2023 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Klaverjassen  

 

Als dit gelezen wordt is het alweer bijna december en gaan we als 
klaverjasgroep alweer met de 3e competitie ronde (6 december) aan 
de slag. 

 

We hebben sinds september 2022 
alweer twee competities gehad en 
dat is gelukkig heel goed verlopen. 

 

De kortere 6 wekelijkse competities 
lijken goed te bevallen. Zo heeft 
iedereen wat meer kans om de 
hogere regionen te bereiken. 

   
                              Geert Reijgersberg in actie 

Ook al klaverjassen we voor ons plezier  het blijft altijd leuk om iedere 
keer toch weer een betere  plaats proberen te bereiken. 

 

Hieronder nog even de matrixdata van het klaverjassen met dien 
verstande dat het de 13e december kerstklaverjassen is .  

Er zijn dan ook weer mooie (kerst)prijzen te behalen 

 

Het lijkt een leuk idee als we daar met z’n 
allen een klein feestje van gaan maken. 

 

De vraag is of iedereen (Klaverjassers en 
Creatafel) op 13 december  iets feestelijks wil 
aantrekken en het mag natuurlijk ook een 
kersttrui , kerstmuts, kerstlaarzen of iets 
dergelijks zijn. 

Een kleine versiering wat met kerst te maken 
heeft op of om te doen is ook goed.  
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En……wellicht heeft de kerstman nog een klein cadeautje voor de 
mooiste/leukste uitrusting. De trekking van de klaverjas kerstprijzen 
zal ook op een alternatieve manier worden gedaan. 

 

En omdat het een feestelijke middag wordt zou ik iedereen aanraden 
er rekening mee te houden dat het toch ietwat later wordt dan 
normaal, wellicht is het leuk als we nog een drankje of zo drinken. 

 

En weet je, die aardappelen kunnen ook wel even wachten voor ze op 
het vuur moeten.  

 

Het zal best wel weer een gezellige middag worden   

 

Competitie-schema KBO 
Klaverjasgroep     *) 

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 

 

De laatste  speeldatum van een ronde is ook Prijsklaverjassen  
**) Vrij klaverjassen 

 

Let wel: Hoewel de kans zeer gering is, hou rekening met gewijzigde 
data en /of afgelastingen gedurende het WK. ( t/m 20 december) 
i.v.m. TV uitzendingen bij Velo op speeldata van het Nederlands Elftal 
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Einde ondersteuning Windows 10 versie 21H1 
Bron: Nieuwsbrief van Seniorweb  week 46 

 
Wie nog steeds de mei-update van 2021 voor Windows 10 
gebruikt, moet snel updaten. Op 13 december stopt Microsoft 
de ondersteuning voor deze versie. 
In mei vorig jaar verscheen update 21H1 voor Windows 10. 
Inmiddels zijn we twee updates verder: die van november vorig 
jaar en november dit jaar. In principe worden deze updates 
automatisch geïnstalleerd. Tenzij de gebruiker het niet toestaat, of 
er iets misloopt. 
Update controleren 
Ga na welke versie van Windows 10 op de computer staat: 
▪ Klik op de Startknop. 
▪ Klik op Instellingen (het pictogram van het tandwiel). 
▪ Klik op Systeem. 
▪ Klik onderaan op Info. 
▪ Achter 'Versie' staat het versienummer. Is dat 21H2 of 22H2, 

dan is alles in orde. 
▪ Ziet u 21H1 controleer dan de instellingen van Windows 

Update. 
 

 

Veilige online  betaalmethodes 
Bron: Nieuwsbrief van Seniorweb  week 45 

 
Online betaalmogelijkheden voldoen aan strenge veiligheidseisen. Ze 
zijn net zo betrouwbaar als contant afrekenen in een fysieke winkel. 
Beveiligingstechnieken 
Fraude en oplichting zijn van alle tijden. Niet voor niets kennen we 
gezegdes als 'een kat in de zak kopen' of 'knollen voor citroenen 
verkopen'. Al eeuwenlang luidt de boodschap: let goed op wat je 
koopt Krijg je daadwerkelijk wat wordt beloofd? Daarin verschilt onze 
tijd niet van vroeger. Betalen met contant geld geeft geen garantie op 
een goed, deugdelijk product. De verschillende online 
betaalmethoden, zoals iDEAL, creditcard, PayPal en Tikkie zijn stuk 
voor stuk solide en veilig. Dat zegt echter niets over degene die deze 

https://www.seniorweb.nl/tip/instellingen-windows-update-controleren
https://www.seniorweb.nl/tip/instellingen-windows-update-controleren
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betaalmethoden gebruikt. Dat kan zomaar een oplichter zijn. Let 
daarom goed op waar u koopt. De betaalmethode zelf is veilig, maar 
is  de winkel waar u iets bestelt betrouwbaar? 
iDEAL 
Dankzij iDEAL reken je online aankopen veilig af. Dat gaat altijd via 
internetbankieren van uw eigen bank of de app van uw bank. Alle 
grote banken zijn aangesloten bij iDEAL. Dat is net zo veilig als 
internet- en mobiel bankieren. De betaling loopt altijd via de eigen 
bank. 
 
Creditcard 
Online betalen via een creditcard is heel veilig. Dubbele bevestiging is 
wettelijk verplicht sinds 1 januari 2021. Dat werkt zo. U rekent online 
af door de creditcardgegevens in te vullen. Dat zijn creditcardnummer, 
naam, vervaldatum van de kaart plus de CVC-code. Daarna moet u 
de aankoop bevestigen in de app van de creditcardmaatschappij. Óf 
door een code in te vullen die per sms is verstuurd. 
 
PayPal 
PayPal is een online betaaldienst. Gebruikers kunnen hun 
bankrekening en/of creditcard koppelen aan de dienst. Bij betaling via 
PayPal wordt het bedrag afgeschreven van bankrekening of 
creditcard. Er is nog een derde optie: geld storten op het PayPal-
account en bij afrekenen dit potje gebruiken. Dan hoeft de gebruiker 
de betaalmogelijkheden niet te koppelen. PayPal is extra te beveiligen 
met tweestapsverificatie. 
 
Tikkie 
Met de app Tikkie kunnen mensen snel geld terugvragen aan 
anderen. Betalen loopt via iDEAL. Daarmee is Tikkie is net zo veilig 
als iDEAL. Fraude via Tikkie komt wel veel voor. Oplichters sturen 
een nepbetaalverzoek dat er overtuigend uitziet. Let er bij een Tikkie 
op dat de betaallink start met 'https://tikkie.me/pay/'. Dan is het een 
echt betaalverzoek 

 

https://www.seniorweb.nl/tip/weet-waar-je-webwinkelt
https://www.seniorweb.nl/artikel/online-betalen-met-ideal
https://www.seniorweb.nl/tip/veilig-betalen-met-een-creditcard
https://www.seniorweb.nl/artikel/betaalopties-bij-paypal-instellen
https://www.seniorweb.nl/tip/hoe-zie-je-of-een-tikkie-betaalverzoek-veilig-is
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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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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 
Henk van der Hee  B-C-D lijn  0174-295294 
Joseph Stad                          C-D lijn      06-28091135  
Carla Renes                          C-D lijn      06-15020304  0174761251  
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  Theo Mulder            0174-298727 
 
Kopij Nieuwsbrief  

Kopij voor Nieuwsbrief nr 1 - 2023  voor 10 januari 2023 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3. 

mailto:ettyjandekok@gmail.com
mailto:kees.grolleman@
mailto:thea1944@caiway.net

