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De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

 Als u dit leest hebben we onze jaarvergadering al 

weer achter de rug. Er waren weer aardig wat leden 

aanwezig. Het hadden er wat mij betreft best wat 

meer mogen zijn. Waarom vindt het bestuur de 

jaarvergadering zo belangrijk? Aangezien wij als 

afdeling van de KBO autonoom zijn moeten wij 

natuurlijk verantwoording afleggen aan onze plaat-

selijke leden. We willen natuurlijk graag weten hoe 

de leden over ons functioneren denken. We koeste-

ren de opbouw van de KBO voor wat betreft de 

structuur. Door deze structuur kunnen we meer 

gericht werken aan de plaatselijke belangenbeharti-

ging. Natuurlijk maken wij deel uit van de KBO 

Zuid-Holland en de UNIE-KBO. Deze laatste is 

zoals u van verschillende kanten gehoord heeft, een 

nauwe samenwerking aangegaan met de PCOB. 

Krachten bundelen kan nooit kwaad. Wij kunnen 

uitgebreid gebruik maken van de ondersteuning op 

allerlei gebied, en zij maken zich sterk op het ge-

bied van de landelijke belangenbehartiging. Dat wij 

blij moeten zijn met deze structuur blijkt onder 

andere uit problemen die er zijn bij een collega 

ouderenbond. Ik bedank nogmaals de leden die de 

jaarvergadering hebben bijgewoond (ik heb gezien 

dat men ook genoot van het recreatieve deel) en 

hoop dat de opkomst volgend jaar groter zal zijn. 

 

Groet, Hans Kientz  

 

 

Hoofdbrekens op jaarvergadering KBO 

Vrijdag 8 april hield de KBO haar jaarlijkse alge-

mene ledenvergadering om haar leden verantwoor-

ding af te leggen over het gevoerde beleid. In zijn 

openingswoord haalde voorzitter Hans Kientz al 

vele activiteiten aan en informeerde hij de aanwezi-

gen over de belangenbehartiging binnen de gemeen-

te. Notulen, herverkiezing van bestuursleden en het 

jaarverslag waren het domein van de secretaris die 

alles vlot de revue liet passeren. Ook de penning-

meester kreeg lof over het financiële beleid en de 

aanwezigen verleenden het bestuur decharge nadat 

de kascommissie het verslag had voorgelezen. 

En die hoofdbrekens dan? Daar wor-

stelden de leden mee na de pauze bij 

een quiz en een muziekje van Hans 

Vesterink, de entertainer die na de 

pauze de leden vermaakte. In die 

quiz zaten echt pittige vragen waar-

bij de hersens gepijnigd moesten 

worden.  

Maar die leden weten ook: niet alleen voor belan-

genbehartiging, maar ook voor ontspanning ben je 

bij de KBO aan het goede adres….. 

 

Hans Nijenhuis 

 

 

Paasbingo KBO vooral gezellig! 

Vrijdag 18 april werd in de Hoge Noot aan de J.W. 

Frisoweg de traditionele Paasbingo van de KBO 

gehouden. Om dit gebeuren in één woord samen te 

vatten: gezellig! Op deze vrijdag waren bijna zestig 

ouderen, waaronder ook een paar niet-leden  sa-

mengekomen in de Hoge Noot, waar onder leiding 

van Elly Groenendijk in een lekker tempo bingo 

werd gespeeld met prijzen verstopt in chocolade 

paashazen: meer dan een smakelijke verpakking 

dus!  Na een pauze werd er een opstaan-zittenbingo 

gehouden, waarbij de winnaar een ballon moest 

doorprikken om te 

weten te komen 

welke prijs ge-

wonnen was. Ook 

een tweetal andere 

aanwezigen kon-

den hierbij in de 

prijzen vallen, wat hogelijk werd gewaardeerd. 

Gelukkig was  hierna de koek nog niet op. Als laat-

ste was er een verloting met fraaie prijzen. Aan het 

einde van de middag gingen velen met een prijs 

naar huis en diegenen die dit keer niet dat geluk 

hadden, kunnen terug zien op een gezellige middag. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Terugblik Voorjaarsreis 20 april 

Om 9.00 uur precies vertrok vanaf het Anne Frank-

centrum een volle bus met KBO-leden richting 

Scherpenzeel. Scherpenzeel is vooral bekend om 

zijn Heugaveldtegels die daar nog gemaakt worden. 

De meeste van ons hebben die ooit in huis gehad. 

Na een voorspoedige reis met chauffeur Gijs kwa-

men we even na 10 uur aan bij Partycentrum 

Boschzicht. Daar wachtte ons een heerlijk kopje 

koffie en een gebakje. 

Om 11.00 uur zaten we weer in de bus voor een 

Oranje-rit met  gids Theus die alles vertelde over de 

plaatsen waar we doorheen kwamen. 

Langs een kasteeltje waar Audrey Hepburn nog 

gewoond heeft. 

Ook paleis Soestdijk ligt er nog prachtig bij en het 

kasteel Hooge Vuursche was ook het zicht waard. 

Bij Lage Vuursche zagen we wel Klein Drakenstein 

maar het grote Drakensteijn waar Prinses Beatrix 

nog woont is vanaf de weg niet te zien. 

Het hek eromheen en de vele camera’s verraden wel 

dat daar een hoog geplaatst iemand woont. 

Ook heel indrukwekkend was het kerkhof waar 

Prins Friso begraven ligt. 

Weliswaar zijn we nergens uitgestapt maar Theus 

de gids vertelde zeer boeiend over alle wetenswaar-

digheden. 

Zo kwamen we na zo’n anderhalf uur rond toeren 

nog door Austerlitz en zo weer terug naar Scher-

penzeel waar ons een heerlijk 3 gangen diner 

wachtte. 

Na het diner weer in de bus en naar Garderen waar 

we naar de beeldentuin en zandsculpturen gingen. 

Het zijn ware kunstwerken die men van zand heeft 

gemaakt. Het thema dit jaar is Rien Poortvliet. 

Het zand wordt speciaal aangevoerd en de korrels 

zijn vierkant en wat plakkerig. 

Maar het blijft wonderlijk hoe zoiets gemaakt 

wordt. 

Omdat Rien Poortvliet zijn schilderijen als zijn 

kindjes beschouwde wilde hij deze niet verkopen. 

Zo kwam hij op het idee om ze in boekvorm met 

een verhaal erbij uit te geven zodat meer mensen 

van zijn werk konden genieten. 

Als zandsculpturen  worden nu zijn boeken uitge-

beeld. Van zijn overgrootouders tot en met zijn 

eigen kinderen vind je er terug. 

Ook de gouden koets en de hele Koninklijke familie 

konden we bewonderen.  

Hoe trots was Rien toen hij als lakei naast die gou-

den koets mocht lopen op Prinsjesdag 1977. 

Binnen was er nog een soort speurtocht, men moest 

raden welk spreekwoord of gezegde er uitgebeeld 

werd. 

Het weer zat ook mee die dag. Al snel zat het terras 

vol met KBO-ers. 

Om 17.15 uur weer in de bus, waar we nog drinken, 

een stukje kaas en een zakje zoute koekjes kregen. 

 Irene en Riet het was weer een heel goed verzorgde 

reis. 

Bedankt hiervoor en we kijken al uit naar de vol-

gende in het najaar.  

 

Marian Bijl 

 

 

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. 

 

 

Leuk om te melden 

Twee keer in het jaar gaan wij (Ciska Niemans en 

Elly Groenendijk) bij Piet Rippe thuis de D-E  pun-

ten/zegeltjes ophalen. 

Bij Piet is een van onze D-E inleveradressen. 

Op  6 april was het weer zover, onder het genot van 

een kopje koffie en als traditie nemen wij een ge-

bakje mee en praten dan altijd over van alles en nog 

wat. 

Maar nu was er wel wat bijzonders gebeurd, Piet 

was gebeld door een mevrouw die alleen haar voor-

naam had genoemd. 

Ze vroeg of zij bij hem wat zegeltjes in de bus 

mocht gooien, en dat mocht natuurlijk wel van Piet. 

Na enkele dagen gebeurde dat dan ook en het waren 

er veel, heel veel zelfs, om precies te zijn wel 

11.000 D-E punten. 

Wij hadden op dat moment al een afspraak met Piet 

staan en hij ging daarom meteen aan het knippen en 

tellen tot 1.000, en daarna deze in zakjes doen. 

Geweldig om dit verhaal te horen en we willen 

langs deze weg deze gulle geefster bedanken. 

Maar wij zijn natuurlijk blij met elk zegeltje, weinig 

of veel wij kunnen daar zulke leuke dingen mee 
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doen. En wij willen u dan ok vragen….blijft u 

vooral voor ons sparen! 

 

Met vriendelijke groet,  

Ciska Niemans en Elly Groenendijk 

 

 

Ter inspiratie  

Het verhaal van het potlood. 

Een jongen keek toe hoe zijn oma een brief schreef. 

Nieuwsgierig vroeg hij: “Oma, schrijf je een ver-

haal over ons? Of over mij misschien?” 

Z'n grootmoeder antwoordde de jongen: “Dat klopt, 

ik schrijf over jou. Maar veel belangrijker dan de 

woorden is het potlood waarmee ik schrijf. 

Ik hoop van harte dat als jij groot bent, dat je zo 

wordt als dit potlood.” 

Een beetje bedenkelijk keek de jongen naar het 

potlood. Daar was toch echt niets bijzonders aan te 

ontdekken! Daarom vroeg hij: “”Oma, dat is toch 

een gewoon potlood zoals alle ander, of niet?” 

“Dat is maar de vraag, hoe je naar de dingen kijkt, 

m'n jongen,” antwoordde z'n grootmoeder glimla-

chend. “Weet je, dit potlood heeft vijf eigenschap-

pen. En wanneer het je lukt om je deze eigenschap-

pen eigen te maken, dan zul je een mens zijn die in 

vrede met de wereld leeft. 

De eerste eigenschap luidt: je kunt grote dingen 

doen. Maar je mag nooit vergeten dat er een hand 

is, die al je stappen leidt. Die hand noemen we het 

Universum, je bent altijd verbonden met alles om je 

heen. 

De tweede eigenschap laat zien, dat ik het schrijven 

af en toe moet onderbreken om het potlood opnieuw 

te slijpen. Daardoor lijdt het puntje wel een beetje, 

maar is daarna weer goed scherp. Leer dus om af en 

toe pijn te verdragen, want dat zal je van nut zijn. 

Kijk, de derde eigenschap zie je aan het potlood 

einde: daar zit een stufje, waarmee je fouten kunt 

verbeteren. Het is namelijk zo, dat correcties niet 

verkeerd zijn. Integendeel zelfs, ze zijn dringend 

noodzakelijk om op de rechte “weg” te blijven. 

De vierde eigenschap zegt ons, dat het bij een pot-

lood niet om het hout of om de uiterlijke vorm gaat, 

maar om de kwaliteit van de kern, die in het bin-

nenste zit. Let dus altijd op hetgeen er vanbinnen in 

je omgaat. 

Tenslotte de vijfde eigenschap van het potlood: het 

laat altijd een spoor na. Dat geldt ook voor jou: 

alles wat je in het leven doet, laat sporen na. Pro-

beer daarom alles wat je doet, bewust te doen.” 

 

 

 

Bingonieuws 

Aanstaande vrijdag 29 april is onze 

KBO bingo en op vrijdag 27 mei 

van 14.00 t/m 16.30 uur spelen wij 

weer onze laatste KBO bingo in de Hoge Noot 

van dit seizoen. 

Wij organiseren dan een gezellige bingomiddag, 

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   

 

In september starten wij weer een nieuw KBO bin-

go-seizoen 2016/2017. In de komende KBO-

Aktueel wordt u hiervan op de hoogte gesteld. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Kijk voor meer informatie en foto’s  op: 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

Moeder Zee 
Ik verlang verlossing van eindeloze gedachten, 

en luister naar golven, die breken op het land.  

Bevrijd me van mijn angsten,  

laat ze verdrinken in het zand.  

 

De zee, zij kent emoties, mijn angsten,  

mijn verdriet. 

De zee, zij is mijn moeder,  

die mij steun, en liefde biedt.  

 

Tot ik rust en kracht zal voelen,  

neemt zij mijn wanhoop en zorgen.  

Of zij nu woest of kalm het land breekt,  

in haar voel ik mij geborgen.  

 

Mijn ziel en hart heb ik verloren,  

aan de machtigste der aard.  

Nimmer zal zij mij laten stikken,  

mijn lieve zee, je hebt me bedaard. 
 

http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Zorgbelang Zuid-Holland 

Waarover belde u? 

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

viespunt Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cliënton-

dersteuners geven u informatie en advies over cli-

entenrechten en klachtenprocedures. Iedere maand 

staat hier een geanonimiseerd voorbeeld van een 

vraag of klacht.  

 

Het is me even te veel 

Mevrouw Baan zorgt al jaren voor haar man, die 

Parkinson heeft. Ze heeft de nodige hulp aan huis, 

maar merkt dat ze het toch niet meer zo goed trekt. 

Ze moet steeds voor haar man klaar staan en de 

laatste tijd ook meerdere keren per nacht. Ze zou 

het fijn vinden als ze gewoon eens een paar nachten 

kan doorslapen. Is het mogelijk om bijvoorbeeld 

logeeropvang te regelen?  

Zorgbelang antwoordt 

De situatie van mantelzorgers, zoals mevrouw 

Baan, is zwaar. Ze staan vaak jaren lang 24 uur per 

dag klaar voor hun naaste. Om dit vol te kunnen 

houden, is een ‘time-out’ zo nu en dan hard nodig. 

Dit kan via respijtzorg. Respijtzorg houdt in dat een 

zorgprofessional of vrijwilliger de zorg tijdelijk 

overneemt. Respijtzorg kan in de vorm van logeren, 

opvang buitenshuis of opvang in de thuissituatie.  

Als de zorg wordt overgenomen door een vrijwilli-

ger, dan zijn hier geen of weinig kosten aan ver-

bonden. Zijn er wel kosten aan verbonden, dan is 

vergoeding mogelijk. Dit kan vanuit de Wet maat-

schappelijke ondersteuning (Wmo). De mantelzor-

ger vraagt dan bij de gemeente respijtzorg aan. 

Hiervoor geldt wel een inkomens- en vermogensaf-

hankelijke eigen bijdrage. Daarnaast vergoeden 

sommige zorgverzekeraars respijtzorg geheel of 

gedeeltelijk vanuit de aanvullende verzekering. Op 

www.mezzo.nl staat een overzicht van zorgverzeke-

raars die respijtzorg vergoeden. 

 

Heeft u een vraag voor onze cliëntondersteuners, 

dan kunt u op werkdagen bellen naar  

(088) 929 40 40.  

E-mail: 

clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl.  

Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unie KBO nieuws  

Cijfers. 

Uit de laatste cijfers van het Centraal Planbureau 

(CPB) blijkt dat de koopkracht van ouderen in 2017 

weer daalt. Daarnaast doet het CPB voorstellen die 

veel mensen zullen raken waaronder ook de senio-

ren met een eigen huis.  

Het CPB komt met opmerkelijke stellingen over 

“arrangementen die inkomen herverdelen over de 

levensloop” zoals : 

 belasten van de eigen woning in box 3 (afschaf-

fen van de huurwaardeforfaitregeling). 

 minder pensioenopbouw voor woningbezitters 

(“verknoping van pensioen en eigen woning”). 

De Unie KBO en zusterorganisaties PCOB – 

KNVG – NOOM – NVOG willen zo snel mogelijk 

in gesprek met minister Asscher over de koopkracht 

en mogelijke gevolgen van de CPB adviezen. 

 
Nog meer cijfers. 

De Unie KBO krijgt steeds meer voorbeelden van 

zorgcliënten die heel forse rekeningen krijgen voor 

zaken als dagbesteding, huishoudelijke hulp, en 

hulp bij douchen.  

In 2016 vervalt het AWBZ overgangsrecht en zijn 

er veranderingen in de bijdragen regeling Wet lang-

durige Zorg (WlZ). Vanaf 1 januari 2016 worden de 

totale kosten van het zorggebruik meegenomen. De 

golven worden nu pijnlijk duidelijk. 

Gezien de urgentie vindt de Unie KBO het belang-

rijk dat er snel verbeteringen worden doorgevoerd. 

In de laatste week van maart heeft er overleg met 

het CAK. De maatregelen die wij voorstellen, 

versterken de rechtspositie van de burgers en doen 

ook een beroep op de gemeenten. 

 
Pensioenpijn eerlijk verdelen. 

De Unie KBO stelt “de rekenrente moet omhoog en 

er moet koopkrachtcompensatie komen voor oude-

ren met een kleine beurs. Door stapeling van kabi-

netsmaatregelen en andere ontwikkelingen daalt de 

koopkracht van senioren al 8 jaar op rij. 

 

Doorbreek de stilte en laat horen wat u merkt op 

www.wijdoorbrekendestilte.nl  
 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,  april 2016 

 

Kijk op www.uniekbo.nl/nieuws voor alle  

informatie van de Unie KBO. 

Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor het 

plaatselijke nieuws. 

 

 

 

 

http://www.mezzo.nl/
mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl./
http://www.wijdoorbrekendestilte.nl/
http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Informatie bij onderstaand gedicht: 

Naar aanleiding van het thema van Dodenherden-

king 4 mei 2015: "Wie de ogen sluit voor het 

verleden, is blind voor de toekomst". 

 

Heden, verleden en toekomst 
Verleden, heden en toekomst 
 

Mijn gedachten heb ik afgewogen 

Moedeloos open ik mijn ogen 

En kijk vertwijfeld om me heen 

Hoe blijf je tegenwoordig op de been 
 

De schuld van het verleden 

De misdaden van het heden 

De fouten die zijn begaan 

En nu nog steeds bestaan 
 

Hebben we echts niets geleerd 

Zijn de gevoelens reeds verteerd 

Is heel ons denken al aangetast 

Door een zware schuldenlast 
 

Geen mens lijdt toch graag pijn 

Er moet toch een weg te vinden zijn 

Om in de toekomst na te laten 

Wat we in het verleden vergaten 
 

Zie het verleden onder ogen 

En besef daarin wel overwogen 

Om in de toekomst zo te leven 

Dat we positief aandacht geven 
 

Door minder aan ons zelf te denken 

De zwakkeren aandacht te schenken 

Van onze statustronen af te komen 

Door te werken en niet door dromen 

 

Gertjan van der Kraan 
 

 

Boekbespreking 

Een selectie uit het assortiment van Uitgeverij Van 

Berne in Heeswijk-Dinther www.berneboek.com 

 
 Het verhaal van vroeger 

Auteur: Thomas van der Horst 

Prijs: € 15,00, Losbladig 40 pagina’s.  

Uitgave 2016 

Categorie: Mens en Maatschappij 

Uitgeverij: Berne Boekhandel 

 

Het verhaal van... Kijkboekjes 

Van bewoners in verpleeghuizen wordt al gauw 

gedacht, dat ze niet kunnen of willen lezen.  

Dat beeld verandert drastisch als zij geëigend lees-

materiaal aangereikt krijgen. De fotoboekjes van 

geestelijk verzorger Thomas van der Horst voorzien 

in die behoefte. Hij ontdekte, dat de combinatie 

grote letters, korte teksten, aansprekende foto's en 

herkenbaarheid van beeldmateriaal wonderen kan 

doen. Uiteraard geldt dit niet bij alle bewoners, 

want soms zijn mensen niet meer in staat om woor-

den en betekenissen aan elkaar te koppelen.  

In toenemende mate zijn de verzorgers in huiska-

merverband aangewezen op hun eigen kunde en 

inspiratie, los van activiteitenbegeleiders. De Het 

verhaal van.. boekjes kunnen in zo'n situatie een 

uitkomst zijn.  

Thomas van der Horst (1958) geestelijk verzorger, 

is in Den Haag geboren. 

Hij is afgestudeerd op Grootseminarie Rolduc en 

aan de Katholieke Theologische Universiteit te 

Utrecht. Vervolgens heeft hij HBO-Ouderenzorg 

gevolgd en heeft een cursus ouderenadviseur afge-

rond. 

 
 De Groene Reisgids – Weekend Ardennen 

Prijs: € 9,99 Paperback met flappen 

Uitgave: okt. 2015, 144 pagina’s 

Categorie: Reisgidsen Europa 

Uitgeverij Lannoo België 

EAN 9789401423847 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel 

De 3-sterrengids voor een geslaagde citytrip 

 

Over het boek 

Klein in formaat, groot in kwaliteit. 

De ideale gids voor wie slechts één compacte stads-

gids in zijn tas wil stoppen en toch geen enkele 

bezienswaardigheid of topadres wil missen. 

Met een uitneembare stadsplattegrond. 

Elk hoofdstuk heeft zijn eigen kleur, zo vindt u 

feilloos de informatie die u zoekt. 

 
 Kleur in je kast 

prijs: € 19,99 Paperback met flappen 

Uitgave: november 2015 

Categorie: Hobby’s algemeen 

Uitgeverij Lannoo, België 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel 

EAN 9789401417327  

Formaat: 20cm x 24cm 

Druk: 1; Aantal pagina's: 128 

 

Over het boek 

Welke kleur past er het beste bij jouw blonde lok-

ken? Of je sproetjes? Of die helderblauwe ogen? 

Heb je een rozige of een gelige ondertoon? Welke 

kleuren flatteren jou het best, en welke helemaal 

niet? En hoe bepaal je dat? 

Tijd voor een kleuranalyse! 

http://www.berneboek.com/
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In Kleur in je kast neemt Saar je mee in de wondere 

wereld van kleuranalyse. Ze toont je hoe je zelf 

kunt ontdekken welk type je bent aan de hand van 

enkele testjes: lente, herfst, zomer of winter! Ze 

geeft ook tal van tips & tricks mee per kleurentype, 

van kledij en accessoires over make-up tot nagel-

lak! En dankzij de handige, uitneembare kleuren-

kaart kun je jouw kleurenpalet overal mee naartoe 

nemen. 

- Uitneembare kleurenkaart per type 

- Met gouden en zilveren pagina om de ondertoon 

van jouw huid te ontdekken 

- Extra tips over haarkleur en make-up 

Over  Sarah Miny: 

Sarah Miny heeft een passie voor mode. In 2010 

startte ze haar eigen zaak 'Saar Styling'. Daar geeft 

ze professioneel kleur- en stijladvies op maat. 

. 

 

 

Kunst- en Cultuuragenda  

 Dat gaat naar Den Bosch toe….. 

Ontdek bruisend Den Bosch 

Het hele door staat ’s-Hertogenbosch in het teken van Jheronimus (Jeroen) Bosch, met festiviteiten en 

culturele evenementen voor jong en oud. 

Samen met De Efteling heeft de stad de Bosch Experience opgezet: een ontdekkingstocht door de stad, die 

bezoekers naar een land van fabeldieren op het dak van de Sint-Janskathedraal voert, of naar het ’s-

Hertogenbosch van de vijftiende eeuw in 3D. Wie zin heeft in een eigen hemel- en hellevaart, maakt een 

rondvaart op de Binnendieze, een stelsel van watergangen door en onder de stad. Als het donker is, veran-

dert de Markt in een Jheronimus Bosch-wereld: op het plein waar ooit zijn atelier was gevestigd brengt 

Bosch by Night de schilder weer tot leven tijdens een wervelende openluchtshow, die gratis toegankelijk is. 

Zie de website www.bosch500.nl  

Zoete lieve Gerritje 

Naast de overzichtstentoonstelling (t/m 8 mei, maar reeds vol geboekt) zijn er nog veel andere exposities en 

tentoonstellingen die met het werk van Jheronimus Bosch te maken hebben. 

Op het gebied van muziek, theater en andere (podium)kunsten is er ook van alles te beleven, zoals de Bosch 

Open Expo (maart-juni), de Bosch Parade (16 t/m 19 juni) en het theaterfestival Boulevard ( 4-14 augus-

tus). 

Er is meer 

Maar natuurlijk zijn er los van het Jheronimus Bosch-programma nog andere bezienswaardigheden in Den 

Bosch de moeite waard, zoals de laat-gotische Sint-Janskathedraal aan de Torenstraat, die werd gebouwd 

tussen 1380 en 1520, een indrukwekkend staaltje bouwkunst. Het mogelijk oudste bakstenen woonhuis 

vindt u op de Markt: De Moriaan, uit begin dertiende eeuw. Het driehoekige verdedigingswerk Bolwerk 

Sint-Jan dateert van 1528. In 2015 werd het uitgebreid met een nieuw informatiecentrum aan de Sint Jans-

singel. 

Historie ademt ook het Zwanenbroedershuis, waar de prestigieuze Illustre Lieve Vrouwe Broederschap was 

gevestigd, een genootschap waar Jheronimus Bosch overigens ook lid van was. Dit neogotisch huis herbergt 

een fraaie kunstcollectie met onder meer een fraaie kunstcollectie vijftiende- en zestiende-eeuwse muziek-

boeken, en is beslist een bezoek waard. 

En tot slot: ken je Zoete Lieve Gerritje? Dit beeldje, vereeuwigd in een volksliedje en een spreekwoord, 

staat op de hoek van de Lepelstraat en de Korenbrugstraat. 

En wie na al deze culturele activiteiten ook de innerlijke mens wil voeden: voor Bourgondiërs is het goed 

toeven in ’s-Hertogenbosch. In de uitgaansgebieden de Uilenburg, de Korte Putstraat of de Parade is het niet 

moeilijk een goed restaurant te vinden. 

En vergeet u vooral niet een kopje koffie met een Bossche Bol!! 

Zie voor het totale overzicht de website: www.bosch500.nl 

 
 Oog voor detail Museum Gouda  

Vanaf 1 maart 2016 zijn in de Galerijzalen van Museum Gouda 30 meesterwerken van Franse en Hollandse 

schilders te zien. Er is werk te zien van Courbet, Isaac Israels, Piet Meiners, Willem Tholen, Henri Fantin-

Latour, Francois Bonvin en tien andere tijdgenoten. 

De schilderijen worden gecombineerd met twee weerbarstige beelden van Emile van der Kruk; gezaagd uit 

een boomstam met een kettingzaag. De Kus en De Zwaan. 

http://www.lannoo.be/sarah-miny
http://www.bosch500.nl/
http://www.bosch500.nl/
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Van alle kleine geschilderde meesterwerken is er in de tentoonstelling 1 detail fors uitvergroot. Een mond, 

een wolk of een abstract kleurvlak in een figuratief schilderij. 

Puur om het genot van goed kijken en nog eens kijken te vergroten. 

T/m 29 januari 2017. Museum Gouda, Oosthaven 9, Achter de Kerk 14,  

Info: www.museumgouda.nl 

 

 

Wij feliciteren in de maand mei 

 2 mevr. J.A. Benschop - Ankoné 
 2 dhr. J.M. Clarenbeek 
 2 mevr. G.J.M. van der Wal - van de Zande 
 3 dhr. P. Mulleman 
 3 dhr. M. Reichard 
 3 mevr. D.A.M. Reijnders - v.d. Kar 
 4 mevr. I. van Tol - Gebel 
 5 mevr. G. van Gent-van Hoof 
 5 mevr. A.C.M. Verkleij - de Wit 
 6 mevr. M.L.J.A. Jongeneel-Goos 
 7 mevr. G.J. Huisman - Schoonhoven 
 7 dhr. P.M.L. Krop 
 7 mevr. A.J.M. Preitschopf - Winters 
 8 dhr. N. van Egmond 
 8 mevr. J. Janmaat - Kippersluis 
 8 dhr. A.S.P. Verschuur 
 9 mevr. M. de Bruin - v.d. Klauw 
 9 dhr. J. Gerts 
 9 dhr. A. Jonkmans 
 9 mevr. W.J. Wallaart - v.d.Voort 
 10 mevr. R.H. Beaupain 
 10 mevr. M.G.J. Kleiweg - de Frankrijker 
 11 mevr. M.Th. Velberg - v. d Poel 
 12 dhr. L.N. Slaman 
 13 mevr. M.J. Bijl-van Rossum 
 14 mevr. W.M.P. Grootendorst - Bosman 
 14 mevr. M.H.A. Paalvast - Beijersbergen 

 15 mevr. A.M.L. Auad - Pieete 
 16 mevr. A.M. Pouwer - Vervaet 
 17 mevr. T. Hartwijk - Slobbe 
 17 mevr. Th.C.M. Steensma - Verkampen 
 17 mevr. M.A. van Vliet - van Veen 
 18 mevr. H.M. Boomers - Heutinck 
 18 mevr. E.E.M. van der Klauw - Bresser 
 18 dhr. D.J. de Kooter 
 20 mevr. N. Koelewijn-Slinger 
 22 mevr. C.M. van Delft - Broekhuizen 
 23 mevr. A.P. Driesen - Verdegaal 
 23 mevr. A. Groenendijk - Marcellis 
 24 mevr. J.J. Eerland 
 24 mevr. C.C. de Frankrijker-v.d. Berg 
 25 mevr. M.M. de Koning - Bron 
 25 dhr. T. Vermeer 
 27 dhr. T.W. van Esschoten 
 27 mevr. G.M. Rijnbeek - v.d.Werf 
 27 mevr. A.A. Verbakel-Melman 
 28 mevr. F. Verbree - Verhoef 
 29 dhr. A.C. van Dijk 
 29 dhr. J.P.M. van der Zon 
 31 dhr. L.C. van der Lans 
 31 mevr. J.M. Pappot - van Schie 
 31 mevr. W.J.M. van Pinxteren - Gerts 
 31 mevr. C.M. Wognum - Verlaan 
 

 

 

 

Creatief met fietsbanden. 

Ik heb een strokrans omwonden met stroken fiets-

band, de bladeren ook van platte fietsbanden ge-

maakt en wat kunstgroen er bij gestoken, de bloe-

men heb ik gemaakt van cupjes van waxinelichtjes 

en een grote knikker als bloemhart gebruikt. 

 

Voor veel  meer creatieve ideeën kunt u kijken op 

www.hobbycreatief.be 

 

Natuurfotografie, digitale fotografie, schilderen, recep-

ten uitwisselen, zijn zomaar wat voorbeelden. 

Ook allerlei bloemstukken voor diverse gelegenheden 

staan hierop vermeld. 

Leuk om er eens even naar te surfen! 

Je kunt je ook aanmelden voor de Nieuwsbrief. 

 

 

 

 

 

http://www.museumgouda.nl/
http://www.hobbycreatief.be/
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Agenda  27 april – 25 mei 

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

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 3 mei.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 17 mei: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

 

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 11 mei 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 25 mei 2016. 

 

 

 

Verwondering 
Een weiland, vroeg in de morgen 

geen schoonheid blijft verborgen 
 

Een spin die kruipt over haar diamanten  

draden  

Blinkende parels die rollen van de bladen 
 

Meesjes zingen hun ochtendmelodie  

Gezang voor elkaar van de hoogste categorie 
 

Schapen grazen rustig van het groene laken 

Van zorgen is hier geen spraken 
 

Een opkomende zon met stralen o zo mooi 

ochtenden, wondermooi 
 

Verwonderd, zoals elke ochtend 

nog meer verwonderd dan gisterochtend 

zit ik achter mijn raam te kijken naar het 

verschijnsel 
 

En verwonderd zal ik blijven bij elke nieuwe 

ochtend die volgt 

 
Chastra 

 

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

