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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.2                                 februari 2023 

 

Van de bestuurstafel 

 

In februari zijn er altijd wel weer dagen die lonken naar het voorjaar. 
En dat is voor de temperatuur in de Velo-hal voor onze soos-
middagen wel erg prettig. Maar inmiddels heeft het bestuur van Velo 
de thermostaat toch weer een graadje hoger gezet, dus het is weer 
goed te doen. 

 

Eind januari overleed de heer Cas Maat. Cas heeft vele jaren met 
verve het bridgen bij de KBO geleid, waarvoor wij hem erkentelijk zijn.  
Helaas zijn we destijds op een niet zo prettige manier uit elkaar 
gegaan, maar moge hij rusten in vrede. 

 

In maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale staten. Deze kiezen 
weer de 1e Kamer. Als u vindt dat u gehoord wil worden, ga stemmen! 

http://www.kbowateringen.nl/
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Elke keer zal ik in mijn bijdrage schrijven dat we op zoek zijn naar een 
ouderenadviseur en in 2024 naar een penningmeester. De KBO reilt 
en zeilt met behulp van de vrijwilliger. Informatie kunt u krijgen bij elk 
bestuurslid. Dus schroom niet, meldt u aan! 

 

Dit weekend (als ik dit schrijf) barst het carnaval weer los. Ook voor 
de ouderen verzorgt de Jolige Druif weer een middag. Vorig jaar kon 
carnaval nog niet in februari worden gevierd, maar ettelijke maanden 
later vanwege Corona. Fijn dat alles nu weer ‘normaal’ is. 

Na het carnaval komt de vasten, velen van u kennen vast nog wel het 
‘vastentrommeltje’. 

 

Namens het bestuur, 

Annelies van der Hee-Lammers, voorzitter 

 

Overleden. 
Dhr,  Q.A. van Paassen     op 10-02-2023 
Mevr. T.C.A. v/d Knaap – Roeling  op 13-02-2023 
Dhr. J. Stad      op 

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

Nieuwe leden: 
 
Mevr, A. de Heer 
Mevr. E. v.d. Berg 
Dhr. A.J. Kasmarek 
Dhr. A.G. Vollebregt 
Dhr. D. van Reeuwijk 
Mevr. C. Heskes- vd Helm 
 
Alle nieuwe leden welkom en een fijne tijd bij de KBO.  
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Activiteiten:  

 

29 maart   Modepresentatie Van der Klooster 
04 april   Klaverjasmarathon   
06 april  Paas bridgedrive en biljarten met prijsjes 
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. 

 

 

Mailadres: 

Heeft u een e-mailadres? Geef dit dan door aan de KBO en stuur een 
mailtje naar 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 

 

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 

 

 

 

 

 

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. 
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Belastingaangifte 2022 
 
Het is weer zover, vanaf 1 maart maar vóór 1 mei aanstaande, kan uw 
belastingaangifte 2022 weer ingeleverd worden bij de belastingdienst. 
Wilt u gebruik maken van onze belastingservice bij het invullen van de 
aangifte, maak dan na 1 maart een afspraak met één van 
onderstaande HUBA’s.  
 
Ook al heeft u geen oproep gehad van de belastingdienst, maar u 
heeft veel extra eigen kosten voor uw gezondheid gehad in 2022, 
neem dan toch contact op want als u niets invult krijgt u ook nooit iets 
terug. 
Wat heeft u nodig voor de aangifte: 

• Jaaroverzichten 2022 van al uw inkomsten van u en event. uw 
partner 

• Jaaroverzichten 2022 van AOW, eventuele pensioenen van u en 
event. uw partner 

• Burgerservice nummer van u en event. uw partner 

• Banksaldo per 1 jan. 2022 van alle betaal-, spaar- en 
beleggingsrekeningen. 

• Bezit u een eigen woning, dan de WOZ waarde hiervan. Voor het 
jaar 2022 geldt de WOZ-waarde met de waarde met peildatum 1 
januari 2021. Die staat op de WOZ-beschikking die u begin 2022 
van uw gemeente hebt gekregen. 

• Hypotheekrente betaald in 2022 

• Beschikkingen van ontvangen huur- en/of zorgtoeslag in 2022 
 

Mensen die vorig jaar geholpen zijn bij het invullen van de 
belastingaangifte, bv. door een belastinginvuller van de KBO, krijgen 
begin 2022 een brief met een machtigingscode. U hebt deze 
machtigingscode of uw Digid code nodig als iemand u helpt bij het 
invullen van uw aangifte inkomstenbelasting 2022. Met deze code kan 
diegene die u helpt uw gegevens opvragen in het aangifteprogramma. 
Bewaar deze brief goed en geef hem aan de invuller!  

Heeft u voor 1 maart geen code ontvangen, bel dan voor het 
aanvragen 088-1236555 of de belastingtelefoon 0800-0543(gratis) 
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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 

 

 

Fysiotherapie Wateringen (zie advertentie) 

Ons nieuwe adres per 3 april 2023 is: 
Dorpskade 1 
2291 HN Wateringen 
 
 
 

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. 

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

 

 

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 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 
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Van de penningmeester: 
 

 

KBO Wateringen is op zoek naar een 

          PENNINGMEESTER  

Per 1-1-2024 is de functie van 
penningmeester KBO vacant. 

Na een inwerkperiode is de aan te stellen 
penningmeester verantwoordelijk voor het 
financieel beheer van de KBO Wateringen. 

Het bestuur, waar de penningmeester deel van uit maakt, is 
verantwoordelijk voor het financieel beleid. 

De administratie wordt verwerkt in het programma Twinfield. 

Door de koppeling met de bankrekening van de KBO worden veel 
mutaties automatisch geboekt. 

Enige affiniteit met  administratie is gewenst. 

Indien u belangstelling heeft voor deze functie kunt u contact 
opnemen met de huidige penningmeester, 

Hans Vollering, of de secretaris, Dick Kraaijenbrink. 

Uw aanmelding zien we met belangstelling tegemoet. 
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Ik geef de pen door aan: 

 

 

Ik ben Ton van Zwet, een geboren en getogen Wateringer met acht 
zussen en twee broers. 

 

Mijn hele jeugd heb ik aan de Kerklaan gewoond. Na mijn diensttijd 
ben ik gaan tuinen aan de Waellandweg in Monster. Na een 
reconstructie van de Bomapolder in 1987 zijn we verder gaan tuinen 
met mijn twee zonen aan de Middenzwet in Wateringen. Deze naam 
is ontstaan omdat ons bedrijf lag tussen de Middenweg en de Zwet en 
onze naam is van Zwet dus Middenzwet. 

 

Op 25 januari 1990 kregen we te maken met 
een grote storm. Die storm richtte 275000 
gulden schade aan. We zijn toen door meer 
dan 35 vrijwilligers geholpen om al dat 
kapotte glas tussen de rozenstruiken weg te 
halen. Daar zijn we nog steeds dankbaar 
voor. 

 

Verder zing ik bij twee koren, en ben actief 
bij de Zonnebloem. 

Sinds een goed jaar klaverjas ik heerlijk op de dinsdagmiddag.       
Het klaverjassen staat nu onder leiding van Theo Mulder die dit 
geweldig doet. Theo dank hiervoor. 

 

Ad Lem krijgt nu de pen.  
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Droedel van Harry 

Oplossing droedel 75 uit nieuwsbrief     

 nr. 1 - 2023  Op S t (e) l = opstel  

 

Goede inzenders zijn: Coby  van Paassen. Coby 
van der Knaap, Hannie Simons, Anneke Thoen, 
Carolien v/d Hoeven, Magda Vanhoutte, Hennie 

v/d Haas, Jo Holierhoek, Riet Vollebregt, Leo de Kok. 

 
Onder de goede inzenders is een prijsje verloot en die is gewonnen 
door Carolien v/d Hoeven. Carolien van harte gefeliciteerd. 
 
Droedel  76 
 

 
Uw oplossing kunt u tot 14 maart 2023 inleveren bij Thea Bekkers, 
Van de Kerckhovestraat 3 of mailen naar thea1944@caiway.net 

mailto:thea1944@caiway.net
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Oproepje!!! 

 

Wie???? Heeft er nog breikatoen in lichte kleuren om zwachtels voor 
Lepra patiënten te breien. Alvast hartelijk dank. 

Riet Vollebregt  tel:06 82044028  (Crea tafel)   
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Bridgen 
 
EINDSTAND 4e COMPETITIERONDE 
 

A-lijn 
 

1e Wil en Piet Duijndam      55.73 % 

2e Kees Grolleman en Dick Kraaijenbrink   54.79 % 

3e Willy en Gerard Nederpelt     53.45 % 
 

B-lijn gepromoveerd naar de A-lijn 
 

1e Jan de Kok en Ton de Kok     61.15 % 

2e Magda Desmet en Therèse Decanniere   56.28 % 

3e Lenie vd Goes en Wilma Groenendijk   53.84 % 

4e Petra Zuidgeest en Desiree Wijtenburg   51.91 % 
 

C-lijn gepromoveerd naar de B-lijn 
 

1e Jeannet Vogels en Tiny Alleblas    57.54 % 

2e Annemiek Grootscholten en Harry van Paassen  55.59 % 

3e Toos vd Helm en Tiny van Bergen    54.81 % 

4e Corrie en Rink van Rossum     52.61 % 

5e Theo de Reuver en Ed van Mil    52.41 % 
 

D-lijn gepromoveerd naar de C-lijn 
 

1e Len Zwinkels en Emmy Gram    56.02 % 

2e Ria Verkade en Meta Kamp     52.95 % 

3e Coby Kreulen en Ria Roodenrijs    52.77 % 

4e Joke Strik en Henny Wagterveld    52,30 % 

 
 
Website: kbowateringen.nl. Als u informatie heeft die geschikt is voor 
de website mail het dan naar: webmaster@kbowateringen.nl.           

 

https://kbowateringen.nl/
mailto:webmaster@kbowateringen.nl
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Verkiezingsdebat over seniorvriendelijke provincie op 7 maart 

 

KBO-PCOB Zuid-Holland organiseert 
samen met negen politieke partijen op 7 
maart a.s. om 10.30 uur in zalencentrum 
Rehoboth, Wilhelminastraat 2, Berkel en 
Rodenrijs een verkiezingsdebat over het 
‘Manifest voor een seniorvriendelijke 

provincie Zuid-Holland’. Het debat vindt plaats met het oog op de 
verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 maart a.s. Het is een 
mooie gelegenheid te horen wat de meningen zijn van politieke 
partijen over bijvoorbeeld seniorvriendelijk wonen, mobiliteit, 
groene omgeving en een provincie, waarin iedereen kan 
meedoen. Vertegenwoordigers van politieke partijen 
discussiëren aan de hand van stellingen over deze onderwerpen. 
Debatleider is Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB. Na het debat is 
er een lunch. Toegang is gratis. Wilt u erbij zijn? Meld u dan voor 
5 maart 2023 aan via info@kbozuidholland.nl. 
 
Stellingen 
Tijdens het debat worden de vertegenwoordigers van politieke partijen 
uitgedaagd om hun mening te geven over diverse stellingen. 
Bijvoorbeeld, vinden ze dat de provincie Zuid-Holland het bouwen van 
passende en levensloopbestendige woonvormen voor senioren meer 
moet stimuleren? En, hoe kan de provincie gemeenten helpen bij het 
realiseren van voorzieningen waar ouderen zelfstandig kunnen blijven 
wonen en passende zorg krijgen? Zorgt de provincie voor voldoende 
openbaar vervoer dat bereikbaar en toegankelijk is voor ouderen en 
voor mensen met een beperking? In hoeverre zijn de politici het eens 
met de stelling dat de provincie zich sterk moet maken voor een 
inclusieve samenleving waarin iedereen ertoe doet en van waarde is, 
ongeacht verschillen in bijvoorbeeld levensopvatting? Over deze en 
andere onderwerpen zal de debatleider de provinciale politici ‘aan de 
tand voelen’. 
 
 

mailto:info@kbozuidholland.nl
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Deelnemers aan debat 
Deelnemers aan dit politieke debat zijn Jeroen Heuvelink (D66), 
Gerard van de Breevaart (SGP), Gregor Rensen (PvdA), Willem Bakx 
(GOUD), Carla van Viegen (PvdD), René van Hemert (VVD), Steven 
Datema (ChristenUnie), Tea Both (CDA) en Ellen Verkoelen 
(50PLUS). 
 
Manifest 
Voor de provinciale verkiezingen heeft KBO-PCOB een ‘Manifest voor 
een seniorvriendelijke provincie Zuid-Holland’ opgesteld over het 
beleid dat ouderen verwachten van de provincie om zich (weer) in de 
provinciale politiek te kunnen herkennen. 
 
 
 
Hersenweetje 
 

Erik Scherder over de invloed van wandelen op het brein 

Wandelen is goed voor je. Dat is de boodschap van hoogleraar 
klinische neuropsychologie Erik Scherder van de 
Vrije Universiteit in Amsterdam. Een goede 
wandeling vermindert somberheid, stimuleert 
creativiteit én zorgt voor focus. “Elke dag een 
ommetje van minstens een half uur maakt al een 
groot verschil.” 

 
 

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

 

Heins clubje  

 

Als ik hier begin met schrijven, zit ik met 
rustige muziek van een cd van Jules de 
Massenet te luisteren naar de Meditation 
en hoop hier wat inspiratie op te doen om 
op papier te zetten en schrijf wat ik denk, 
en dan dwaal ik af naar de KBO 
middagen en het biljarten, waar het altijd 

gezellig is.  Zeker op de dinsdagmiddag, die nu meestal vol bezet is 
met 14 á 16 man. Heel gezellig met elkaar en waar tijdens de pauzes 
lekker gepraat en geroddeld wordt, maar wel het spel fanatiek wordt 
beoefend. En dan weet ik het even niet meer en dwaal ik af en lees 
nog eens wat ik schreef, en bedenk dan dat er altijd koffie is tijdens de 
pauzes, en dat daar dames voor zijn die elke middag weer voor een 
heerlijk bakkie zorgen en weinig complimentjes krijgen, dus bij deze 
wil ik alle koffie dames 
HEEL…HEEL hartelijk bedanken  
voor hun inzet en de heerlijke 
koffie met altijd een heerlijk koekje 
erbij, “dank jullie wel”. Wat de 
donderdagmiddag betreft daar 
komen al wat meer mannen en 
spelen we weer met 4 tafels en zijn 
dan al gauw weer met 10 á 12 
man, dus dan is het ook weer 
gezellig, en zo gaan we ook weer 
aan de carnaval mee doen, maar 
als u dit leest dan is het al achter 
de rug en komt de Pasen er aan. Zo gaat het voort en hebben we het 
gezellig bij de KBO, dus tot ziens en groet ik u. 

 

Cees 
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Einde van acceptgiro in zicht  
Uit de Nieuwsbrief van Seniorweb 
 

Bedrijven sturen vanaf 1 maart geen acceptgiro’s meer. En een 
paar maanden later verdwijnt het betaalmiddel helemaal. 
Steeds minder mensen gebruiken de acceptgiro. Daarom verdwijnt 
het betaalmiddel per 1 juni. Bedrijven die de acceptgiro nu nog 
gebruiken, kunnen wel een betaalinstructie sturen naar klanten. 
Daarin staat wat er voor een betaling nodig is. 
Andere opties 
Met een acceptgiro kunnen mensen een eenmalige betaling doen. 
Ze bepalen dan zelf wanneer ze het geld overmaken. Vooral voor 
goede doelen werkt dat goed. Donateurs kunnen dan namelijk 
makkelijk één keer doneren. Een groep van tachtig goede doelen 
heeft daarom 'Mijn eenmalige gift' bedacht. Hiermee kunnen 
mensen alsnog op papier een eenmalige machtiging afgeven of 
zelf doneren. 
 

Treinreizen met betaalpas 
 

De betaalpas wordt een reispas. Alle 
treinreizen kunnen vanaf 31 januari gemaakt 
worden door in- en uit te checken met een 
gewone bankpas. 
De OV-chipkaart krijgt concurrentie van de 
betaalpas. Vanaf 31 januari kunnen reizigers 

de betaalpas gebruiken voor treinreizen. In- en 
uitchecken gaat op precies dezelfde manier als 

met een ov-kaart. Een treinreis kost via de betaalpas wel de volle 
mep: kortingskaarten gaan niet samen met een betaalpas. Die 
verbinding gaat er ook niet komen. Wel komt er in de loop van dit 
jaar een vernieuwde versie van de ov-chipkaart. Deze ov-pas is 
niet alleen een plastic kaartje. Er komt een digitale versie voor op 
de telefoon. 
Voorwaarden reizen met betaalpas 
Behalve een betaalpas zijn ook een creditcard en smartphone 
geschikt wanneer ze aan de volgende voorwaarde voldoen: 

https://www.betaalvereniging.nl/betaalproducten-en-diensten/betaalinstructie/
https://www.goededoelennederland.nl/kennis-diensten/ledenberichten/mijn-eenmalige-gift-h%C3%A9t-alternatief-voor-de-acceptgiro
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▪ Betaalpas: de pas moet geschikt zijn voor contactloos betalen. 
▪ Creditcard: de pas moet geschikt zijn voor contactloos betalen. 
▪ Smartphone: op de telefoon moet contactloos betalen actief 

zijn. Via Apple Pay (iPhone) of Google Pay (Android). 
Afschrijvingen 
Het ritbedrag wordt direct van de rekening afgeschreven. De 
volgende dag staat de afschrijving in het betaaloverzicht van uw 
bankrekening. 
Opletten met inchecken 
De nieuwe reisopties zorgen voor klein ongemak. Houd 
bijvoorbeeld bij het inchecken OV-chipkaart en 
betaalpas/smartphone gescheiden. Anders bestaat de kans dat 
niet de ov-kaart incheckt maar de betaalpas/smartphone. Iets 
dergelijks kan er gebeuren bij internationale tickets. Wie deze 
bewaart op de telefoon loopt kans dat de telefoon incheckt en niet 
het ticket. Overigens kan een internationaal ticket altijd afgedrukt 
worden. Wie het papieren ticket scant zit altijd goed. 
 

 

 
 
Pas op voor verkeerd inchecken met bankpas 
 

Inchecken in het ov met de bankpas is sinds 
februari mogelijk. Handig, maar het kan ook 
per ongeluk gebeuren. 
Het is een handig nieuwigheidje: inchecken in 
het ov met de bankpas. Bijvoorbeeld als je 
weinig reist of als je je OV-chipkaart bent 
vergeten. Maar er zit ook een onverwacht risico 
aan. Deze manier van inchecken kan 

onbedoeld toch gebeuren, zelfs als contactloos betalen op de 
bankpas uitstaat. 
Contactloos betalen in verkeer normaal 
Contactloos betalen kan in het verkeer namelijk altijd, om 
vertragingen te voorkomen. Internationaal is met banken 
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afgesproken dat bankpassen in het verkeer altijd contactloos 
werken. Bijvoorbeeld bij een parkeerautomaat of tolpoort. Zo 
stroomt het verkeer goed door omdat gebruikers daar geen 
pincode in hoeven te voeren. 
Opletten met inchecken 
Reizigers moeten dus goed opletten bij het in- en uitchecken. Hou 
altijd de OV-chipkaart apart bij het poortje of lezer. Houd je voor 
het gemak je hele portefeuille met OV-chip en bankpas 
ertegenaan, dan kan het zijn dat je twee keer betaalt. Het bedrag 
wordt dan afgeschreven van zowel de kaart als de pas. Zelfs als je 
dacht dat dat laatste niet kon, omdat contactloos betalen op de pas 
uitstaat. 
Telefoon 
Iets vergelijkbaars kan gebeuren als de OV-chipkaart in het hoesje 
van een smartphone met een actieve betaal-app zit. Met zo'n app 
kunnen gebruikers met de telefoon op dezelfde manier contactloos 
betalen als met een pas. Hou je de OV-chip met telefoon en al 
tegen de scanner, dan kan het gebeuren dat je via de telefoon 
betaalt, en niet met de OV-chipkaart. 
Alsnog uitchecken 
Wanneer het met in- en uitchecken verkeerd gaat, kunnen reizigers 
op een later moment alsnog digitaal uitchecken. Dit kan 
via OVPay. Via dezelfde website kunnen reizigers geld terug 
vragen wanneer ze teveel hebben betaald 
 

Medisch ID op iPhone 
 
Basisinformatie over uw gezondheid kunt u opslaan op 
de iPhone. In noodgevallen kunnen omstanders deze 
info snel oproepen. 
Contactpersoon bij nood 
Standaard staat de app Gezondheid op de iPhone. In de 
app kunnen gebruikers een medisch ID aanmaken. 
Naast naam en geboortedatum vult de gebruiker 
informatie in als aandoeningen, allergieën en 

medicijngebruik. Verder kunnen contactpersonen bij nood worden 
ingevuld. Deze informatie is in noodsituaties snel op te roepen. 

https://ovpay.nl/nl
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Medisch ID invullen 
Stel het medisch ID op de volgende manier in: 
▪ Open de app Gezondheid. 
▪ Het kan zijn dat u een aantal keer op Gereed moet tikken op 

schermen met informatie over de app. 
▪ Kies zo nodig of u informatie over de app wilt delen met Apple. 
▪ Tik als dat nodig is op Volgende. 

▪ Vul uw gegevens in. 
▪ Tik op Gereed. 

▪ Tik op Volgende. 
▪ Tik zo nodig op het schuifje om gezondheidsmeldingen te 

ontvangen. 
▪ Tik op Ga door. 
▪ Tik op Sta niet toe of Sta toe om toestemming te geven voor de 

meldingen. 
▪ Scrol naar beneden en tik onder 'Configureer je medische ID' 

op Aan de slag. 
▪ Vul persoonlijke informatie in zoals geboortedatum, ziektes, 

allergieën, medicijnen en bloedgroep. 
▪ Tik onder 'SOS-contactpersonen' op Voeg SOS-contactpersoon 

toe. 
▪ Tik op de persoon die gewaarschuwd moet worden wanneer u in 

nood bent. 
▪ Geef daarna aan wat de relatie met hem/haar is. 
▪ Zorg dat 'Toon bij vergrendeling' aanstaat. Tik eventueel op het 

schuifje erachter zodat het groen wordt. Omstanders of 
hulpverleners kunnen in geval van nood bij uw informatie. 

▪ Tik tot slot rechtsboven op Gereed. 
Opmerking: houd de informatie kort en bondig. Het is bijvoorbeeld niet 
relevant dat u niet goed tegen scherp eten kunt. Vul alleen zaken in 
die van belang zijn voor hulpverleners. Of u hartpatiënt bent of 
diabetes hebt, bijvoorbeeld. Bij contacten kunt u natuurlijk ook uw 
huisarts of medisch specialist toevoegen. 
Medisch ID aanpassen 
Wijzig als volgt informatie, zoals een contactpersoon: 
▪ Open de app Gezondheid. 
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▪ Tik rechtsboven op het ronde pictogram met een poppetje/uw 
initialen/een profielfoto. 

▪ Tik op Medische ID. 
▪ Tik op Wijzig. 
▪ Pas de gewenste informatie aan. 
▪ Tik op Gereed. 

Medisch ID oproepen in geval van nood 
▪ Activeer de iPhone zonder 'm te ontgrendelen. 
▪ Tik op de thuisknop of veeg op een iPhone X of nieuwer van 

beneden naar boven over het scherm. 
▪ Tik linksonder op Noodgeval. 
▪ Tik linksonder op Medische ID. 

Alle door u ingevoerde informatie is nu te raadplegen. De ingevoerde 
contactpersonen zijn te bellen zonder de telefoon verder te 
ontgrendelen. Hulpverleners of omstanders kunnen op deze manier 
snel informatie over uw gezondheid doorgeven aan medische 
diensten. 
Privacy 
De informatie die u invult, is op geen enkele andere manier in te zien. 
Ook andere apps hebben er geen toegang toe. De medische 
informatie is wel makkelijk in te zien voor anderen die uw iPhone in 
handen hebben. 
Links met andere systemen 
Er zijn geen links met andere systemen, zoals het elektronisch 
patiëntendossier. Apple heeft het medisch ID bedacht. De informatie 
staat uitsluitend op uw iPhone en blijft daar ook. Het medisch ID is 
vooral een nuttig informatiebriefje in geval van nood. 
 

 

 

Kopij Nieuwsbrief Kopij voor Nieuwsbrief nr 3 - 2023  voor 14 maart 
2023 inleveren  thea1944@caiway.net of in de brievenbus Van de 
Kerckhovestraat 3. 
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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 
Hanneke Verbeek             B-C-D-lijn      06-30504205 
Koos van Paassen          D lijn  0174-293458 
 
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 
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