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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: 70           nr.1                   Januari 2023 

 

Van de bestuurstafel 

Storm en regen, tot nu toe het kenmerk van dit jaar.  Maar niet al te 
koud, waardoor er misschien wel iets minder 
energie wordt verbruikt. Met de gestegen 
prijzen van alles, misschien wel gunstig. 

We hebben een mooie kerstviering gehad, er 
hing een echte kerstsfeer, met prachtige zang 
en een heerlijk buffet (al was dit voor 
sommigen aan de pittige kant) en als klapstuk 
de ijscokar (met dank  aan onze sponsor). 

Mocht iemand nog een consumptie muntje 
bezitten, dan graag inleveren. 

De commissie UGVU plant al weer allerlei 
activiteiten, van cultureel tot alleen maar gezellig, maar altijd de 
moeite waard.  

http://www.kbowateringen.nl/
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Zoals ik al eerder vermeld heb, gaat onze ouderen advisieur, Petra 
Rouss, verhuizen. We zullen haar missen, maar dat betekent ook dat 
we op zoek zijn naar een nieuwe ouderenadviseur. 

Als u zich geroepen voelt of als u iemand weet, van wie u denkt, ja, 
dat is wel wat voor hem/haar, laat het ons weten. Het zou toch heel 
jammer zijn, als KBO Wateringen geen ouderenadviseur meer zou 
hebben. Het werk van Petra is misschien niet zo zichtbaar, maar het 
kan voor iemand net het verschil (in positieve zin) maken. 

 

Als bestuur hopen we er een mooi jaar van te maken, met allerlei 
activiteiten en bovenal elke week twee gezellige soosmiddagen. Ook 
u bent daar welkom. 

Namens het bestuur, 

Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

Overleden; 

Mevr. T. v.d. Zalm      op  5 november 
Th. J. M. Strik        op  6 december 
Jan Hanemaaijer     op  7 december 
Herman Moerkerk      op 22 december  
 

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

 
 
Nieuwe leden: 
De heer B.M.J.P. Steijn 
De heer H.G.C. Huyser 
De heer H.J. v/d Bergh 
De heer J. Smits 
De heer J. Stad 
Mevr. T. v/d Wetering 
 
Alle nieuwe leden welkom en een fijne tijd bij de KBO.  
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50 jaar getrouwd  
 
Annelies en Henk van der.Hee    op 15 december 2022  
 
Bruidspaar Van harte Gefeliciteerd 

 
 

 

Activiteiten:  

 

22 febr   Bedrijfsbezoek Juva (energiebedrijf Poeldijk)  
29 maart   Modepresentatie Van der Klooster 
04 april   Klaverjasmarathon   
14 april                    Vrijwilligersmiddag 
20 april  Algemene ledenvergadering 
26 april  Wandeling door Den Haag 
 9 juli tot 14 juli        Zesdaagse vakantieweek in Odoorn, hotel “de  
                                Oringer Marke”. 
   
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. 
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Ouderenadviseur:  

 

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

 

Vanaf woensdag 21 december tot en met maart 2023 
stelt de St Jan de Doperkerk het parochiehuis open van 9.30 uur tot 
na lunchtijd. Zet thuis de verwarming laag en kom u warmen - aan 
elkaar, met koffie of thee. Neem iets te lezen, te handwerken of een 
spelletje mee en breng de uurtjes in de warmte van het samenzijn 
door; het scheelt u weer wat energiekosten en levert wellicht ook een 
goed gesprek en gezelligheid op! De ochtend wordt afgesloten met 
een broodje als lunch, verzorgd door de parochie. 

Alvast dank en groetjes,  

Petra 

 

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 

 

 

 

Mailadres: 

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

 

mailto:p.rouss@kpnplanet.nl
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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. 
 

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 

mailto:rijnc@kpnmail.nl
mailto:ruudenhelen@caiway.nl
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Uit Goed voor U 

 

Bezoek aan het Europees Parlement 

Nadat ik aanvankelijk niet mee kon omdat de trip al was volgeboekt 
toen ik me aanmeldde, kreeg ik een paar dagen later een verheugend 
telefoontje van Joke Mulder dat ik een vrijgekomen plek kon innemen. 
Zodoende stapte ik op vrijdagmorgen 9 december blij gemoed om 
kwart over zeven de bus in. Het vertrek liep iets achter op het 
tijdschema maar de chauffeur bracht ons keurig op tijd in Brussel. 
Reisleidster Joke Mulder had ons in de bus het een en ander over 
Brussel verteld waaronder het feit dat Brussel niet zo’n grote stad is. 
Maar de route die de bus door de stad volgde gaf mij de indruk dat 
Brussel een wereldstad is. We hebben daardoor  wel veel van de stad 
gezien, pleinen, mooie gebouwen, kerken, smalle straatjes met 
moeilijke bochten en stoplichten. 
Aangekomen bij het parlementsgebouw stond onze gids voor die dag 
ons al op te wachten en hij bracht ons naar een restaurantje in de 
buurt om koffie te drinken. Daarna weer een klein stukje lopen en 
gingen we het parlementsgebouw in. Zo simpel als ik dat hier opschrijf 
was dat echter niet. In kleine groepjes door een smalle deur (waar het 
flink tochtte) kwamen we bij de controle waar we alle metalen 
voorwerpen in een bak moesten deponeren (sleutels, horloge, 
broekriem, zakmes enz.) die vervolgens door de scan gingen waarna 
je alles weer aan en om kon doen. Mijn zakmes moest ik inleveren 
onder het tonen van m’n paspoort en kreeg ik een reçuutje om het bij 
vertrek weer terug te krijgen.  
Om twaalf uur namen we plaats op de publieke tribune van de grote 
vergaderzaal waar onze gids ons veel te vertellen had en vragen uit 
de groep beantwoordde. Na een klein half uur gingen we naar het 
volgende programmapunt: een gesprek met Europarlementariër 
Jeroen Lenaers. Ook dat was heel leerzaam en informatief en leverde 
ook vele vragen op. De kern van het probleem van het stroeve 
verloop van de Europese samenwerking kwam zeker ook aan de orde 
met als voorbeeld de actuele situatie rond Hongarije en de problemen 
in Engeland en Ierland na de Brexit. Van dat laatste vertelde Jeroen 
nog een sprekend persoonlijk voorval. 
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Nadat Nico Meijer de parlementariër Lenaers en de gids had bedankt 
en hen namens de groep een presentje had overhandigd verlieten we 
het parlementsgebouw. Daarbij kregen we nog een tas aangereikt met 
een blocnote en een balpen er in, een presentje van Jeroen Lenaers. 
Daarna liepen we terug naar de bus die ons in de buurt van het 
restaurant Chez Leon bracht voor de lunch. Al met al hadden we wel 
ietsje  achterstand opgelopen op het tijdschema maar dat kon de pret 
niet drukken. In een knusse ruimte genoten we van een eenvoudige 
maar toch lekkere maaltijd die vooraf ging met een drankje.. 
Na de lunch zochten we de bus weer op en begon de terugreis. Het 
was toen al om en nabij half vijf en je zag de voetballiefhebbers zich al 
een beetje knijpen: komen we wel op tijd thuis voor de buis voor de 
WK wedstrijd Nederland – Argentinië?  Ook nu waren we vrij lang 

onderweg in Brussel maar kwamen we wel 
langs het verlichte Atomium.  De negen bollen 
(met een diameter van maar liefst 18 meter) 
waren verlicht een leken wel grote kerstballen, 
heel mooi! 
Toen de bus Brussel al uit was zag ik dat 
Theo Mulder zijn jas aantrok. Hé, heeft hij het 
koud of is ie ziek? Nou niks daarvan. Even 
later stopte de bus en haalden Theo en Joke 
en Coby een verrassing uit het ruim van de 

bus: voor alle deelnemers een heel bijzonder Kerstpakketje: de 
Bijzonder Bezoek Brussel Bus Borrel Box samengesteld en 
gepresenteerd door de Commissie Uit Goed Voor U. Zo zie je maar, 
een voorbeeld van heel prettig grensoverschrijdend gedrag. 
Ik heb toen we Wateringen in reden niet op m’n horloge gekeken 
maar ik denk dat we rond kwart voor acht op het Veloterrein stonden 
en met vijf minuten lopen was ik op tijd thuis. Alleen jammer dat de 
uitslag van het voetbal anders was dan ik in de KBO voetbalpool had 
voorspeld. 
Ik denk dat ik kan schrijven namens alle deelnemers dat het  een hele 
leuke en leerzame dag is geweest waarvoor de commissie UGVU  
alle lof en dank verdient!!  
Uw verslaggever Piet Pool 
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Bezoek bij Juva  

 

Voor woensdag 22 februari hebben we een zeer 
interessant bedrijfsbezoek georganiseerd. We gaan 
op bezoek bij Juva, dit is het overkoepelend orgaan 
van energiebedrijf Westland Infra.  

 

Dit energiebedrijf is gehuisvest aan de Nieuweweg 1 in Poeldijk.  
           

Het programma is als volgt: 

13.30 uur Binnenkomst en ontvangst 
door de gastvrouwen met koffie, thee. 

14.00 uur Presentatie over de 
energietransitie en de rol van het 
Westland, door Thijmen Vermeer. 

14.30 uur Een kijkje in de Proeftuin met een Praktijk Proefopstelling. 

15.00 uur In de Proeftuin geven Leon Bokma en Jan Heijboer een 
uitleg over gas en elektriciteit. 

15.30 uur – 16.00 uur Einde en eventueel nog koffie in de zaal.  

Let op: Er bevindt zich in het gebouw 1 ruimte die alleen per trap 
toegankelijk is. Dus voor mensen met een rollator wat minder 
makkelijk. Het is mogelijk om dit onderdeel over te slaan. 

Vanuit Wateringen (Poeldijkseweg) in Poeldijk bij de eerste 
stoplichten linksaf (Verburghlaan), na Doornekamp rechtsaf 
(Rijsenburgerweg), doorrijden tot de bocht, daar de 
Rijsenburgerplaats oprijden, na het hek rechts aanhouden, via de 
slagboom naar de parkeerplaats of fietsenhok. Ingang via 2 
draaideuren. 

Vanuit Naaldwijk kunt u bij Nieuweweg 1 het terrein oprijden. 

Meld u snel aan, want vol is vol. Maximaal 30 personen. 

U kunt zich opgeven bij Coby v.d. Knaap, Telefoon 06-36563076. Of 
bij Joke Mulder, telefoon 06-13195254 
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 Modepresentatie Van der Klooster 

 

Van der Klooster Mode uit Boskoop heeft ons op woensdag 29 maart 
2023 uitgenodigd voor een dames modepresentatie, heren zijn 
natuurlijk van harte welkom, maar de kleding is wel alleen gericht op 
dames.  

Ontvangst met koffie en gebak (ook suikervrij) van de plaatselijke 
banketbakker. Daarna presenteert de ladyspeaker en drie 
mannequins op muziek een uitgebreide show met de allernieuwste 
eigentijdse items. 

Na de modeshow wordt er een lunch geserveerd. 

 

Gelegenheid om te kopen en te passen is er uiteraard ook. Alles 
begeleid door de mannequins en verkoopsters die voor deskundig en 
vrijblijvend advies zorgen. 

In het atelier en distributiecentrum hangen constant 7.000 tot 10.000 
stuks kleding op voorraad. 

Rond 15.45 uur gaan we weer met de bus huiswaarts. 

 

De dag bij Van der Klooster is € 6,00 p.p. plus het busvervoer € 14,00 
p.p. dus totaal € 20,-. p.p. niet leden betalen € 22,00. 

We vertrekken woensdagmorgen 29 maart om 09.30 uur vanaf het 
Veloterrein, u kunt zich hiervoor opgeven vóór 15 maart via 
onderstaande strook bij Joke Mulder, Prins Hendrikstraat 85 in 
Wateringen (0174-298727 of Coby van der Knaap, Kerklaan 28c (06-
36563076 en betalen op de dinsdagmiddag of op de 
donderdagmiddag.  

Als u op eigen gelegenheid wilt gaan is het adres: Boskoopseweg 4, 
2771 XN Boskoop. 
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Onderstaande strook volledig invullen en afknippen 

Aanmeldingsformulier 

 

Modepresentatie Van der Klooster in Boskoop 29 maart 2023 

Inleveren bij Joke Mulder of Coby van der Knaap inclusief contante 
betaling van €  20,00  p.p. vóór 15 maart 2023 

 

Naam mevrouw 
………………………………………………………………………… 

Adres ………………………………………………………………… 

tel.no.……………………………… 

 

Suikervrij gebak   Ja/Nee 

 

 

 

 

Van de penningmeester: 
 
 
Na de drukte van de afgelopen feestdagen 
zou het zomaar kunnen dat u de contributie 
KBO Wateringen nog niet overgemaakt hebt. 
Hierbij het verzoek, voor zover relevant, in 
uw administratie na te zien of dit gebeurd is. 
Bij voorbaat dank. 
 
Hans Vollering, 
Penningmeester KBO wateringen. 
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Klaverjassen 

 

Klaverjassen geeft nog steeds veel (denk)energie. 

De Klaverjasgroep KBO Wateringen speelt nog steeds iedere 
dinsdagmiddag de klaveren van de hemel. 

De 6 weekse competitie bevalt goed en daar gaan we 
nog steeds mee door. Ondanks dat we een strak 
schema aan houden is er ook nog tijd voor extra 
speldagen en als dat kan doen we dat.  

Onze laatste speciale speelmiddag was op 13 
december en wel de Klaverjaskerstdrive. 

Het was een gezellige middag omdat veel mensen zich (op verzoek) 
een kersttenue hadden aangemeten en bijvoorbeeld een oorbel, een 
kerstmuts, een mooi pak of jurk aangetrokken of zich helemaal 

hadden uitgedost. 

Zoals bijvoorbeeld Jeannette Schutte. Zie 
foto  

Zij heeft dan ook de verkleed prijs 
gewonnen. Op deze kerstdrive waren ook 
mooie prijzen te winnen. 

Het was al met al een heel gezellige 
middag en zeker voor 
herhaling vatbaar. 

Een foto-impressie kan je hier 
zien; 
https://youtu.be/_tqAPpbvxCc  

 

Aarzel je om je ook aan te melden om te 
klaverjassen? Niet twijfelen en kom gewoon 
een keer een middag uitproberen en dan 

kan je je altijd nog aanmelden om iedere dinsdag mee te komen doen. 

Ons Motto “Gezellig, serieus maar wel sportief klaverjassen”  

Aanmelden:/Inlichtingen 0174-298727. 

https://youtu.be/_tqAPpbvxCc
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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 € 27,50 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 

• 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. 
 
 



~ 13 ~ 

 

Ik geef de pen door aan: 

Ik ben Cock v. Adrichem en geboren (niet echt, in Delft in het 
ziekenhuis) en getogen in Wateringen. En daar woon ik nog steeds. 

Als kind woonde ik aan de Bovendijk in de polder en wij liepen door 
het koeienland naar dorp, school en kerk. 

Na mijn trouwen woonde ik 28 jaar aan het Oosteinde en nu woon ik 
al weer 21 jaar aan het Rietveen. Een heerlijk plekje, geen verkeer 
voor de deur, alleen wandelaars en fietsers op de Bovendijk. 

Mijn leven aan het Oosteinde was een drukke tijd met een 
tuinbouwbedrijf en 3 kinderen en dus altijd wat te doen.  

De 21 jaar aan het Rietveen heb ik ook niet stil gezeten. 
Ruim 25 jaar heb ik in de zorg gewerkt als oproepkracht 
in een grote regio en dus altijd volop werk. Daarnaast 
heb ik zo’n 10 jaar buitenlandse studenten huisvesting 
gegeven, een hele leuke tijd met allerlei culturen over de 
vloer. Ze woonden bij mij alsof het mijn eigen kinderen 
waren, dus zorgde ik voor het eten, de was, de 
schoonmaak en alles wat er bij komt 

kijken. 

Dan had ik ook nog regelmatig kleinkinderen in huis 
waar ik op paste, drukte genoeg dus. Mijn grote 
passie heeft het begeleiden van vakanties met 
verstandelijk beperkten, wat ik al doe sinds 1995. Ik 
heb er inmiddels 92 reizen op zitten en hoop de 100 te halen. En dan 
zingen in meerdere koren, dat hoop ik ook nog heel lang te kunnen 
doen. Als vrijwilliger bij het Hospice in Naaldwijk wat ik ben gaan doen 
in 2020, heb ik het ook erg naar mijn zin.  

En nu sinds een paar jaar koffieschenkster bij de KBO. Ik ben er bij 
gekomen door mijn zus die ook koffie schenkt en tijdens ons 
wekelijkse koffie uurtje vertelde dat zij iemand zochten. En zo is het 
gekomen. Ik heb het prima naar mijn zin. 

Ik geef de pen door aan Ton v. Zwet. 

 

Cock van Adrichem. 
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Bridgen 

 

EINDSTAND 3e COMPETITIERONDE 
 
A-lijn 
 
1e Thecla Kester en Anneke Fromberg   54.93 % 
2e Aaf en Jan Lindenburg     54.09 % 
3e Ellie en Martin Olsthoorn    52.80 % 
 
B-lijn gepromoveerd naar de A-lijn 
 
1e Hans Vollering en Piet van Os   54.32 % 
2e Aty Arbouw en Annie van Dijk   54.07 % 
3e Nen en Koos Duijvenvoorde    53.90 % 
4e Peter en Hans van Alphen    52.37 % 
 
C-lijn gepromoveerd naar de B-lijn 
 
1e Pat Behr en Lenie Kasmarek    56.24 % 
2e Lenie van Schie en Toos van Mil   52.96 % 
3e Gerda v.d. voort en Jeanne van Maren  52.34 % 
4e Corrie Gardien en Hennie de Gier   51.23 % 

 
D-lijn gepromoveerd naar de C-lijn 
 
1e Bep Heemskerk en Annie Mank   54.71 % 
2e Ineke de Steur en Adrie Ammerlaan   51.56 % 
3e Nel v.d. Wilk en Nel Hendricks   50.97 % 
4e Fanny Ydo en Cintha Arkenbout   50,69 % 
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Digisterker 
 

Leren werken met de digitale overheid, zoals voor: 
- Aanvragen en werken met je Digi-D 

- Zoeken en vinden bij de digitale overheidsdiensten 

- Raadplegen van de website van Gemeente Westland 

- Mijn toeslagen, SVB 

 
Digi-D wat doe je ermee? 

Kosten: gratis 

Aanmelden op www.bibliotheekwestland.nl 
of in de bibliotheek 
 

Taalhuis Westland 

Bibliotheek Westland biedt in samenwerking 
met SeniorWeb Westland de gratis cursus “Digisterker Werken met de 
digitale overheid” aan. In deze cursus leer je hoe je gebruik maakt van 
je digi-D, de digitale overheidsdiensten, bv de gemeente, Mijn 
Toeslagen en de Belastingdienst. De cursus bestaat uit vier 
bijeenkomsten onder leiding van twee gecertificeerde docenten. 
 

 
TIP: Bent u nog niet bekend met de computer en het internet en wilt u 
toch graag de cursus 

volgen? Doe dan eerst de cursus Klik & Tik 

Kijk voor meer informatie op de website: 
www.bibliotheekwestland.nl/cursussen/digitaal 
of kom langs in de bibliotheek. 
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 74 uit nieuwsbrief      

 nr. 10 - 2022  na V (e) L = Navel 

 

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

 
Onder de goede inzenders is een prijsje verloot en die is gewonnen 
door  Hannie Simons van harte gefeliciteerd. 
 
Droedel  75 

 
Uw oplossing kunt u tot 12 februari 2023 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

 

mailto:thea1944@caiway.net
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Verslag WK 2022 Voetbalpool 

 

KBO Wateringen heeft afgelopen 
wereldkampioenschappen voetbal een voetbaltoto 
via Internet georganiseerd 

Omdat dit voor de 1e keer was werd er in het begin 
nog een beetje terughoudend gereageerd, maar 
uiteindelijk waren er toch 46 deelnemers. 

Natuurlijk was het even wennen om op de telefoon of computer alles 
te volgen, maar na even proberen lukte het toch vrijwel iedereen om 
dit te doen en werden de meesten zelfs heel enthousiast om het zo te 
volgen. (Ook blijkt dat veel mensen niet durven te vragen hoe iets 
werkt). 

Verder werden de deelnemers heel goed op de hoogte gehouden 
d.m.v. een voetbalpoolnieuwsbrief. Deze nieuwsbrief verscheen 
iedere keer als het Nederlandse elftal een wedstrijd had gespeeld en 
dan werden er ook “fantastische prijzen” onder de deelnemers verloot. 
Deze trekking werd digitaal gedaan en kon worden gevolgd via You 
tube. Deze trekking werd ook gepubliceerd in de nieuwsbrief. Wat ook 
heel leuk was dat Ronald Balm in iedere nieuwsbrief een deskundig 
verslag schreef over de Nederlandse wedstrijden, Ronald heel veel 
dank daarvoor. 

Uiteindelijk waren de 1e drie prijswinnaars: 

 1e prijs Thecla Kester  30 euro 

 2e prijs Fred Kortekaas  20 euro 

 3e prijs Ronald Balm  10 euro 

En nog vele andere prijswinnaars 

Al met al leuke weken en degenen die mee 
deden waren echt niet allemaal 
voetbalkenners, maar zij hebben de WK 
spelen wel wat meer gevolgd en dat komt vanzelf omdat je meedoet. 
En het allerbelangrijkste is toch dat er weer meer handigheid is 
verkregen met het gebruik van digitale middelen. En daar is het ook 
voor gedaan.  
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Wellicht dat we het weer een keer organiseren, ligt ook een beetje 
aan het animo voor bijvoorbeeld de Tour de France of iets dergelijks. 

Laat gewoon weten wat jullie leuk vinden. 

TheoM 

 

 

Weetjes  

 
Verhoging tabaksaccijns vanaf april 2023 
Vanaf 1 april 2023 kost een pakje sigaretten gemiddeld € 9 en vanaf 1 
april 2024 € 10. Nu kost een pakje sigaretten van 20 stuks gemiddeld 
€ 8. Dit komt door verhoging van de tabaksaccijns. 
 
Helmplicht op snorfiets 
Alle snorfietsers en eventuele passagiers moeten vanaf 1 januari 
2023 verplicht een goedgekeurde brom/motorfietshelm of een 
goedgekeurde speed-pedelec-helm dragen. Het niet dragen van een 
goedgekeurde helm kan een boete van € 100 opleveren.  
 
AOW-leeftijd stijgt met 3 maanden 
De AOW-leeftijd gaat per 1 januari 2023 met 3 maanden omhoog. Dat 
betekent dat de AOW-leeftijd 66 en 10 maanden wordt.  
 
Hersenweetje 
 

Je Hersenen regelen alles wat er in 
ons lichaam gebeurt. Dat alles kost 
ontzettend veel energie en zuurstof  
Wanneer je voldoende beweegt, 
raken je hersenen goed doorbloed 
en krijgen ze de voeding en 
zuurstof die ze nodig hebben. 
 
Lees meer via 
https://hersenstichting.nl/bewegen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/nieuws/2022/06/30/voorstel-nieuwsbericht-helmplicht
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veranderingen/nieuws/2022/06/30/voorstel-nieuwsbericht-helmplicht
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Biljarten                                                       

Heins clubje    

 13-1-‘23 

Het is al weer een poosje geleden dat ik 
de pen ter hand nam, en is er al weer 
heel wat voorbij gegaan. Zo ben ik 9 
December met de KBO bus naar 
Brussel mee geweest en heb rond gelopen en gekeken in het 
Europees Parlement. Het was een boeiende dag voor mij. De 
feestdagen ben ik ook goed en gezellig door gekomen, en zijn na het 
nieuwjaar, wij biljarters, weer aan de slag gegaan, al was er niet op 
ons gerekend. De Velo kantine stond een beetje op zijn kop door 
werkzaamheden. Maar met wat improvisatie hebben we 2 middagen 
toch kunnen spelen. Helaas zijn ons vorig jaar enkele leden  
ontvallen. Nu hebben we er weer 5 nieuwe leden bij, waar we erg blij 
mee zijn. Ik tel nu 24 leden die biljarten. We hebben er al weer een 
paar weken op zitten. Vooral de dinsdagmiddag is het drukste en zijn 
er soms 16 tot 18 man, een volle boel. Er kunnen er nu op dinsdag 
geen nieuwe leden bij, wel op de  donderdag. Ook zijn er per 1 
Januari weer nieuwe moyennes uitgerekend, en zijn de meeste er op 
vooruit gegaan, dat betekent dat we gemiddeld beter zijn gaan 
biljarten. Maar ook als je lid wordt en het spel nog niet of een beetje 
kent, we helpen en leren je gewoon biljarten, de gezelligheid is het 
belangrijkste. Ook ben je niet verplicht om te komen, als je een 
middag niet kan of wil, ben je er geheel vrij in om niet te komen. Zo dit 
was het weer mijn bijdragen, en hoop jullie weer tegen te komen bij de 
KBO en wens ieder een fijn tijd toe.  

 

                                   

Cees 
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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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Toeslagen berekenen, aanvragen of controleren 
Bron: Nieuwsbrief Seniorweb 

 
 
Op welke toeslagen hebt u recht? Controleer het 
op de site Mijn Toeslagen van de Belastingdienst 
en vraag de toeslagen gelijk aan. 
Toeslagen controleren 
Toeslagen zoals huur- en zorgtoeslag moet u 
zelf aanvragen. Het is dus hartstikke belangrijk 
om te weten waar u recht op hebt. Anders loopt 

u misschien zomaar geld mis. Krijgt u al toeslag van de overheid? 
Dan is het verstandig om de gegevens ieder jaar te controleren en 
aan te passen. Want wie te veel krijgt, moet de toeslag later 
terugbetalen. 
 
Toeslag berekenen 
Krijgt u nog geen toeslag maar denkt u daar wel recht op te hebben? 
Maak dan een proefberekening. 
▪ Ga naar Belastingdienst.nl 
▪ Klik bovenaan op Menu > Toeslagen > Toeslagen. 
▪ Scrol naar beneden en klik onder 'Kan ik een toeslag krijgen?' 

op Maak een proefberekening. 
▪ Klik onderaan op Kies een jaar en selecteer het jaar waarover u 

een proefberekening wilt maken. 
▪ Zet een vinkje voor de toeslagen waarvoor u een berekening wilt 

maken zoals Zorgtoeslag. 
▪ Geef antwoord op de vragen. Vul bijvoorbeeld uw geboortedatum 

en toetsingsinkomen in. Er is ook een rekenhulp om het 
toetsingsinkomen te berekenen. 

▪ Klik op Toon resultaten. 
Hebt u recht op toeslag? Vraag die dan aan op de site Toeslagen.nl. 
 
Toeslag aanvragen of wijzigen 
Op de site Toeslagen.nl van de Belastingdienst staat informatie over 
alle vergoedingen. Hier ziet u op welke toeslagen u recht hebt en hoe 
hoog het bedrag is. Vraag hier ook de toeslagen aan. 

https://www.belastingdienst.nl/
http://www.toeslagen.nl/
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▪ Ga naar www.toeslagen.nl 
▪ Klik op Inloggen > Mijn toeslagen. 
▪ Klik onder 'Inloggen op Mijn toeslagen' op Inloggen met DigiD. 
▪ Log in met uw DigiD-gegevens. 
▪ Op het welkomstscherm staat welke toeslagen u krijgt. Klik rechts 

op Meldingen om aanpassingen te zien. Die kunnen gedaan zijn 
door uzelf, uw toeslagpartner of door de Belastingdienst. 

▪ Klik linksboven op Menu en daarna op het gewenste onderdeel 
om informatie te zien. Zoals Huurtoeslag of Zorgtoeslag. 

▪ Verandert er iets? Klik rechts bij 'Wijziging doorgeven' op wat u 
wilt aanpassen en volg de stappen. Bijvoorbeeld Er wijzigt iets in 
het inkomen > Kies jaartal > 2023 > het nieuwe inkomen. 

▪ Krijg u al toeslag? Controleer via Naar de beschikkingen welk 
toeslagbedrag u elke maand ontvangt en wat uw 
toetsingsinkomen is. Klopt het niet? Klik dan rechts in het menu 
onder 'Wijziging doorgeven' op de optie. Bijvoorbeeld Ik ga 
trouwen of samenwonen of Er wijzigt iets in het vermogen. 

▪ Hebt u nog recht op toeslag? Klik dan bij het tabblad 'Mijn 
toeslagen' onder 'Toeslagenoverzicht [jaartal]' achter de toeslag 
op Aanvragen. Doorloop de stappen. 

▪ Klaar? Klik in de menubalk op uw naam > Uitloggen. 
 

 

Valse winactie supermarkt Jumbo 
 
Doe niet mee met de winactie van Jumbo. Het lijkt een mooie kans, 
maar het is een nepmail. 
In de e-mail staat dat Jumbo een speciale actie heeft voor haar 
klanten. Ze kunnen een exclusief testpakket en een cadeaukaart 
van de supermarkt winnen. De klant hoeft alleen maar een paar 
vragen in te vullen. Daarvoor staat er een grote gele knop met de 
tekst 'Ja, ik doe mee' in de e-mail. 
Valse winactie 
Helaas is het geen echte winactie. Dit soort e-mails komen vaker 
voor. Criminelen wekken de indruk dat de ontvanger een prijs of 
cadeaubon heeft gewonnen. Vaak gebruiken ze grote bedrijven als 

http://www.toeslagen.nl/
https://www.seniorweb.nl/artikel/inloggen-met-digid
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afzender. De deelnemers krijgen nooit de beloofde prijzen. Ze 
hebben wel hun persoonsgegevens gegeven of zitten vast aan een 
duur sms-abonnement. 
Phishingchecker 
Twijfelt u of een mail echt is? Leden van SeniorWeb kunnen dit 
soort berichten mailen naar de phishingchecker. Ze horen op z'n 
laatst de volgende werkdag of het een nepmail is. 
 

Inloggen met DigiD bij MijnOverheid verandert 
 
Inloggen met DigiD bij MijnOverheid moet vanaf 5 januari met een 
extra beveiliging. Dat kan met een sms-controle of de DigiD-app. 
De overheid wil het inloggen met DigiD op haar website veiliger 
maken. Daarom moeten gebruikers verplicht een extra 
beveiligingsmethode gebruiken. De gebruiker kan vanaf 5 januari 
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/phishing
https://www.seniorweb.nl/tip/sms-controle-inschakelen-voor-inloggen-digid
https://www.seniorweb.nl/tip/inloggen-met-de-digid-app
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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  
Hanneke Verbeek             B-C-D-lijn      06-30504205 
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 2 - 2023  voor 10 februari 2023 inleveren  
thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de Kerckhovestraat 3. 

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

