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Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 
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23 maart 2016 
 

De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

Machteloos wat een woord met veel inhoud. Mij 

bekruipt dit als ik alle informatie krijg en zie over 

vluchtelingen. De beelden maken je sprakeloos en 

zoals ik begon machteloos. Je kan veel meningen en 

gedachten hebben over dit onderwerp, maar denk na 

en geef maar een oplossing aan. Die is er denk ik 

niet, in ieder geval niet op kort termijn. Vreselijk de 

beelden over mensen die in tentjes in kou en regen 

zitten. Er komt bij mij maar een gedachte op, laten 

wij koesteren en waarderen wat wij hebben, met 

natuurlijk op allerlei gebied tekortkomingen en 

(voornamelijk) ongelijkheid. U kunt er van op aan 

dat wij voor het laatste opkomen.   

Er zijn ook positieve zaken te melden. Als ik dit 

schrijf hebben we net een mooie bijeenkomst ge-

had. Het stamppotbuffet voor alleenstaanden. In 

samenwerking met de RABO bank en ASW. Het 

was een heel fijne bijeenkomst met rond de 100 

mensen, die genoten van het samenzijn en een heer-

lijke maaltijd. Complimenten voor onze activitei-

tenclub onder leiding van Elly. De KBO Waddinx-

veen was weer nadrukkelijk aanwezig. Op naar de 

volgende activiteiten, zowel op het gebied van ont-

spanning en belangenbehartiging.  

Belangrijk, we zijn er voor U. 

 

Groet, Hans Kientz  

 

 

Algemene Leden-vergadering 
 

Geachte KBO-leden, 

Zoals reeds eerder aangekondigd wordt de  jaarlijk-

se Algemene Ledenvergadering gehouden op vrij-

dag 8 april 2016. Aanvang 14.00 uur 

in de Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg 1.  

Heeft u deze datum al in uw agenda gezet?  

U bent van harte welkom!   
 

Namens het bestuur, 

Hans Nijenhuis, secretaris 

Voorjaarstocht 

Oranje route Veluws Zandsculpturen. 

Het is bijna zover, op woensdag 20 april, rondrit 

langs o.a. Paleis Soestdijk, kasteel de Hooge Vuur-

sche en langs Drakesteyn. 

Vervolgens naar het zandsculpturenfestijn van Rien 

Poortvliet in Garderen. 

  

Vertrektijd 09.00 uur bij het Anne Frank Centrum, 

gaarne 08.45 uur aanwezig zijn.. 

We zijn ca. 18.30 uur weer thuis. 

Vergeet uw zorgpas niet. 

We maken er een mooie en gezellige dag van. 

  

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen. 

Riet Plooy 0182-61 75 26 – Irene Benschop 0182-

61 51 74 

 

 

Stampottenbuffet bij ASW 

een stevig succes. 

Er waren honderd plaatsen beschikbaar voor Wad-

dinxveense alleenstaanden en mensen die zich al-

leen voelen…… Meer mocht de organisatie niet 

toelaten. Sommige gasten schoven wat onwennig de 

kantine van ASW (voetbalvereniging) binnen daar 

waar anderen al gezellig pratend binnen kwamen. 

Initiatiefnemers Ad en Hennie Both hadden zich 

geen betere sfeer kunnen wensen, want het was 

gezellig, het eten was heerlijk en het drinken ver-

frissend. 

Ad en Hennie Both hadden om hun plan te verwe-

zenlijken contact gezocht met ASW en de KBO en 

om de organisatie financieel op weg te helpen met 

de Rabobank Gouwestreek, die met haar dividend-

fonds een potje heeft voor juist dit soort initiatie-

ven. Jammer genoeg kon het in het najaar niet 

doorgaan vanwege beperkingen betreffende ver-

gunningen, maar met wat gesprekken over en weer 

tussen het KBO-bestuur en burgemeester Bert Cre-

mers en wethouder Jannette Nieboer was de hemel 
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geklaard en kon het stampottenbuffet georganiseerd 

worden. En in de ogen van de organisatie was het 

een groot succes! Zowel burgemeester Cremers als 

Casper v.d. Wel, directeur van de Rabobank Gou-

westreek waren beiden lovend in hun commentaren. 

Maar zeg nu zelf: Wie kan voor drie euro zijn bord 

vol scheppen met keuze uit drie verschillende 

stamppotten, worst, speklapje, een oer-Hollandse 

jus en ijs met slagroom toe? En nog twee consump-

ties ook! En het was echt lekker! 

Maar wat veel belangrijker was, is dat al die men-

sen met een eenzaam gevoel samen aan tafel zaten 

en gingen praten……. Dat is voor de organisatie 

wel het lekkerste toetje dat je je maar kon beden-

ken. En dat hadden de burgemeester en de bankdi-

recteur dan ook haarfijn in de gaten. En zij niet 

alleen….. 

 

Hans Nijenhuis 
 

 

 

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 activiteiten. 

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. 

 

 

 

 

Inzicht 

“U bent altijd zo opgewekt, zo vrolijk”, zei een 

bezoeker tegen de meester. 

“En dat terwijl u toch de wereld en de mensen 

kent. Voor mij is dat in tegenspraak, verklaar me 

dat eens.” 

“Waarom zou dat in tegenspraak met elkaar 

zijn?” was de tegenvraag van de meester. 

“Omdat alles wat er op de wereld gebeurt en 

alles wat mensen elkaar aandoen zo deprimerend 

is”, beweerde de bezoeker. “Tenminste, zo werkt 

het bij mij en ik ben zeker niet de enige. Maar 

waarom zie ik dat niet bij u?” 

“Omdat ik in de wereld leef”, zei de meester, 

“maar ik laat de wereld niet in mij leven.” 
 

 

 

Bingonieuws 

Op  vrijdag 29 april 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 zit met als prijs twee ca-

deaubonnen 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-middag wordt gehouden op: 

27 mei. 
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Spiritualiteit 

PASEN: Wat valt er te vieren?  

Nog steeds actueel!! 
 

Het onmogelijke is mogelijk. Dat is de kern van 

Pasen. Niemand houdt het voor mogelijk: uit de 

dood opstaan. Direct na de kruisiging en dood van 

Jezus wist men wel raad met het graf dat na drie 

dagen leeg werd aangetroffen. De vrienden van 

Jezus zouden zijn lichaam gestolen hebben. Ze 

hadden de soldaten die het graf bewaakten be-

dwelmd of afgeleid en het lichaam naar elders ge-

bracht. Dat kon niet anders. 

Dat het leven sterker is dan de dood, dat de dood 

niet het laatste woord heeft, dat het kwaad is over-

wonnen, dat is te mooi om waar te zijn, denken de 

meeste mensen. Je zou het wel willen, maar het kan 

niet. Toch is er dat verhaal van opstanding, dat ter-

neergeslagen mensen weer op de been krijgt, moe-

deloze mensen weer enthousiast maakt en alle kri-

tiek, wantrouwen en ongeloof van alle eeuwen heeft 

doorstaan. 

Geloven in het leven 

Geloven in de opstanding is geloven in het leven. 

Jezus zette de wereld op zijn kop door te kiezen 

voor de kansarmen, door om te gaan met diegenen 

die door de meeste mensen uit die tijd geminacht of 

genegeerd werden. Jezus zette ook de puntjes op de 

i, door de geboden van God op een nieuwe manier 

uit te leggen. Hij liet zien dat het er alles toe doet 

hoe je leeft en samenleeft. 

Wat niemand voor mogelijk had gehouden, gebeurt 

dan: een tollenaar, een belastinginner, die zijn winst 

eerlijk gaat verdelen; een vrouw die, in een man-

nenmaatschappij, haar mond open doet omwille van 

haar dochter en van Jezus gelijk krijgt; een kind, 

door de doodsslaap bevangen, dat mag wakker 

worden; een bezeten mens die bevrijd wordt omdat 

Jezus in opstand komt tegen wat voor die mens 

geen leven is. 

Jezus’ manier van doen kostte hem uiteindelijk zijn 

leven, zijn kruisiging werd het einde van een kort 

en bewogen bestaan. Maar wie gelooft in God als 

de gever van het leven, die komt daartegen in op-

stand. De dood van Jezus…. Dat kon God toch niet 

op zich laten zitten? 

Opgewekt 

Christenen geloven dat de dood niet heeft gewon-

nen. Dat maakt hen opgewekte mensen, in de dub-

bele betekenis van dat woord. Alles waarvoor Jezus 

stond – naastenliefde, gerechtigheid, hoop, bewo-

genheid en geweldloosheid – heeft de dood aan het 

kruis overleefd. 

Nadien herkennen mensen Jezus door de wijze 

waarop ze bij name worden geroepen. Ze ontdekken 

Jezus in een vreemdeling die met hen onderweg 

was. Ze hebben Jezus herkend aan de wonden die 

geslagen waren in zijn handen en herkennen hem 

aan de wonden die nog steeds geslagen worden in 

mensenlevens. Geloven in de opstanding is geloven 

in het leven. 

In de kerk is door de eeuwen heen erg veel aandacht 

en tijd gegeven aan de vraag of ‘opstanding’ wel 

kan. Daarmee is vaak het enthousiasme om te gelo-

ven gedood. Dat kan niet, is vaak een kwestie van: 

ik wil er niet aan. Het gaat er niet om wie gelijk 

heeft. Het gaat erom te geloven dat God een nieuwe 

kans heeft gegeven. Je hoeft niet te geloven om te 

kiezen voor een bepaalde manier van leven: het 

leven een kans geven, de doodsheid doorbreken van 

‘zo is het altijd geweest, zo zal het ook wel blijven’, 

Je kunt, als je jezelf een vrij mens voelt, een uitweg 

zoeken voor mensen wier leven geen leven is. Je 

kunt de harde werkelijkheid laten schrikken door in 

te staan voor een ander. 

Dat lijkt te mooi om waar te zijn. Het wordt voor 

onmogelijk gehouden. Alleen dromers en idealisten 

geloven zoiets. Het kostte Jezus zijn leven. Maar 

door Pasen durf ik erin te geloven dat het mogelijk 

is geworden. Zoals een omgehakte boom midden op 

vervuild terrein toch ineens weer uitbot. 

Misschien moet je het omdraaien: Pasen is te waar 

om mooi te zijn. Het blijven weerbarstige verhalen, 

die Bijbelverhalen over slavernij en uittocht, over 

Jezus’ leven, lijden en op-

standing; verhalen vol lastige 

vragen en onmogelijkheden, 

totdat je opstaat en ermee aan 

de slag gaat. 

 

Joke van der Velden   

Uit: Wat vier je met Pasen? 

 

 

Pasen -- Voorjaar  
Het frisse groen op jonge twijgen 

een tere tak met bloesemknop 

de natuur spreekt en zal niet zwijgen 

de lente volgt de winter op 
 

Pasen schenkt ons weer nieuw leven 

het oude is voorbij gegaan 

een licht wordt ons gegeven 

om in het donker op te staan 
 

Pasen opent dichte deuren 

een voorportaal is ons bereid 

een leven vol van lentekleuren 

een vleugje van de eeuwigheid 

 

Elly Mans-Los 
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Unie KBO nieuws  

Rijksvaccinatieprogramma.     

Ouderen vaccineren tegen longontsteking en gor-

delroos, is in Engeland en Frankrijk heel gewoon. 

Hoog tijd dat we in Nederland ouderen ook gaan 

prikken. Het bespaart ziekteleed, opnames in een 

ziekenhuis en daarmee ook kosten. Veel van deze 

ellende is te voorkomen met vaccinaties tegen 

pneumokokken. Als alle 65+ers éénmalig een vac-

cin tegen deze infectieziekten krijgen, zijn ze een 

leven lang beschermd. De Unie KBO dringt bij de 

Tweede Kamer aan op een Rijksvaccinatiepro-

gramma tegen longontsteking en gordelroos. 

 

Pgb.    
Het blijft lastig om toegang te krijgen tot een Per-

soonsgebonden budget (Pgb) voor verplegingen 

verzorging. In 2016 stellen verzekeraars opnieuw 

torenhoge voorwaarden. De Unie KBO steunt acties 

in de Tweede Kamer om deze belemmeringen weg 

te nemen. Zo moet de voorwaarde van “onplanbare 

zorg” verdwijnen.  

Eigen regie van patiënten moet voorop staan, aldus 

KBO directeur Manon Vanderkaa. 

  

Nestor in de schappen. 

De Unie KBO gaat testen of “de Nestor in de 

schappen” aanslaat, eerst op kleine schaal. We gaan 

drie edities uitproberen in de losse verkoop, in 

boekhandels, in enkele regio’s. Hopelijk spreken we 

een nieuwe groep (jonge) senioren aan met de losse 

verkoop en maken ze kennis met de KBO. 

Losse nummers kosten € 3,95. 

 

Belastingen. 

Protesten van 3000 senioren en 1.200.000 ouderen 

zonder internet, hebben de staatssecretaris doen 

besluiten de Blauwe Envelop toch te versturen. De 

heer Eric Wiebes zegde toe aan de Tweede Kamer 

dat iedereen die geen toegang tot een PC heeft toch 

een papieren brief van de Belastingdienst thuis kan 

krijgen. De belasting-invul-dienst van de ouderen-

bonden is al jaren een  gewaardeerde service maar 

in 2017 komt die dienstverlening er anders uit te 

zien. De subsidie voor de organisatiekosten van de 

belastingdienst te vervallen. Dit betekent wel dat er 

aan de gebruikers van de belasting-invul-dienst in 

2017 een eigen bijdrage van € 5,50 gevraagd moet 

gaan worden.   

 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,     maart 2016 

 

Kijk op www.uniekbo.nl/nieuws voor alle  

informatie van de Unie KBO. 

Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor het 

plaatselijke nieuws. 

 

Boekbespreking 

Een selectie uit het assortiment van Uitgeverij Van 

Berne in Heeswijk-Dinther www.berneboek.com 

 
 Anders kijken naar Alzheimer 

Auteur: Megan Carnasius 

Prijs: € 20,00, 224 pagina’s, paperback 

Categorie: Gezondheid 

Samenvatting 

Megan Carnarius pleit in haar boek Anders kijken 

naar Alzheimer, een warme en liefdevolle benade-

ring van een ziekte die velen treft voor een nieuwe 

benadering van Alzheimer. De ziekte van Alzhei-

mer is de meest voorkomende vorm van dementie. 

Deze ziekte, waarbij de cellen in de hersenen steeds 

minder goed werken en uiteindelijk afsterven, heeft 

een enorme impact op het leven van patiënten en 

hun naasten. Nu al zorgen 300.000 mensen thuis 

voor iemand met dementie. Alzheimer zal in de 

komende jaren alleen maar toenemen. Een andere 

kijk op deze ziekte is daarom gewenst. Megan Car-

narius heeft een unieke benadering. Ze gaat in haar 

boek niet voorbij aan de beperkingen die dementie 

met zich meebrengt, maar laat juist zien wat er al-

lemaal nog wél mogelijk is. En wat het scheppen 

van een liefdevolle en warme omgeving voor de 

kwaliteit van leven kan doen. Dit boek staat vol 

tips, therapieën, technieken en verhalen die de taak 

van partners, familieleden en zorgverleners kunnen 

verlichten. 

 
 Zaden van het woord 

Auteur: Zr. Maria de Anima Christi 

Prijs: € 14,90, 152 pagina’s 

Categorie: Christelijke spiritualiteit 

Samenvatting 

Het verhaal van de Nederlandse Arian van Eijk is 

wonderlijk. Tijdens haar studie kunstgeschiedenis 

in Rome komt ze op 23-jarige leeftijd tot een levend 

geloof in God en treedt amper twee jaar later in bij 

de jonge Argentijnse ‘Religieuze Familie van het 

Mensgeworden Woord’. Haar kloosternaam: Maria 

de Anima Christi. Ze is dan pas 28, wanneer haar 

medezuster haar tot generaal-overste kiezen en haar 

de wereldwijde leiding toevertrouwen. Gedurende 

de afgelopen twaalf jaar heeft ‘Madre Anima’ het 

aantal zusters zien vermenigvuldigen tot bijna dui-

zend en het aantal vestigingen tot 127 in 33 landen. 

In Nederland zijn er zusters in Brunssum, Valken-

burg, Heiloo en Den Haag. Bijna de helft van haar 

tijd is ze op reis om die sterke groei te begeleiden. 

Waar ze komt, ziet ze God op vaak wonderlijke 

manieren aan het werk: in mooie omstandigheden, 

maar vaak ook te midden van ellende en onder-

drukking. Wat ze meemaakt verwerkt ze in de co-

lumns die ze sinds 2006 schrijft voor het Katholiek 

http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.berneboek.com/
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Nieuwsblad. In deze bundeling van die columns, 

aangevuld met haar levensverhaal, ervaar je de 

rijkdom en de bemoediging van Christus? Kerk 

wereldwijd. Het maakt ‘Zaden van het Woord’ tot 

een bron van inspiratie voor allen die naar inspiratie 

op zoek zijn. 

 

 

Kunst- en Cultuuragenda  

 Aruba in beeld in Museum Hilversum  

Het is feest op Aruba! Het eiland was op 18 maart namelijk dertig jaar zelfstandig. 

In Nederland kunnen we dat een beetje meevieren. Fotograaf Raymond Rutting toont zijn kleurrijke serie 

De gezichten van Aruba  in Museum Hilversum. 

T/m 3 april. Gratis toegankelijk. Adres: Kerkbrink 6, 1211 BX  

Info: www.museumhilversum.nl 

 
 Meisjes in Kimono, Rijksmuseum Amsterdam 

Breitner schilderde dit meisje keer op keer, steeds weer in een andere kimono.  

Haar naam: Geertje Kwak, geen Japanse dus. De volledige serie is tot en met 22 mei te zien in het Rijksmu-

seum in Amsterdam. 

Adres: Museumstraat 1, 1071 XX Amsterdam, www.rijksmuseum.nl  

 
 Appel herontdekt, Gemeentemuseum Den Haag  

 In 2016 is het tien jaar geleden dat Karel Appel overleed. Aanleiding tot een groot retrospectief dat meer 

kanten van Appel belicht dan zijn CoBrA-werk in Gemeentemuseum Den Haag. 

Deze tentoonstelling vormt de spil van een brede internationale herontdekking van een van de grootste na-

oorlogse Nederlandse kunstenaars.  

T/m 16 mei, Gemeentemuseum Den Haag. Info: www.gemeentemuseum.nl 

 

Volgende maand suggestie voor een dag op bezoek in Den Bosch, in het kader van het Jeroen Bosch-

jaar. 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand april 

 1 mevr. L.M. Gerdes -  Everts 
 1 mevr. M. Prins - Pamies 
 3 dhr. J.W.A. van Berkesteijn, 
 3 dhr. A.P. Wognum 
 4 mevr. G.J.M. Dekker - Engelhard 
 5 dhr. W. Druijff 
 5 dhr. C.L.M. Olsthoorn 
 5 dhr. J. Slagter 
 6 dhr. G. Klijn 
 6 mevr. C. Klijn - Ellerbroek 
 6 mevr. I.A. van Nielen - van Eijk 
 7 dhr. J.P. vanDam 
 7 mevr. G.M. Leenen - Koster 
 7 mevr. C.M.P. Schild - Buys 
 8 dhr. J.M. Mookhoek 
 8 mevr. B.S. Pit-Bikker 
 9 mevr. C. van Riet-van Breukelen 
 12 dhr. H.H Bourgonje 
 12 dhr. C.C. van der Klauw 
 13 dhr. T.H. de Lang 
 16 mevr. H.M. Tol 
 16 dhr. J. de Waal 
 17 dhr. P.M. Compeer 

 17 dhr. H.J. van Rijn 
 19 mevr. M.N. de Wit 
 20 mevr. M.G Bourgonje - Bitterlich. 
 20 mevr. H.A.M. van Dommelen 
 20 mevr. M. Guikema - Halsema 
 21 mevr. M.A. Groenendijk 
 22 mevr. E.A. de Bruin 
 24 mevr. M.J. de Groot 
 24 mevr. J.C. van der Hoven - Barenburg 
 25 mevr. W. Kollmann - Naberman 
 25 mevr. B.C.M. Verhoef - Bergsma 
 25 mevr. A. van Wijk - den Uyl 
 26 mevr. A. van Dam - Hogenhout 
 27 mevr. M.A. Heemskerk 
 28 mevr. G. Bosma-Noorlander 
 28 mevr. J.N. Hoogerbrug-Hijzelendoorn 
 28 mevr. G.F. Leerentveld 
 28 mevr. E. Vos-de Bruin 
 29 dhr. H.A. van der Geer 
 30 mevr. G.J.E. Gerts - Lichtenberg 
 30 mevr. W. Hagoort 
 30 mevr. A.P.M. van Rutten - de Haan 
 

  

http://www.rijksmuseum.nl/
http://www.gemeentemuseum.nl/
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Agenda  23 maart 2016 – 27 april 2016 

Dinsdag 5 april.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Vrijdag 8 april: Algemene Ledenvergadering ......................................  14.00 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 13.30 uur. 

Dinsdag 19 april: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Woensdag 20 april: Voorjaarsdagtocht ..................................................... 09.00 – 18.30 uur 

Vertrek vanaf het Anne Frank Centrum, aanwezig zijn om 08.45 uur. 

Vergeet uw zorgpas niet. 

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

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

 

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 13 april 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 27 april 2016. 

 

 

Ter inspiratie 
Staak je pogingen maar om dingen los te laten. 

Je hoeft helemaal niets los te laten. 

Loslaten kun je niet ‘doen’, onmogelijk! 

Hoe meer je iets probeert los te laten, 

hoe meer je eraan vast komt te zitten. 

Maar als je bereid bent de dingen die je 

graag los zou willen laten totaal te ervaren, 

dan zullen ze jou loslaten.  

 

Erik van Zuydam 

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

