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De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

 

Vrijwilligers! Ik heb het wel eens eerder aangege-

ven, wat kan een organisatie als de onze zonder? 

Wij kunnen ons nog steeds gelukkig prijzen met een 

groot bestand van vrijwilligers. Op allerlei gebied. 

Ik bedacht me dit weer eens nadat we met een aan-

tal bijgepraat hebben. Wij proberen natuurlijk onze 

waardering regelmatig te laten blijken. Dit keer 

hadden we een gesprek met onze redactie van de 

KBO-Aktueel en webmaster, en onze ledenadmini-

strateur. Als je met deze mensen praat merk je dat 

ze zeer bevlogen zijn en zij besteden de nodige 

uurtjes aan het werk voor onze KBO -afdeling. 

Heerlijk als je op dit soort mensen kan rekenen. Dit 

zijn maar voorbeelden. Wij zijn aan het nadenken 

om de vrijwilligers weer eens in het zonnetje te 

zetten. U hoort hier nog over. Natuurlijk kunnen wij 

altijd nog mensen gebruiken. Aan de ene kant om 

het werk van de huidige vrijwilligers te verlichten 

en ook voor de broodnodige aanvulling gezien de 

leeftijdsopbouw van deze club. Heeft u interesse, op 

welk gebied dan ook, horen wij dat graag en willen 

u graag vertellen wat de mogelijkheden zijn. 

 

Groet Hans Kientz  

 

 

 

 

Waak voor spooktelefoontjes! 

Fraude gebeurt ook via de tele-

foon. Trap hier niet in, want dat 

kost u honderden euro’s! Let u 

vooral op bij onherkenbare en 

buitenlandse nummers.  
Hoe werkt het? Criminelen bellen 

u vanuit het buitenland met een betaalnummer. In 

Nederland herken je een betaalde lijn aan het 

0900-nummer. Buitenlandse betaalnummers kunt u 

meestal niet herkennen. De criminelen laten de 

telefoon één keer overgaan en wachten tot u rea-

geert…  

Wanneer u terugbelt krijgt u uiterst vriendelijke 

mensen aan de lijn die u zo lang mogelijk probe-

ren ‘vast’ te houden. Zonder dat u het weet belt u 

via een duur internationaal servicenummer. Dit 

levert de criminelen geld op. 

Hoe te voorkomen  

De oplossing is eenvoudig. Krijgt u een telefoontje 

vanuit het buitenland en herkent u het nummer niet? 

Beantwoord dan het telefoontje niet en bel ook niet 

terug. Neemt u per ongeluk toch op, zorgt u er dan 

voor dat u de verbinding zelf snel verbreekt.  

Bron: KBO-Nieuws 

Telefoonfraude  Wij willen u niet bang maken, 

maar een waarschuwing om extra op te letten, kan 

nooit kwaad. Vandaar onderstaande voorbeelden 

van fraude. 

Fraude is er in allerlei vormen. Niet alleen via de 

mail proberen oplichters gegevens te achterhalen of 

Landelijke Belangenbehartiging KBO:  

Rapportage 1e kwartaal 2016 

Deze volledige rapportage staat op onze website: www.kbowaddinxveen.nl 

Voor onze leden die niet over een computer beschikken, wil ons bestuur dat er in de KBO-Aktueel en-

kele onderwerpen nader worden belicht, zodat iedereen op de hoogte kan blijven wat de Unie KBO voor 

haar leden tracht te bewerkstelligen. 

In de maandelijkse rubriek ‘Unie KBO Nieuws’ wordt hieraan ook aandacht besteed. En ook in de Nes-

tor staat onder de rubriek ‘Voor elkaar’ de onderwerpen waarvoor de Unie KBO zich sterk maakt.  

Elders in deze KBO-Aktueel vindt u onder de kop ‘Rapportage vanuit de Unie KBO voor onze leden‘ 

deze keer de rapportage over KBO-Thuis.  

 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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geld te verdienen, ook via de telefoon benaderen ze 

potentiële slachtoffers. Elk jaar worden duizenden 

mensen de dupe van telefonische oplichting. Som-

migen raken slechts een paar euro kwijt, anderen 

hun spaargeld. We zetten de verschillende soorten 

telefoonfraude voor u op een rij. 

Microsoftbellers 

U krijgt een telefoontje van iemand die beweert 

voor Microsoft te werken. De Microsoftbeller zegt 

te kunnen helpen bij het oplossen van computerpro-

blemen. In werkelijkheid is de fraudeur uit op uw 

geld. Verleen dan ook geen toegang tot uw compu-

ter, laat geen programma installeren en geef nooit 

uw (bank)gegevens door. Dit soort belletjes worden 

ook wel Microsofttelefoontjes genoemd. Microsoft 

heeft op de eigen site informatie staan over de 

werkwijze van de criminelen die wereldwijd opere-

ren. 

Aanbiedingen 

Via de telefoon wordt u benaderd voor een aanbie-

ding. Dat kan van alles zijn, van goedkope leningen 

tot een deelname aan een loterij. De oplichters ge-

ven u vaak geen tijd om na te denken over het voor-

stel. Ze willen alleen maar dat u ‘ja’ zegt of mee-

gaat in hun verhaal. Sommige fraudeurs verwijzen u 

zelfs door naar websites, bijvoorbeeld met reviews 

van ‘tevreden klanten’. Die site en de klanten zijn 

waarschijnlijk net zo nep als de intenties van de 

oplichter. 

Loterijfraude 

Niet alleen via e-mail kunt u op de hoogte worden 

gesteld van een gewonnen prijs, ook kunt u op uw 

mobiele telefoon een sms krijgen dat u de winnaar 

bent. Dit wordt ook wel loterijfraude  genoemd. 

Reageer niet op de sms. Onthoud dat u nooit zo-

maar een prijs kunt winnen, als u niet meespeelt. 

Terugbelfraude 

U heeft een gemiste oproep van een nummer dat u 

niet herkent. Dan is het verleidelijk om terug te 

bellen. Het telefoontje komt echter van oplichters 

die via een auto-dealer duizenden telefoontjes naar 

willekeurige mobiele nummers plegen. De telefoon 

gaat één keer over en daarna wordt de verbinding 

verbroken. De oplichters hopen dat u terugbelt. Dan 

belt u namelijk via een duur (internationaal) servi-

cenummer. Ze proberen u lang aan de telefoon te 

houden of u hoort het geluid van een telefoon die 

overgaat. In werkelijkheid is dat een bandopname 

op een antwoordapparaat. 

Herkennen 

Oplichters stellen alles in het werk om hun doel te 

bereiken. Sommige fraudeurs lijken erg vriendelijk. 

Zo wordt u aangesproken met uw voornaam en 

volgt soms een leuk praatje. Ook richten ze hun 

pijlen op oudere mensen. De beller neemt aan dat ze 

alleenstaand zijn en geld hebben. Bovendien zijn 

ouderen over het algemeen vriendelijker tegen 

vreemden. 

Op het moment dat wordt aangedrongen op het 

doorgeven van persoonlijke informatie, moeten er 

alarmbellen gaan rinkelen. Wordt er gevraagd naar 

uw bankrekeningnummer, creditcard of BSN-

nummer, hang dan op. Andere opmerkingen die 

erop duiden  dat u een oplichter aan de telefoon 

heeft: 

 U bent speciaal geselecteerd (voor deze aanbie-

ding). 

 U krijgt een mooi cadeau als u het product koopt. 

 U bent een van de gelukkige winnaars. 

 U heeft een prijs gewonnen in een buitenlandse 

loterij. 

 U moet direct een beslissing nemen. 
 

Tips 
 Telemarketeers moeten volgens de wet aangeven 

dat het om een verkoopgesprek gaat. Ook moet 

de verkoper zijn naam vertellen en het bedrijf 

waar hij voor werkt. Wordt dit niet verteld? 

Hang dan op. 

 Geef niet uw creditcard, bankrekening of BSN-

nummer vrij. Ook als er wordt gevraagd om in-

formatie te bevestigen. 

 Weersta de druk om een beslissing onmiddellijk 

te nemen. De meeste legitieme bedrijven geven 

u de tijd en schriftelijke informatie over de aan-

bieding. 

 Betaal niet voor iets, omdat u een ‘gratis ge-

schenk’ krijgt. 

 Vraag naar schriftelijke informatie voordat u 

akkoord gaat. 

 Als het om een investering gaat, controleer bij de 

bank of de AFM of de aanbieder bekend is. 

 Bellers die zeggen dat ze wetshandhavers zijn 

die u helpen om ‘tegen betaling’ verloren geld 

terug te halen, zijn oplichters. 

 Als u een telefoontje krijgt met een aanbieding, 

geef aan dat u geen interesse heeft. Als u iets 

nodig heeft, zoekt u dat zelf uit. 

 Wilt u helemaal geen ongevraagde telefoontjes 

meer ontvangen?  

Registreer u dan in het Bel-me-niet Register. 

   

 

Ter inspiratie 
Geluk zit niet in het veranderen van hoe je nu bent. 

Geluk zit in het ontspannen in hoe je nu bent. 

 

Erik van Zuydam 
 

 

 

https://www.fraudehelpdesk.nl/zoeken/antwoord/?antwoord_id=241&zoekopdracht=microsoft
http://blogs.msdn.com/b/securitytipstalk/archive/2010/03/09/don-t-fall-for-phony-phone-tech-support.aspx
https://www.fraudehelpdesk.nl/zoeken/antwoord/?antwoord_id=27&zoekopdracht=loterijfraude
http://www.afm.nl/nl
https://www.bel-me-niet.nl/
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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 activiteiten. Met uw zegeltjes, punten 

en boekjes kunt u terecht bij de volgende inlever-

adressen: 
 

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. 

 

 

Ter overweging 

In je eigen belang… 

Als mens sta je niet op jezelf, je bent omringd door 

medemensen. Steeds weer heb je met ánderen te 

maken. 

Een vitale vraag is nu: Wat verwácht je van die 

andere mensen? 

Het is te hopen dat je antwoord positief uitvalt. Dat 

je niet zegt: Bitter weinig. Of: Alleen maar narig-

heid. Het is waar, je kunt reden hebben om zo te 

reageren. Je kunt slechte ervaringen met je mede-

mensen hebben. Misschien hebben ze je bedrogen, 

beledigd, in de steek gelaten. Je bent zwaar teleur-

gesteld in hen. Andere mensen – ze bezorgen je 

enkel ellende. 

Maar zijn je verwachtingen ten opzichte van je 

soortgenoten negatief, dan ziet het er ook voor je-

zelf zo negatief uit. Want je kunt ze niet van je af-

schudden. Je bent nu eenmaal mens onder de men-

sen. Voortdurend kom je ze weer tegen. Je bent 

onherroepelijk op ze aangewezen. Geef je hún geen 

kans, dan geef je ook jezelf geen kans. 

Het is gewoon in je eigen belang om je medemen-

sen met positieve verwachtingen te benaderen. Daar 

kunnen ze zelf ook toe uitnodigen. Het is niet te 

ontkennen, dat er voortreffelijke mensen rondlopen. 

Een appèl op het goede, het echt menselijke dat 

ieder in zich heeft, kan zeer stimulerend werken. Of 

geloof je niet meer in die andere mens? Maar dan 

geloof je ook niet meer in jezelf…. 

Hans Bouma 

 

 

Informatie voor onze leden vanuit de Unie 
KBO 

Rapportage 1e kwartaal 2016 

Een gedeeltelijke samenvatting voor onze leden 

zonder computer  

 

KBO-THUIS 

Bezoek secretaris-generaal 

Erik Gerritsen, de hoogste ambtenaar van het minis-

terie van Volksgezondheid, werd geïnformeerd over 

de KBO en al haar activiteiten – van tabletcoaches 

tot ouderenadvisering. 

Uiteraard is er ook uitgebreid gesproken over de 

ontwikkelingen op zorggebied, zoals het langer 

zelfstandig wonen van ouderen. 

Mantelzorg 

Uit onderzoek blijkt dat gemeenten mantelzorgers 

maar moeizaam weten te bereiken. Daarom riepen 

wij gemeenten op mantelzorgers te vinden, te ver-

binden, te versterken en vooral te verlichten. Er zijn 

daarvoor diverse mogelijkheden: het verlagen van 

de (maximale) eigen bijdrage voor dagbesteding en 

huishoudelijke verzorging, het afsluiten van een 

contract met een mantelzorgmakelaar, lokaal onder-

zoek doen onder mantelzorgers naar hun behoeften 

en daarop inspelen en kijken naar goede voorbeel-

den van andere gemeenten qua financiële tegemoet-

koming.  

Palliatieve zorg 

De KBO stuurde de Kamer een brief waarin wij 

onder meer het pleidooi van Kamerlid Van der 

Staaij (SGP) voor het opnemen van een casemana-

ger palliatieve zorg als aparte aanspraak in de zorg-

verzekeraarswet ondersteunen. Omdat sterven meer 

is dan alleen een fysiek proces, wil de KBO dat de 

overheid en zorgverzekeraars spirituele zorg erken-

nen als aspect van palliatieve zorg en dat zij vervol-

gens ook zorgen dat er voorzien kan worden in deze 

noodzakelijke zorg. Staatssecretaris Van Rijn gaf 

aan te zullen kijken naar de rol van de casemanager 

palliatieve zorg. Hij informeert de Kamer hier voor 

de zomer per brief nader over. En ook ingaan op 

geestelijke zorg in de laatste levensfase en in het 

bijzonder op de resultaten van een overleg hierover 

tussen zorgverzekeraars, gemeenten en het Zorgin-

stituut Nederland. 

Voltooid Leven 

Het advies van de commissie Voltooid Leven gaat 

over de juridische mogelijkheden met betrekking tot 

hulp bij zelfdoding aan mensen die hun leven vol-

tooid achten, maar de huidige euthanasiewet niet 

aan te passen. De wet biedt volgens de commissie 

voldoende ruimte om het merendeel van de ‘vol-

tooid leven’-problematiek te ondervangen. De 

commissie geeft aan dat het belangrijk is te voor-
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komen dat mensen een doodswens ontwikkelen. De 

inzet moet gericht zijn op het voorkomen van een-

zaamheid en het vergroten van zelfredzaamheid van 

ouderen. Daarnaast pleit de commissie voor een 

herwaardering van ouderdom als levensfase.  

Intimiteit in verpleeghuizen 

Conclusie van het College van de Rechten van de 

mens:: er wordt over het algemeen goede zorg gele-

verd, maar toch staan mensenrechten er soms op het 

spel. Bijvoorbeeld als de bewoners zich de hele dag 

vervelen, niet zelf mogen beslissen hoe laat ze op-

staan of verplicht een kamer delen. De KBO is blij 

met de aandacht voor de rechten van verpleeghuis-

bewoners, maar liet in een reactie ook weten het 

jammer te vinden dat er geen aandacht is geschon-

ken aan intimiteit en seksualiteit. En dat terwijl 

intimiteit het hele leven lang een basisbehoefte van 

mensen blijft. 

Verpleeghuiszorg thuis 

Middels een brief hebben wij de Kamer gevraagd 

meer aandacht te schenken aan verpleeghuiszorg 

thuis, de rol van de (oudere) mantelzorger en de 

oplopende administratieve lastendruk voor de naas-

ten van zorgbehoevende ouderen.  

Wmo in betere banen 

In samenwerking met diverse partnerorganisaties 

schreef de KBO een brief, waarin we onder meer 

aandacht vroegen voor het bureaucratische doolhof 

waarin veel mensen terecht komen en het gebrek 

aan maatwerk. Ook spraken we onze steun uit voor 

één van de voorstellen uit de initiatiefnota, namelijk 

het instellen van een gemeentelijk basispakket voor 

zorg.  

Niet-reanimerenpenning 

De KBO pleit er al langere tijd voor om werk te 

maken van een neutrale niet-reanimerenpenning.  

Mnister Schippers liet weten in overleg te zijn met 

de Patiëntenfederatie NPCF over de uitgifte van 

een dergelijke penning 

PGB Wijkverpleging 

De Tweede Kamer debatteerde over het persoons-

gebonden budget (pgb) voor verpleging en verzor-

ging in de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit type 

pgb kan onder meer gebruikt worden voor wijkver-

pleging. Op dit moment zijn er voor dit zogeheten 

zvw-pgb nog geen vaste toelatingscriteria vastge-

legd in de wet. In de praktijk is het daarom (te) 

eenvoudig voor verzekeraars om een pgb niet toe te 

kennen. Daar hebben ook veel ouderen last van.  

Net als veel andere organisaties wil de KBO daar-

om dat de toelatingscriteria voor het zwv-pgb ver-

ankerd worden in de wet.  

Seniorvriendelijke eerste lijnszorg 

Eerstelijnszorg is zorg waar mensen in principe 

zonder verwijzing naar toe kunnen, zoals huisart-

senzorg en tandartsenzorg.  De eerste lijn is helaas 

nog onvoldoende ingericht op de oudere patiënt met 

verschillende aandoeningen tegelijkertijd. Maatre-

gelen als een versnelde invoering van het zorgpro-

gramma kwetsbare ouderen in de huisartsenbekos-

tiging, meer medicatiebeoordelingen en een betere 

informatievoorziening over eerstelijns verblijf kun-

nen in onze ogen voor een grote verbetering zorgen.  

Vaccinaties en preventie 

Vaccins die ouderen verlossen van pijnlijke ziekten 

zoals gordelroos en longontsteking, moeten zo 

snel mogelijk in het Rijksvaccinatieprogramma 

worden opgenomen. Daar pleit de KBO al langere 

tijd voor en we hebben dat standpunt nog eens extra 

kracht bijgezet door het aanbieden van een petitie 

aan de Vaste Kamercommissie van Volksgezond-

heid, Welzijn en Sport (VWS)..We hopen hiermee 

minister Schippers (Volksgezondheid) nogmaals 

aan te sporen haast te maken met invoeren van deze 

vaccins. De KBO wil niet dat van uitstel afstel komt 

en blijft daarom voortdurend aandacht vragen voor 

deze kwestie. Ook vroegen we nogmaals aandacht 

voor gezondheidsbevordering bij ouderen in het 

algemeen. Want ondanks dat het ministerie wel naar 

ons luistert – zo erkent men inmiddels dat het pre-

ventiebeleid inderdaad erg versnipperd en daardoor 

weinig effectief is – vinden wij dat het beleid van 

de staatssecretaris nog achterblijft.  

 

 

 

Spiritualiteit  
 

ILLUSIE 

Weet dat alle dingen zijn als 

een luchtspiegeling, een wolkenkasteel 

een droom, een verschijning; 

zichtbaar, maar zonder essentie 
 

Weet dat alle dingen zijn zoals 

de maan in een wolkeloze hemel 

nabij lijkt in de spiegeling van een helder meer, 

hoewel ze daar nooit in de buurt komt. 
 

Weet dat alle dingen zijn als 

een echo afkomstig van muziek, 

geluiden, verdriet, 

maar toch is die echo geen melodie. 

Weet dat alle dingen zijn alsof 

een goochelaar die illusies schept; 

paarden, ossen, wagens en zoveel meer; 

Niets is zoals het lijkt te zijn. 

 
The Buddha vert. uit 'The Essential Mystics' 
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Bingonieuws 

Attentie! 

Vrijdag 27 mei organiseren wij 

onze laatste KBO bingo van het 

voorjaar 2016 in de Hoge Noot! 

En vrijdag 30 september van 14.00 t/m 16.30 uur 

spelen wij weer onze eerste KBO bingo van het 

najaar 2016/2017 in de Hoge Noot 

 

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 en foto’s  op: 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

Regen 
wachten op goudenregen 

verlangen naar blauweregen 
 

helaas, de lente brengt ons 

voorlopig alleen nog maar 

veel natte en koude regen 
 

maar ach…hoop doet leven 

we hebben het nog tegoed 
 

geeraardt 

 

 

 

Unie KBO nieuws  

Let op ! Huur- of zorgtoeslag gestopt ? 

De belastingdienst stuurde eind maart 14.000 bur-

gers een brief waarin stond dat huur- en/of zorgtoe-

slag zijn gestopt, omdat de extra vrijstelling op 

vermogen vervalt. Controleer altijd of de beschik-

king van de Belastingdienst klopt., want soms is dit 

onterecht. Roep bij twijfel de hulp in van de belas-

tinginvullers van de ouderenbonden. 

Opnieuw aanvragen van toeslag(en) kan vis de tele-

foon van de Belastingdienst 0800-0543(gratis) of 

via de website van de belastingdienst.  

Kamer buitenspel bij Pensioenen. 

Mede door de Unie KBO dringt het eindelijk bij de 

Tweede Kamer door dat er iets moet gebeuren met 

de pensioenen. Het is alleen de vraag of het Kabinet 

de goede plannen steunt. In april volgden meerdere 

debatten in de Tweede Kamer met staatssecretaris 

Klijnsma over pensioenstelsel. De Unie KBO houdt 

het scherp in de gaten voor u. 

Energiecontract verlengen. 

Duizenden KBO-leden nemen al deel aan het KBO 

Energiecollectief. Zo besparen ze gemiddeld € 340 

per jaar. De Unie KBO hoort regelmatig dat leden 

benaderd worden door energieaanbieders om het 

contract te verlengen. Veel mensen denken dat het 

dan om een verlenging van KBO Energiecollectief 

gaat, maar dat is niet zo. Zo komen ze weer onge-

merkt op het gewone (duurdere) tarief terecht. Wilt 

u bij het voordelige KBO-tarief blijven ?  

Verleng alleen bij ons als uw contract afloopt ! 

We hebben onze aanbieding inmiddels zo veranderd 

dat u automatisch via het KBO Energiecollectief 

stroom- en gastarieven blijft ontvangen, dus tegen  

inkoopprijs zonder winstmarge. Het voordeel hoort 

bij onze leden.  

Bel voor vragen 085 – 4863364 of mail naar 

klantenservice@kbo-nestorvoordeel.nl  
 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,  mei 2016 
 

Kijk op www.uniekbo.nl/nieuws voor alle infor-

matie van de Unie KBO. en 

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 

 

U kunt ook eens kijken op de www.bol.com voor 

onderstaande boeken (en meer titels). 

Van enkele zijn er ook inkijkexemplaren. De moeite 

waard! En ook te koop in de boekhandel. 

 
 Alle kathedralen en basilieken van Neder-

land 

Auteur: Hugo Kolstee  

Prijs: € 22,95, Paperback 288 pagina’s 

Uitgave 2016 

Categorie:  Reisgidsen Benelux 
 

Samenvatting 

Alle kathedralen en basilieken van Nederland 

van binnen en buiten 

Deze gids beschrijft alle zeven kathedralen en vijf-

entwintig basilieken in Nederland. Bij elke kerk 

komt de plaatselijke situatie, geschiedenis, architec-

http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:klantenservice@kbo-nestorvoordeel.nl
http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.berneboek.com/
http://www.bol.com/
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tuur en inrichting ruim aan bod. Zowel patroonhei-

ligen en tradities als processies en ommevaarten 

komen aan de orde. Bij basilieken wordt datum en 

reden van ontstaan vermeld, bij kathedralen komen 

de bisdommen, nu en in het verleden, ter sprake. 

Ook komt de vraag aan bod wat is een kathedraal, 

wat is een basiliek eigenlijk? Voor iedereen geïnte-

resseerd in architectuur, kunst en kerkgeschiedenis, 

die meer wil zien en horen dan je tot nu toe zag en 

wist. 

Hugo Kolstee (1942) heeft als arts gewerkt in Ne-

derland en in het buitenland. Hij voer ook regelma-

tig als scheepsarts op grote zeilschepen. Toen hij bij 

'toeval' in een basiliek kwam, ging er een wereld 

voor hem open en besloot hij vanwege zijn interesse 

voor bouwkunde en geschiedenis ze allemaal te 

bezoeken en hun wetenswaardigheden te verzame-

len. Nu gebundeld in een handige gids. 

 
 De mooiste dorpen van toen – Wandelbox 

Auteur: Robert Declerck 

Prijs: € 24,95, losbladig 

Uitgave 2013 

Categorie: Reisgidsen Benelux 
 

Samenvatting 

Wandelbox met veertig wandelingen door rus-

tieke dorpjes. Praktische fiches om zo mee te 

nemen 

Je wandelt langs een grasplein met een kerkje onder 

bomen die tot de hemel reiken, een volkscafé waar 

je een stevige pint maar ook een verse soep kan 

krijgen, een groepje ingedommelde huizen en een 

winkeltje dat zowel groenten en brood als wasmid-

del verkoopt. Onderweg geniet je van een uitzicht 

tot aan de horizon en loopt de tocht langs akkers, 

weilanden en veldbloemen. En natuurlijk geniet je 

van de rust en de stilte. 

Deze wandelbox bevat 40 wandelingen naar pitto-

reske pareltjes. Elke wandeling bestaat uit een rou-

tebeschrijving met kaart, boeiende info over het 

dorp in kwestie en tips voor tussenstops onderweg. 

Met handige, uitneembare fiches kan je meteen 

vertrekken. 

 
 Capitool onverwacht Nederland 

Auteur: Bartho Hendriksen 

Prijs: € 15,00, Hardback 240 pagina’s 

Uitgave 2014 

Categorie: Reisgidsen Benelux 
 

Samenvatting 

Ontdek de verrassende kant van Nederland  

Met een voorwoord van Sacha de Boer 

Ontdek de verrassende kant van Nederland. 

Ga op ontdekkingstocht in Nederland en laat je 

verrassen door de vele bijzondere plekken en be-

zienswaardigheden die ons land te bieden heeft. Het 

onverwachte van deze uitgave van Capitool Reis-

gidsen is dat juist de minder bekende toeristische 

attracties, evenementen en plaatsen aan bod komen. 

Deze alternatieven voor de bekende highlights als 

bijvoorbeeld de Zaanse Schans of het Rijksmuseum 

zijn minstens zo mooi.  

De Capitool Reisgids Onverwacht Nederland heeft 

9 themahoofdstukken: Natuur & Groen, Water, 

Sport & Activiteiten, Steden & Dorpen, Kust, Fes-

tivals & Tradities, Architectuur & Monumenten, 

Kunst & Cultuur en Historische bezienswaardighe-

den. In totaal vind je ruim 500 bijzondere bestem-

mingen in eigen land! 

 

 

 

 

Kunst- en Cultuuragenda  

 Silence out loud – Bergen  

‘Silence out loud’. Tentoonstelling van Joost Zwagerman (1963-2015). Al kun je stilte niet zien, toch heb-

ben veel kunstenaars in de loop der eeuwen geprobeerd deze te verbeelden. Schrijver en essayist Joost 

Zwagerman raakte gefascineerd door het onderwerp en stelde een tentoonstelling samen met stilte als rode 

draad. 

Stilte als ademhalen 

Met de tentoonstelling in Bergen keert Zwagerman niet alleen terug naar zijn roots. De tentoonstelling sluit 

naadloos aan bij KRANENBURGH. Midden in de natuur is dat dé plek om stilte te ervaren en na te denken 

over twee vragen van Zwagerman: hoe kun je – in deze tijden van tumult en eeuwige acceleratie, aange-

zwengeld door luidruchtige social media – nog stilte verkrijgen? En hoe kun je die stilte echt ervaren in een 

wereld waar die stilte steeds zeldzamer lijkt te worden? Die vragen vatten volgens Zwagerman de noodzaak 

en urgentie van Silence out loud samen. ‘Niemand kan leven zonder nu en dan in stilte te verkeren. Stilte is 

een onderschatte levensvoorwaarde. Stilte is als ademhalen; geen mens kan zonder.’ 

T/m 12 juni: KRANENBURGH, culturele buitenplaats in Bergen, Hoflaan 26, 1861 CR Bergen (NH). 

Openingstijden: 11.00 – 17.00 uur. Op maandag gesloten. www.kranenburgh.nl  

 

http://www.kranenburgh.nl/
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 De mooiste plekken zélf ontdekken – Haarzuilens  

Voor het eerst in de geschiedenis van Kasteel de Haar in Haarzuilens kunnen bezoekers zélf op ontdek-

kingstocht door het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Voor iedereen die liever zelf bepaalt 

hoe je door het kasteel loopt en waar je langer naar wilt kijken of luisteren. Tegelijkertijd opent Kasteel de 

Haar voor de 2e keer in 100 jaar de slaapkamers waarin gasten als Yves Saint Laurent en Roger Moore ver-

bleven op het kasteel. 

T/m 30 juni zonder gids te ontdekken.. Kasteellaan 1, Haarzuilens, www.kasteeldehaar.nl  

 
 Toon Kelder, Romantisch Modernist in Amersfoort  

Toon Kelder (1894-1973) was een onverzettelijk mens. Zijn drang tot vernieuwing ging boven alles. Hij 

ontwikkelde zich van expressionistische schilder tot abstract beeldhouwer. In Museum Flehite wordt zijn 

artistieke ontwikkeling in al zijn facetten getoond en kunt u kennismaken met deze eigenzinnig kunstenaar. 

T/m 12 juni, Museum Flehite, Westsingel 50, Amersfoort. www.museumflehite.nl  

 
 Koloniale oorlog 1945-1949 Amsterdam 

Gewenst en ongewenst beeld 

Waardoor bleef het extreme geweld – van beide kanten – tijdens de kolonisatie-oorlog in Nederlands-Indië 

zo lang onbekend bij het grote publiek? Een van de oorzaken is de gemanipuleerde beeldvorming in de 

Nederlandse pers. Deze tentoonstelling in Verzetsmuseum Amsterdam laat zien welke beelden op last van 

de Nederlandse autoriteiten destijds wel en bewust niet te zien waren in de media. 

Permanente tentoonstelling(en), Plantage Kerklaan 61, Amsterdam www.verzetsmuseum.org  

 
Schacken – kunstenaar van het verleiden Dordrecht  

Rode oortjes bij kaarslicht. 

Wie kijkt naar het werk van Godefridus Schacken (1643-1707) voelt zich een voyeur. Zijn kleine, gedetail-

leerde schilderijen openen een wereld vol nachtelijke spanning en erotisch verlangen. In het Dordrechts 

Museum is voor het eerst in Nederland een tentoonstelling van zijn werk te zien. 

T/m 26 juni te zien in het Dordrechts Museum. www.dordrechtsmuseum.nl  

 

 

Wij feliciteren in de maand juni 

 1 dhr. M.A.A. van Leeuwen 
 1 dhr. R. Sandbrink 
 1 dhr. P. Schoonderwoerd 
 6 dhr. J.H. Kientz 
 6 mevr. M. Sirre - Nijkrake 
 6 mevr. Y.L Smit - Barbet 
 7 mevr. E. van Catz 
 7 dhr. F. Kerver 
 8 dhr. P.H.F. Roefs 
 10 mevr. A.M.F. Laan - Winter 
 10 mevr. H.J. van Meijeren-Schouten 
 12 dhr. F.M.A. de Goeij 
 12 mevr. M.P.J. van Leeuwen - Stokkermans 
 13 dhr. S.G. Vermey 
 15 dhr. H.C.J. van Boxtel 
 15 dhr. J. Th. Scholtes 
 16 dhr. F. Posthumus 
 17 mevr. P. van Eijk-Speksnijder 

 18 mevr. J.C.M. Ultee 
 18 mevr. J. van Veen 
 19 mevr. M. Theussen 
 20 mevr. A. van Ardenne - Schoenmaker 
 21 mevr. M.J.A. Mulder - van Leeuwen 
 22 dhr. W.J. Verkleij 
 25 mevr. G de Bruin - van der Willik 
 25 mevr. C.M.J. de Frankrijker 
 26 dhr. A.D.M. van Soest 
 26 mevr. A. Verkerk-Stigter 
 27 mevr. J.M. de Bakker - ter Meer 
 27 dhr. H.H.F. Kuyper 
 28 mevr. M.W. Slaman - Moons 
 28 dhr. J.E.J.M. Tschroots 
 29 mevr. J.A.J. Mooren - van Paassen 
 29 mevr. Y.G.J. Winckels-Romgens 
 30 dhr. J.A. Kemp 
 

 

 

 

 

 

http://www.kasteeldehaar.nl/
http://www.museumflehite.nl/
http://www.verzetsmuseum.org/
http://www.dordrechtsmuseum.nl/
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Agenda  25 mei – 29 juni 

Vrijdag 27 mei:  Bingomiddag (Laatste van het seizoen) ...................  14.00 – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 7 juni: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag  21 juni: 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 15 juni 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 29 juni 2016. 

De daarop volgende ontvangt u op 24 augustus 2016. 

 

 

Neemt u regelmatig even de tijd om op onze website te kijken, voor het laatste nieuws, 

foto’s van activiteiten en vanaf nu ook de volledige Rapportage 1e kwartaal 2016 van de  

Landelijke Belangenbehartiging KBO. 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

 

 

Dromen, beetje zweven….. 

 

Niet je hele lange leven 

met je voetjes op de grond 

beetje dromen, beetje zweven 

lijkt me ook niet ongezond. 

 
Toon Hermans 

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
http://www.kbowaddinxveen.nl/

