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De voorzitter schrijft…. 

Het jaar 2016 is al weer ruim begonnen als u dit 

leest. Als KBO hebben we onze Nieuwjaars bijeen-

komst ook achter de rug. Op deze bijeenkomst za-

gen we dat de KBO Waddinxveen leeft. Er was een 

grote opkomst wat ons goed deed! Het was een 

gezellig samenzijn waarover u verder in onze Ak-

tueel kunt lezen. Natuurlijk wilde ik als voorzitter 

van uw plaatselijke afdeling proberen daar iets zin-

nigs te zeggen. Best moeilijk. Je wilt dan even te-

rugkijken naar het afgelopen jaar en een vooruitblik 

op het nieuwe jaar. Bij het afgelopen jaar was er 

weinig positiefs te melden, natuurlijk als je kijkt 

naar de wereld om ons heen. Wat een ellende en 

ongelooflijke gebeurtenissen waarbij mensen elkaar 

de vreselijkste dingen aandoen. Jammer dat ik 

moest zeggen “niets nieuws onder de zon”. In mijn 

verhaal bij de bijeenkomst  vorig jaar had ik ge-

hoopt op betere tijden. Ook toen heb ik gezegd en 

nu weer herhaald dat wij het toch dan moeten vin-

den in onze eigen omgeving. De grote problemen 

lossen we niet zo maar op. Wij kunnen dichtbij 

zoveel voor elkaar betekenen. Ik zie daar ook 

prachtige voorbeelden van. Dit is ook een van de 

taken van de KBO. Wij werken daar hard aan en 

zien gelukkig resultaten. Voorbeelden zijn, natuur-

lijk onze activiteiten steeds weer druk bezocht, de 

participatie in de Seniorenraad en platform een-

zaamheid onder ouderen, contacten met de gemeen-

te, en natuurlijk onze samenwerking met de KBO 

landelijk en in de provincie. Nog maar eens gezegd, 

we zijn er voor u en werken daar hard aan.  

Ik wens u natuurlijk een voorspoedig en gezond 

2016. En ik hoop dat als u vragen heeft ons weet te 

vinden! 

Hans Kientz 

      

Vooraankondiging Algemene Leden-
vergadering 

Geachte KBO-leden, 

Anders dan in voorgaande jaren is het bestuur van 

de KBO-Waddinxveen voornemens haar jaarlijkse 

Algemene Ledenvergadering te houden op vrijdag 

8 april 2016  in de Hoge Noot aan de J.W. Fri-

soweg 1.  

Het bestuur vraagt u deze datum in uw agenda te 

noteren. In de volgende KBO-Aktueel zal zij de 

agenda voor deze vergadering plaatsen, terwijl de 

stukken vanaf 18 maart op te vragen zijn bij het 

secretariaat. Tevens liggen zij ter inzage vooraf-

gaande aan de vergadering in de zaal.   

Namens het bestuur, 

Hans Nijenhuis, secretaris 

 

 

KBO-Kerstdiner groot succes 

Op maandag 21 december heeft de KBO in een 

tjokvol Easy Dinner aan de Nesse haar kerstdiner 

gehouden. Het door Apo Yilmaz samengestelde 

menu lieten de ca. 90 aanwezigen zich in het feeste-

lijk aangeklede restaurant goed smaken. Ook bur-

gemeester Cremers liet zich even zien en verstond 

zich met de aanwezige senioren. Tussen de gangen 

door vertelde Lieve van de Meerschaut een kerst-

verhaal en na het dessert werden de fraaie kerststuk-

jes die overal waren opgesteld onder de aanwezigen 

verloot. Na de koffie ging iedereen voldaan huis-

waarts en kon de KBO terugzien op een geslaagde 

middag. 

 

 

Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie van de 
KBO 

Was het een lokkende uitnodiging, het fraaie win-

terzonnetje of een goed van start van 2016? In ieder 

geval was het bestuur van de KBO-Waddinxveen 

zeer in haar nopjes met een bomvolle Hoge Noot. 

Ruim 70 leden gaven acte de préséance door het 

bestuur alle goeds te wensen voor 

het nieuwe jaar.  

Hans Kientz liet in zijn nieuw-

jaarsrede zijn toehoorders zich 

focussen op het jaar dat voor ons 

ligt. Het afgelopen jaar kende 
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veel zorgen. Zorg om de omgang van mensen met 

elkaar, met de wereld. Niet zo fijn om daar aan 

terug te denken. Nee, de toekomst! Maar het moet 

wel anders. 

Ook besteedde de voorzitter aandacht aan de sa-

menwerking van de KBO met de PCOB, waar bij 

de aantekening werd gemaakt dat er op bestuurlijk 

gebied niets verandert, maar dat op het landelijke 

vlak de krachten gebundeld worden.  

Zoals gebruikelijk werden de namen van de overle-

den leden van het afgelopen jaar voorgelezen, 

waarna een minuut stilte in acht werd genomen. 

Toen was het tijd voor koffie met gebak, wat ieder-

een zich goed liet smaken.  

En dan was het woord aan Elly of eerlijker gezegd 

Natuurmonumenten. Elly introduceerde Natuurmo-

numenten, een organisatie die werkt aan behoud 

van het Nederlandse Landschap. Een presentatie 

met schitterende foto’s, filmpjes en geluiden maak-

te de aanwezige duidelijk dat er in onze omgeving 

heel veel te genieten valt op gebied van natuur-

schoon, fauna en flora. De aanwezige leden lieten 

ook duidelijk hun instemming horen. 

 In de pauze werd getoost op het nieuwe jaar met 

een drankje en een hapje waarna de presentatie 

weer verder ging. Tot laat in de middag wist de 

medewerker van Natuurmonumenten de aanwezi-

gen te boeien met zijn verhaal over al het schoons 

dat de natuur ons te bieden heeft. 

Toen uiteindelijk iedereen naar huis was, kon het 

bestuur alleen maar dankbaar zijn voor de grote 

opkomst. De KBO-Waddinxveen leeft!  

 

 

Gedicht 

LANDSCHAP 

Waarheen waait de wind in dit verstilde land-

schap,  

hoe zweven mijn ogen doorheen deze stilte, 

wat brengen bewegingen in mij teweeg 

als ik hiernaar kijk met mijn stille geest? 
 

Waarheen gaat het water in die grote ruimte, 

wat gloeien mijn ogen doorheen deze kleuren, 

hoe groeien gedachten hier op de beweging 

van alle elementen op dit witte doek? 
 

De luchten, de wolken, de bergen en stromen, 

de vlakten verleggen mijn horizon 

van alle vragen, van alle grenzen, 
 

die antwoordloos gaan 

naar onoplosbare raadsels, 

gegeven in een enkele blik. 
 
Cornelis van der Grift 

 

Oproep: Komt u bij de Leeskring? 

Wij zijn als leeskring van de KBO al een aantal 

jaren bezig met boekbespreking. Een van onze le-

den is gestopt en wij zijn op zoek naar een nieuw 

lid. Wij komen 8 keer per jaar bij elkaar op woens-

dagmiddag van 14.30 tot ongeveer 16.00 uur bij één 

van de leden thuis. Eén van ons heeft dan de leiding 

en zorgt dat de discussie goed verloopt. 

2 maart, 13 april, 25 mei en 6 juli zijn de data waar-

op we dit jaar nog bij elkaar komen. Houd je van 

lezen, kom dan vrijblijvend een keer kijken of dit 

iets voor je is. We zijn met vier vrouwen en twee 

heren dus onze voorkeur gaat uit naar een man.  

De kosten voor het volgend seizoen zijn 15 euro.  

Je kunt je aanmelden bij de redactie van KBO -

Aktueel: aktueel@kbowaddinxveen.nl 

 

 

 

Unie KBO nieuws  

Zorgalarm. 

De Unie KBO stuurde een brandbrief naar staatsse-

cretaris van Rijn omdat de ouderenzorg door de 

ondergrens dreigt te zakken. De situatie is zeer  

alarmerend en de veiligheid is in het geding. 

Kwetsbare mensen moeten altijd van goede zorg 

verzekerd zijn maar volgens de Unie KBO is dit 

niet meer het geval. 

Thuiswonende kwetsbare ouderen blijven verstoken 

van wijkverpleging, hun huis wordt niet meer  

schoongemaakt en de sociale controle valt weg. 

Brandwondencentra melden een forse toename van 

senioren met ernstige verbrandingen. In de brief  

dringen we aan op meer regie bij het bepalen van  

het budget bij de gemeenten. Nu kunnen zij de  

Wmo-gelden ook voor andere doeleinden besteden. 

De Unie KBO wil samen met de PCOB aan tafel 

met de staatssecretaris Van Rijn “om de race naar 

de bodem van de zorg” te stoppen.  

 
Koopkracht 2016. 

In vervolg op het artikel in KBO-Aktueel van nov. 

2015 kunnen we melden dat de vijf samenwerkende 

ouderenorganisaties door minister Asscher werden 

uitgenodigd om van gedachten te wisselen. 

Op de agenda; de koopkracht, werkeloosheid onder 

50+ers en de kostendelersnorm (mantelzorgboete) 

De minister luisterde goed naar onze inbreng en dat 

leidde tot een aantal vervolgafspraken. Ook het 

belastingplan 2016 kwam ter sprake. Voor 2017 is 

100 miljoen extra beschikbaar voor ouderenkorting. 

Daarnaast gaat de vrijstelling voor het heffingsvrije  

vermogen omhoog. Dat zijn welkome maatregelen 

maar in 2016 zullen de senioren hier nog niet van 

kunnen profiteren. Minister Asscher en staatssecr. 

Wiebes menen dat zij de koopkracht van ouderen  
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voldoende hebben gerepareerd. De KNVG, NOOM, 

NVOG, PCOB en Unie KBO bestrijden dit mede  

door hogere zorgkosten en huren en de gevolgen 

van het niet indexeren van pensioenen. In de ver-

volgafspraken komt de koopkracht zeker weer aan 

bod. 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,  jan. 2016 

 

Kijk op www.uniekbo.nl/nieuws voor alle  

informatie van de Unie KBO. 

Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor het 

plaatselijke nieuws. 

 

 

Bingonieuws 

Op  vrijdag 29 januari van 14.00 t/m 

16.30 uur spelen wij weer onze KBO 

bingo in de Hoge Noot aan de Jan 

Willem Friso weg 1. 

Wij organiseren dan weer een gezellige bingo-

middag, waarbij iedereen van harte welkom is! 

Voor € 1,00 kunt u mee raden naar het aantal voor-

werpen dat er in de pot zitten met als prijs twee 

cadeaubonnen à € 10,00 hangend aan een fles wijn 

met een doos kaaskoekjes met een waarde van 

€ 25,00 

De kosten voor deze bingomiddag zijn € 4,00 en u 

krijgt hiervoor 2 bingoplankjes en een kopje koffie 

of thee. 

En zoals u van ons gewend  bent: gaat er niemand 

deze middag met lege handen naar huis. 

 

Het adres : 

De Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen  

Iedereen is van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie op: 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

De volgende Bingo-middagen worden gehouden 

op: 26 februari; 18 maart (= Paas-bingo); 29 april 

en 27 mei. 

 

 

 

Zorgbelang Zuid-Holland 

Waarover belde u? 

Met vragen over de zorg kunt u terecht bij het Ad-

viespunt van Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cli-

entondersteuners geven u informatie en advies over 

cliëntenrechten en klachtenprocedures. Iedere 

maand staat hier een geanonimiseerd voorbeeld van 

een vraag of klacht.  

Onjuiste gegevens in medisch dossier 

Marije wil het volgende weten: ‘Wie is er verant-

woordelijk voor de correcte gegevens in mijn me-

disch dossier?” Ze heeft haar medisch dossier on-

line bekeken en vindt dat er veel en ook ernstige 

fouten in staan. Daarnaast ontbreken belangrijke 

stukken. Ze wil weten wie die fouten moet herstel-

len. 

Zorgbelang antwoordt 

De arts die het dossier aanlegt en bijhoudt is ver-

antwoordelijk voor de inhoud. 

Als patiënt heb je wel rechten ten aanzien van het 

dossier. Eén van deze rechten is het recht op correc-

tie. Dit gaat om aanpassing van gegevens die feite-

lijk onjuist of onvolledig zijn of niet thuis horen in 

het medische dossier. Het recht heeft alleen betrek-

king op feiten als bijvoorbeeld naam of geboorteda-

tum, en niet op meningen van de arts. Je kunt bij-

voorbeeld niet afdwingen dat de dokter een door 

hem gestelde diagnose aanpast omdat jij het hier 

niet mee eens bent. Wel moet de arts altijd goed 

vinden dat een verklaring met jouw visie in het 

dossier wordt opgenomen.  

Belangrijke medische stukken kunnen zonder pro-

bleem aan het dossier worden toegevoegd, tenzij de 

behandelaar vindt dat het onnodige informatie is 

voor het doel van zijn behandeling. 

 

Heeft u een vraag voor onze cliëntondersteuners, 

dan kunt u op werkdagen bellen naar:  

(088) 929 40 19.  

E-mail: adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl. 

Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl. 

 

 

Inzicht 
Het denken kan slaperig zijn of wakker. 

Het kan helder zijn of vaag. 

De toestand van het verstand fluctueert altijd 

tussen de uitersten van wazig en alert. 

Maar iets in jou is zich onafgebroken en moeite-

loos bewust 

 van de conditie van het denken, of die nu chao-

tisch is of sereen. 

Dat is het licht van puur bewustzijn, dat niet 

onderhevig is aan schommelingen in helderheid. 

Bewustzijn is als een licht dat altijd brandt. 

Het is niet te verwarren, niet te vermoeien,  

niet te verstoren, niet gek en niet stuk te krij-

gen, 

nooit geboren en nooit gestorven. 

Het is wat jij ten diepste bent. 

 
Erik van Zuydam 
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Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons 

mee helpt sparen met:  

A-H koffiepunten, D-E zegeltjes en 

Bakkerij ‘t Stoepje zegels. 

Wij als werkgroep Culturele-Activiteiten 

kunnen hiermee leuke dingen doen op onze activi-

teiten. Met uw zegeltjes, punten en boekjes kunt u 

terecht bij de volgende inleveradressen: 

 

Lies Steenland Lijsterbesstraat 6 

Piet Rippe Zuidkade 140 

Joop Brosens Kaartavond Pastorie 

Cees en Ciska  

Niemans 

Bij de ouderenviering in de 

Ontmoetingskerk 

Han Zoet Jan van Bijnenpad 349 

Elly Groenendijk  Op de KBO bingomiddagen 

en andere activiteiten. 

 

 

Bezinning 

Het verhaal 

De verhalenverteller had aangekondigd dat hij die 

avond een bijzonder verhaal zou vertellen. 

De mensen die al vaker naar zijn verhalen luister-

den, kwamen bij elkaar en gingen in een kring zit-

ten. Ook de verhalenverteller nam plaats in de 

kring. Hij had een bloem in zijn hand .... 

Toen iedereen er was zei hij tegen zijn buurman: 

"Ik geef je deze bloem, ruik haar, voel haar, schenk 

haar al je aandacht en geef haar dan verder aan 

degene die naast je zit en vraag hem of haar het-

zelfde te doen wat ik je heb gezegd. 

Hij reikte de bloem aan zijn buurman. Het werd stil 

in de kring en in die stilte ging de bloem van hand 

tot hand, van hart tot hart, de hele kring rond, totdat 

zij terecht kwam bij de laatste; deze gaf haar terug 

aan de verhalenverteller. Na een moment waaruit de 

tijd ontweken scheen, zei hij: "Het verhaal is rond 

gegaan, het is niet van mij, het is van niemand, het 

is van iedereen. 

 

 

Boekbespreking 

Een selectie uit het assortiment van Uitgeverij Van 

Berne in Heeswijk-Dinther www.berneboek.com 

 
 Bomen met God 

Auteur: Otto de Bruijne 

Uitgave 2015 

Prijs: € 16,50, 102 pagina’s, harde kaft 

Categorie: Bijbels 

Samenvatting: 

Op zoek naar rust en herstel wandelt Otto over de 

Veluwe. De bomen, het zand en de ruigte spreken 

tot de verbeelding. Maar het gesprek voert Otto met 

God. Een meditatief boek over het vinden van vaste 

grond onder de voeten. 

 
 Effe dubbel 

Auteur: S. Boot-Ton 

Uitgave 2008 

Prijs: € 19,50, 264 pagina’s, paperback 

Categorie: Literaire roman, novelle 

Samenvatting: 

Een perfecte uitgebalanceerde reis met tevreden 

klanten. Zo had Lieuwe zich de tocht op de Antonia 

Sarah voorgesteld. Vijfentwintig jaar lang had hij 

zijn gasten van haven naar haven gevaren. Diepe 

groeven in zijn gelaat verrieden lange dagen in weer 

in wind en het staal in het blauw van zijn ogen een 

daadkracht waar niet mee te spotten viel. En nu 

staarde hij naar de plek waar hij zijn schip een paar 

uur geleden voor anker had gelegd. Vreemd genoeg 

voelde hij geen paniek of angst. Maar de Antonia 

Sarah, een trotse tweemaster van dertig meter lang 

met slaapgelegenheid voor twintig passagiers, leek 

wel van de aardbodem verdwenen.  

Het dreigende onheil blijft niet onopgemerkt. Al-

gauw klinkt de stem van een collega-schipper op de 

marifoon: "Wie luistert: effe dubbel!"  

 
 De Amerikaanse prinses 

Auteur: Annejet van der Zijl 

Uitgave 2015 

Prijs: € 22,50, 288 pagina’s, harde kaft 

Categorie: Literaire roman, novelle 

Samenvatting 

Op 13 april 1927 voer Allene Tew met de Maureta-

nia de haven van New York uit. Ze liet een leven 

achter zich waarin ze alles had bereikt waar ze als 

plattelandsmeisje van had gedroomd - aanzien, 

fortuin, moederschap, haar grote liefde. En ze was 

het ook bijna allemaal weer kwijtgeraakt. 'De rijkste 

en verdrietigste weduwe van de stad', zoals Allene 

door societyrubrieken werd genoemd, had die dag 

echter ook nog veel vóór zich, zoals een nieuw 

gezin en een toekomst als officiële prinses, als Rus-

sische gravin en als peetmoeder van de latere ko-

ningin Beatrix. 

De Amerikaanse prinses is een reconstructie van 

een weids en fascinerend leven, dat zich afspeelt 

tegen het decor van Amerika en Europa, de victori-

aanse en de moderne tijd, de industriële en Russi-

sche revolutie en de twee wereldoorlogen. Maar het 

is bovenal het persoonlijke verhaal van een uitzon-

derlijke vrouw die de moed had om, tot het bittere 

eind, haar eigen, onnavolgbare weg te gaan. 

 

 

http://www.berneboek.com/
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Kunst- en Cultuuragenda  

 Expositie Mesdag & Van Gogh Den Haag  

Gedurende een korte periode werkten Hendrik W. Mesdag en Vincent van Gogh gelijktijdig in De 

Haag. Reden voor Panorama Mesdag om couturier en kunstenaar Peter G. D’Angelino Tap opdracht te 

geven een aantal Hautecouture japonnen en een panoramisch wandkleed te maken geïnspireerd op schilde-

rijen van beide kunstenaars. 

T/m 20 maart. Panorama Mesdag Den Haag, tel. 070-3106665 of www.panorama-mesdag.nl  

 
 Expositie Winterwonderland Haarlem  

Ouderwets koude winters, bestaan ze nog? In Teylers Museum wel. Daar zijn momenteel ijskoude 

winterlandschappen te zien.  
Het vriest dat het kraakt in Teylers Museum. Links spelen lachende kinderen met een slee in de sneeuw. 

Rechts moet je oppassen voor rampzalig kruiend ijs. Het Haarlems Museum laat in de tentoonstelling Echte 

winters het 19de-eeuwse winterlandschap voor het eerst in de volle breedte zien: van knusse koek en zopie 

op een stadsgracht, de Elfstedentochten tot verstilde sneeuwlandschappen. Trek een dikke jas aan en kom 

naar Haarlem voor het antwoord over o.a. het klimaat toen en nu. 

T/m 6 maart, Teylers Museum Haarlem, Spaarne 16, www.teylersmuseum.nl 

 
 Tentoonstelling De Perzen, krijgers én kunstenaars, Rotterdam  

Verstikkende hitte, snijdende zandstormen, angstaanjagende stiltes. In lange rijen maken krijgers, 

hoog te paard gezeten, hun opwachting. Durft u het op te nemen tegen de Perzen? 

De Perzische cultuur is een van de oudste en hoogst ontwikkelde culturen ter wereld. Duizenden jaren lang 

stichtten de Perzen enorme rijken en beïnvloedden ze culturen ver voorbij hun grenzen. Schoonheid was 

binnen de Perzische cultuur direct verbonden met hoge status; wie schoonheid zag, werd als vanzelf naar 

een hogere staat van zijn getild. 

T//m 28 maart, Wereldmuseum Rotterdam, Willemskade 25. www.wereldmuseum.nl 

 

 

Wij feliciteren in de maand februari 

 1 mevr. A.M.G. Holman - Lorsheijd 
 1 dhr. C.I.M. Koolmees 
 2 dhr. J.A. Ponsioen,  
 2 dhr. M.J. Schakel 
 3 dhr. L. Wempe 
 3 mevr. J.M. Bron 
 4 dhr. A.J.M. van der Hondel 
 4 mevr. W.J.M. Rijn - Blom 
 4 dhr. H.P. Ros 
 5 mevr. A.E. van Eck - Duiken 
 6 dhr. C. van Dam 
 6 dhr. Th.A. Verkleij,  
 7 dhr. P. Polfliet 
 7 mevr. M Merkestijn - de Jong 
 8 mevr. J.M. Horsselenberg - Mey 
 8 mevr. E. Aalbers - Bijnen 
 8 dhr. A.J. Kleiweg 
 9 mevr. G.F. van Rijswijk-van Veen 
 9 mevr. J. van Tol-Luijten 
 10 mevr. C.N.A. Fens - Vergouw 
 10 mevr. E. Snikkers-Groen 
 11 mevr. M. Mourits - Sluys 
 11 mevr. M.T.H. Gerts-Frieling 
 11 mevr. J.M.H. Piette - van der Steen 
 11 dhr. N.C.L. Lelieveld 
 12 mevr. M.H.Th. Verwoerd - v.d. Zwet 
 13 mevr. H.P. van Leeuwen - Trouw,  
 15 mevr. G.M.J. Fokke - Wintermans 
 16 mevr. G.P. van der Ark - Versteeg 

 16 dhr. W. Vogelzang 
 16 mevr. M.C. Plooy - van Rutten 
 17 mevr. S.H. Doeleman - v.d. Klauw 
 17 dhr. C.A. de Knoop 
 17 mevr. B.J.M. Duin - de Groot 
 18 mevr. A. de Wit - van der Kroef 
 19 dhr. J.H.F. Reijnders 
 19 dhr. J.G. Koops 
 20 mevr. M.J. van der Laan - van Leusden 
 20 mevr. L.F.M. Kaaijk - Slot 
 20 dhr. W. de Knegt 
 21 dhr. C. Koot 
 21 mevr. W.M. Romijn - Luiten 
 22 mevr. M. Jaspers-  van Rhijn 
 22 mevr. E.J.M. van der Lans - Vergeer 
 23 dhr. C.J.T. Smit 
 23 dhr. J.W.M. Verhoeven 
 24 dhr. P.A. van Es 
 24 mevr. H. Reichard - van Dijk 
 25 mevr. A. de Graaf 
 27 mevr. E.M. van Rhijn - Boekhorst 
 27 dhr. A.C van Rutten 
 27 mevr. M.J.A. Evers - Verdegaal 
 28 mevr. G.M.C Kleiweg - Koemans 
 28 dhr. L.M.J. van Loo 
 28 dhr. J.C.P. Toor, 
 28 dhr. M.P. van der Hoeven, 
 28 mevr. H.M.G. de Groot - Keijzer 
 

 
 

http://www.panorama-mesdag.nl/
http://www.teylersmuseum.nl/
http://www.wereldmuseum.nl/


 

 
 

 

 

 

Agenda  20 januari 2016 – 24 februari 2016 

Vrijdag 29 jan.:  Bingomiddag ..............................................................  14.00 – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 2 feb.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 16 feb.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Zet alvast in uw agenda: vrijdag 8 april Algemene Ledenvergadering. 

 

Contactadressen:  Ziekenbezoek: Mevr. Tonny Koetsier ......................... telefoon 0182-61 72 28  

Klusjesman: Martijn Hunsche ..................................... telefoon 06-48 70 09 30 

Secretariaat: Hans Nijenhuis ....................................... telefoon 06-28 89 82 85 

GroeneHartHopper:  .................................................... telefoon 0800-022 09 00 

Huisartsenpost Midden Holland (H.A.P.):  ................. telefoon 0182-32 24 88 

Seniorenvervoer:  ........................................................ telefoon 088-02 34 255 

 

 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 10 februari 2016 op het redactieadres.  

Bij voorkeur per e-mail: aktueel@kbowaddinxveen.nl   

Of bij Jeannette van Egmond, van Waldeck Pyrmontstraat 6, 2741BN Waddinxveen 
 

De volgende NESTOR en KBO-AKTUEEL verschijnen op 24 februari 2016. 

 
Zojuist binnengekomen bericht:  

Voorjaarsdagtocht op woensdag 20 april. 
Op deze gezellige ‘Oranjetocht’ bezoeken we o.a. de zandsculpturen van Rien Poortvliet in Garderen, 

drinken koffie in Scherpenzeel en rijden o.a. langs het paleis. 

Interesse? Zet de datum in uw agenda, in de volgende KBO-Aktueel meer info. 
 

 

Wat maakt gelukkig? 
Er zijn twee oude woorden, 

Je kent ze zeker wel? 

Het eerste dat is ‘hebben’, 

Het tweede woord is ‘zijn’. 
 

Het ‘hebben’ gaat om dingen, 

Die je bezitten kunt, 

Bij ‘zijn’ veel meer om zaken, 

Die je de ander gunt. 

 

 

Wat maakt een mens gelukkig? 

Toch niet een groot bezit? 

Geen mens, die er aan twijfelt, 

Dat het daar niet in zit. 
 

Geluk woont tussen mensen, 

Die goed zijn voor elkaar; 

Alleen wat woont van binnen, 

Maakt dat geluk echt waar!  

 
Nel van Drie 

Noteert U even  

Het lidmaatschap van de KBO bedraagt € 23,00 per persoon per jaar.  

Beëindiging hiervan dient u voor 1 december van het lopende jaar aan het secretariaat door te geven! 

Het bankrekeningnummer van de KBO is NL91 INGB 0006 2176 34. 

De tenaamstelling luidt (s.v.p. steeds voluit vermelden!!):  

Katholieke Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen 

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl

