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De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

Bij het nadenken over mijn bijdrage kwamen twee 

woorden bij mij op, optimisme en pessimisme.  

Als ik kijk naar pessimisme is het niet zo moeilijk 

dat te ervaren. Kijk maar iedere dag naar al het 

nieuws wat over ons wordt uitgestrooid over zaken 

die gebeuren in ons land (valt in verhouding dan 

nog mee) en in de rest van de wereld. Het blijft niet 

te geloven wat mensen elkaar aan kunnen doen. 

Heel vaak gaat pessimisme over in depressiviteit.  

Je ziet en hoort het steeds meer om je heen. Ook bij 

ouderen is dit steeds meer aan de orde. Daarbij zijn 

natuurlijk factoren als eenzaamheid en het niet kun-

nen delen van zorgen een belangrijke oorzaak.  

Fijn dat we op dit moment bezig zijn met  een aan-

tal enthousiaste mensen daar aandacht aan te beste-

den in het platform eenzaamheid onder ouderen. Ik 

hoop toch dat het optimisme bij veel mensen nog 

aanwezig is. Vaak moet je de positieve ervaringen 

zoeken. Maar ze zijn er zeker wel. De natuur die 

ons gegeven is, maar zeker zo belangrijk de mensen 

om ons heen, waarbij als je dat wilt zien er veel 

mensen zijn met een warm hart, die open en met 

aandacht met anderen begaan zijn.  

Ook zijn er gelukkig organisaties die de genoemde 

problematiek willen aanpakken en ondersteunen. 

Wij als KBO willen en doen daar veel aan. Ook dat 

kan een stukje bijdrage aan een stukje optimisme! 

Hans Kientz  

 

  

Najaarstocht  

woensdag 21 september.  

Bestemming Hilvarenbeek. 

We maken er weer een mooie dag van. 
 

Aan boord van de SS Rotterdam wordt u ontvangen 

met koffie en gebak. Na jaren gevaren te hebben 

over de wereldzeeën ligt het voormalig vlaggen-

schip van de HAL in Rotterdam, weer in de thuis-

haven. 

Rond het middaguur komen we aan in restaurant de 

Hooikar in Gilze voor een goed verzorgd diner. 

Vervolgens naar Hilvarenbeek waar we op Safari 

gaan. U kunt nagenieten in het restaurant of op het 

terras. 

Het vertrek is 09.00 uur. 

Rond 18.30 zijn we weer in Waddinxveen. 

Inschrijven kan in de maand juli en tweede helft 

augustus en begin september. 

Hiervoor kunt u bellen naar: 

Irene Benschop 0182-615174 of  

Riet Plooy 0182-617526.  

(Tussen 17.00-18.00 uur).  

Bent u geen lid van de KBO en wilt u toch mee dan 

kunnen wij u op een reservelijst plaatsen. U krijgt 

van ons op tijd te horen als er plaatsen over zijn. 

Kosten van deze tocht € 55,00 voor leden,  € 60,00 

voor niet-leden. 

Betaling uiterlijk 15 dagen van te voren, op bankre-

kening NL91INGB0006217634, t.n.v. Katholieke 

Bond voor Ouderen, afd. Waddinxveen te Wad-

dinxveen, met vermelding van Najaarsdagtocht. 

Zijn er nog vragen u kunt ons altijd bereiken. 

In de KBO-Aktueel van 24 augustus krijgt u meer 

informatie omtrent de najaarstocht. 

Riet Plooy en Irene Benschop  

 

 

Bedevaart naar Oudenbosch 

(georganiseerd door de KBO Zuid-Holland)  
op woensdag 5 oktober a.s. 

Ieder jaar probeert KBO-Zuid-Holland een bede-

vaart voor haar leden te organiseren. 

25 jaar lang was dat naar Den Bosch. 

Dit jaar willen we een nieuwe locatie proberen, 

namelijk Oudenbosch. 

In Oudenbosch staat een kopie van de St Pieter in 

Rome, de Basiliek van de H. H. Agatha en Barbara, 

een prachtige kerk, die het zeker waard is om te 

bezoeken en onze bedevaart daarheen te leiden. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
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De prijs voor deelname bedraagt € 49,50. 

Daarin is inbegrepen busvervoer, koffie met vlaai, 

rondleiding in de kerk, eucharistieviering, lunch, 

een lezing over de veranderende kerk en thee met. 

U kunt zich hiervoor opgeven bij onze plaatselijke 

afdeling en het bedrag overmaken op bankrekening 

NL 91 INGB 0006 217634, t.n.v. Katholieke Bond 

voor Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, 

onder vermelding van Bedevaart Oudenbosch. 
Dit s.v.p. uiterlijk op 8 augustus a.s. 

De opstapplaatsen worden begin september be-

kendgemaakt door de KBO Zuid-Holland en u 

wordt daarover geïnformeerd. 

 

 

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. 

 

 

Spiritualiteit 

FRANCISCUS' ZONNELIED 

Geloofd zijt Gij, mijn Heer, voor al Uw  

schepselen, 

In al Uw schepselen prijzen wij U. 

In de eerste plaats voor Broeder Zon,  

de lichtbrenger van de dag, 

Prachtig en stralend met grote luister. 

Uw zinnebeeld! 

Wees geloofd, mijn Heer, voor Zuster Maan 

en de sterren 

door U aan de hemel gezet, helder, uitbundig  

en schitterend 

Wees geloofd, Heer, voor Broeder Wind 

Voor de lucht in iedere stemming en elk  

jaargetijde die 

Uw schepselen in leven houdt. 

Wees geloofd, Heer, voor Zuster Water 

Zo belangrijk, nederig , kostbaar en zuiver. 

Wees geloofd, Heer, voor Broeder Vuur 

die ons bij nacht bijlicht, vrolijk, warm en sterk. 

Wees geloofd, Heer, voor onze Zuster,  

Moeder Aarde 

die ons onderhoudt en vruchten 

en bloemen en kruid laat groeien in overvloed. 

Wees geloofd, Heer, voor hen die vergeving  

vinden in hun hart 

omwille van de liefde, en verdriet en ziekte  

weten te dragen. 

Gezegend zij die beproevingen in vrede  

doorstaan 

want zij zullen door U, Allerhoogste, worden 

gekroond. 

Wees geloofd, Heer, voor onze Zuster de  

lichamelijke Dood 

aan wie geen enkele sterveling kan ontkomen. 

Gezegend en geprezen zij mijn Heer, 

Ik dank Hem en dien Hem in grote nederigheid. 

 
Franciscus van Assisi 1225 vert. uit: Thomas Craughwell 

'Every Eye Beholds You' 

 

 

 

Informatie voor onze leden vanuit de Unie 
KBO 

Rapportage 1e kwartaal 2016 

Een gedeeltelijke samenvatting voor onze leden 

zonder computer (deel 2) 

 

KBO-VEILIG 

Brandveiligheid 

De kans dat ouderen overlijden bij een brand is drie 

maal groter dan bij mensen onder de 65 jaar. De 

gevaren nemen toe omdat ouderen langer zelfstan-

dig (moeten) blijven wonen. Ouderen zijn dikwijls 

minder mobiel en kunnen daardoor minder snel 

vluchten voor een brand. Daarom pleitte de KBO in 

januari in het televisieprogramma Eén Vandaag 

voor scherpere brandveiligheidseisen voor senio-

renwoningen. Dat pleidooi herhaalden we in maart, 

toen we aanwezig waren bij een rondetafelgesprek 

over brandveiligheid in de Tweede Kamer. Tijdens 

dat gesprek gaven we ook aan dat er strengere eisen 

moeten worden gesteld aan rookmelders en dat het 

gebruik van koppelbare rookmelders gestimuleerd 

moet worden. Ook willen we dat ouderen blijvend 

voorgelicht worden over het brandveilig maken van 

hun woning. De KBO zet zich daar al langere tijd 

voor in. Met deze extra maatregelen heeft de min-

der mobiele oudere net zo veel kans om te ontsnap-

pen aan een brand als een vitaal en jonger persoon. 
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Maatschappelijk overleg betalingsverkeer 

Ook in het eerste kwartaal van 2016 was de KBO 

weer aanwezig bij het Maatschappelijk overleg 

betalingsverkeer. We hebben daar aandacht ge-

vraagd voor de toegankelijkheid en veiligheid van 

het 

betalingsverkeer. Ook hebben we specifiek overleg 

gevoerd met de Regiobank, die een aanbod wil 

ontwikkelen ten behoeve van digitale ondersteuning 

van ouderen. 

 

KBO-DIGITAAL 

Problemen op komst voor digitale senior 

Bijna driekwart van de senioren die nu online is 

verwacht de toenemende digitale dienstverlening 

niet te kunnen bijbenen. Dit blijkt uit onderzoek van 

de KBO, waaraan 1.350 Nederlandse seniorendeel-

namen. Volgens de KBO denkt de overheid (en veel 

andere dienstverlenende instanties) daar te makke-

lijk over: men gaat er bijna vanzelfsprekend vanuit 

dat alle burgers overweg kunnen met digitale 

dienstverlening. De praktijk wijst uit dat dit niet zo 

is. De KBO roept de overheid en andere instanties 

op om alternatieven te blijven bieden, plus een goed 

functionerend vangnet. Het moet mogelijk blijven 

om gewoon te bellen of langs te komen met een 

vraag. Het onderzoek van de KBO leidde tot Ka-

mervragen van Kamerlid Oosenbrug (PvdA). Mi-

nister Plasterk van Binnenlandse Zaken liet daarop 

weten: “Het is de lijn van alle overheidsorganisaties 

dat – waar nodig – een alternatief kanaal beschik-

baar is voor mensen die niet over middelen voor 

digitale communicatie beschikken, of die niet di-

givaardig zijn.” De KBO houdt hen daaraan en zal 

de ontwikkelingen op dit terrein nauwlettend in de 

gaten houden. 

Digitale zorgpolis 

Alleen mensen die bezwaar maken tegen een online 

zorgpolis kunnen straks nog thuis een papieren 

versie in de brievenbus ontvangen. Dat staat in een 

wetsvoorstel dat minister Schippers van Volksge-

zondheid bij de Tweede Kamer heeft neergelegd. 

De KBO heeft hier samen met andere organisaties 

door middel van een brief richting de Tweede Ka-

mer bezwaar tegen gemaakt. De behandeling van de 

wet door de Tweede Kamer volgt later dit jaar. Te 

zijner tijd zullen we u nader informeren over het 

resultaat van onze actie. 

Wijziging Postwet 2009 

De Unie KBO heeft in het afgelopen jaar deelge-

nomen aan een klankbordgroep van PostNL over de 

postbezorging. Binnen deze klankbordgroep zijn de 

randvoorwaarden voor het zogeheten PostNLloca-

tiebeleid vastgesteld. Met deze randvoorwaarden 

gaat PostNL rekening houden wanneer zij lokaal 

besluiten neemt over bijvoorbeeld de plaatsing van 

brievenbussen. De lokale afdelingen en de provin-

ciale bonden kunnen hiermee invulling geven aan 

belangenbehartiging. Landelijk blijft de Unie KBO 

het beleid monitoren. 

Blauwe envelop 
Sinds de maand oktober heeft de KBO een stevige 

lobby gevoerd op het gebied van de blauwe enve-

lop. Staatssecretaris Wiebes van Financiën wilde 

alle post van de Belasting voortaan digitaal verzen-

den. Veel ouderen, voor wie computergebruik niet 

altijd vanzelfsprekend is, komen daardoor in de 

problemen. De KBO wil dat er voor hen een vang-

net is door middel van goede ondersteuning bij het 

digitaal communiceren met de belastingdienst. Dat 

lieten we niet alleen weten door de staatssecretaris 

brieven te sturen, maar ook door samen met andere 

ouderenbonden het meldpunt “Dag Blauwe Enve-

lop” op te richten. Via dat meldpunt konden mensen 

laten weten hoe zij dachten over het verdwijnen van 

de blauwe envelop. Talloze reactie kwamen binnen. 

Deze zorgden er mede voor dat de staatssecretaris 

in november besloot dat de blauwe envelop in 

sommige gevallen voorlopig toch blijft. Mensen die 

geen computer of internet hebben, digibeet zijn en 

geen vrienden of familie hebben om te helpen kun-

nen voorlopig nog een papieren aangifteformulier 

van de Belastingdienst ontvangen. 

 

 

Bingonieuws 

Bingomiddag in de vakantieperio-

de op woensdag 27 juli 2016. 
 

Omdat zowel de ANBO als de KBO 

dit jaar problemen hebben met het organiseren van 

de gebruikelijke zomer bingomiddagen, heeft  al-

leen de ouderenbond PCOB een zomer bingo-

middag georganiseerd en wel op:  

Woensdag 27 juli 2016: verzorgd door de PCOB 

Locatie: Anne Frank centrum 

Aanvangstijd: 14.00 uur 

Voor deze bingomiddag zijn, net als andere jaren, 

niet alleen alle leden van de ouderenbonden ANBO, 

KBO en PCOB welkom, maar alle ouderen uit 

Waddinxveen.  

Dit jaar is de toegangsprijs voor de bingomiddag 

vastgesteld op € 5,00 voor 2 plankjes, inclusief 1 x 

koffie of thee.  

Bij deze door de PCOB georganiseerde bingo-

middag op 27 juli 2016 kunt u ook lootjes kopen 

voor de uitgebreide prijzenpot bij de verloting. De 

prijs voor een set lootjes bedraagt € 2,00. 

Ton Meijerink,  secr. PCOB afd. Waddinxveen 
 

De eerste KBO-Bingo in het nieuwe seizoen is op  

30 september!! 
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Mooie bloempjes 
was even in de natuur aan het wandelen gegaan 

totdat ik ineens in een weiland een heel mooi 

bosje bloemen zag staan 

dacht die neem ik mooi mee 

afgeschermd door een klein hekje 

dus daar klauterde ik zo overheen 
 

had de bloempjes geplukt en wilde net snel  

terug gaan 

kwam me er toch eens een grote waakhond aan 

grommen, blaffen en greep me bij mijn broek 

ik maar roepen jij bent zo braaf ohh je bent zo 

zoet 
 

eindelijk liet hij me toen los 

ik maar rennen met in mijn hand nog steeds die 

mooie bos 
 

heb ze nu in een vaasje met water op mijn tafel 

staan 

moet er nu om lachen maar had ook helemaal mis 

kunnen gaan….. 

 
Dichter onbekend 
 

 

Unie KBO nieuws  

Veiligheid wint van geheimhouding. 

Senioren willen best wat inleveren voor veiligheid 

blijkt uit een KBO-veiligheidsonderzoek onder 900 

leden. Overdag voelen zij zich behoorlijk veilig 

(cijfer 8.1), ’s avonds daalt hun gevoel voor veilig- 

heid (cijfer 7.4). De technologie bereikt ook een 

groot deel van de ouderen. “Zij leveren graag wat 

van hun privésfeer in, als zij daardoor langer veilig 

zelfstandig thuis kunnen wonen” concludeert Ma-

non Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. 

Vier op de tien hebben een camera bij de voordeur, 

een alarmsysteem, buitenverlichting met bewe-

gingsmelder en ze doen mee met whatsapp buurtop-

roep. 

Ook u kunt dus veel doen voor uw eigen veiligheid. 

 

Bezuiniging moet van tafel. 

Een vreselijke bezuiniging dreigt; €500 miljoen 

extra op verpleeghuizen en gehandicaptenzorg. Dit 

gaat om zeer kwetsbare mensen die zorg nodig 

hebben en verdienen. Door deze bezuiniging schie-

ten we door de ondergrens. De Unie KBO roept 

Kabinet en Kamer op: schrap dit onzinnige bezuini-

gingsvoorstel. 

Brancheorganisatie ActiZ gaf al code oranje af en 

daar sluit de Unie KBO zich van harte bij aan. Het 

gaat om 10.000 banen en dus veel en veel minder 

handen aan het bed van kwetsbare mensen. Met 

zo’n bezuiniging is zelfs de basale zorg niet meer 

gegarandeerd in de verpleeghuizen. Inmiddels is 

door de Unie KBO een intensieve lobby van start 

gegaan voor zorg in Nederland. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd. 

WMO en huishoudelijke hulp. 

Staatssecretaris Van Rij deed niets maar de rechter 

wel. De rechter heeft kortgeleden bepaald dat het 

korten op het aantal uren huishoudelijke hulp door-

gaans niet zorgvuldig gebeurt en wettelijk niet 

deugt. Ook stelde de rechter dat huishoudelijke hulp 

“zorg is die via de WMO gegeven moet worden en 

dus een onderdeel is van de WMO”. Als u in 2015 

al huishoudelijke ondersteuning kreeg, kunt u met 

deze nieuwe wet, recht hebben op meer hulp.  

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,          juni 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. 

 
 Reis langs de abdijbieren in Nederland en 

België en hun abdijen 

Auteurs: Fedor Vogel en Frank Stoute 

Prijs: € 17,90, Paperback 144 pagina’s 

Uitgave 2016 

Samenvatting: 

Zowel België als Nederland kent meerdere abdijbie-

ren. In het katholieke België kennen we 24 'erkende 

abdijbieren' en ook in het conservatieve Nederland 

groeit het aantal abdijbieren de laatste jaren. In 

tegenstelling tot trappistenbieren, worden abdijbie-

ren niet gebrouwen binnen de muren van de abdij. 

Maar elke abdij achter dat bekende of minder be-

kende bier heeft wel zijn eigen verhaal en unieke 

omgeving. Deze reisgids brengt u langs alle heden-

daagse abdijbieren en hun abdijen. Van Leffe tot 

Affligem. Van Ename tot Maredsous. Van Berne 

Heeswijk tot Val Dieu. En nog veel meer. 'Reis 

langs de abdijbieren in Nederland en België' is de 

ideale reisgids voor mensen die bierbeleving willen 

combineren met een bezoek aan het monastieke 

leven, een rustgevende wandeling in de omgeving 

van de abdij en vooral: het proeven van het abdij-

http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.berneboek.com/
http://www.bol.com/
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bier in het belendende proeflokaal of café naast de 

abdij.  

Vier het leven, gij zult genieten... 

 
 Capitool onverwacht Nederland 

Auteur: Bartho Hendriksen 

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

Uitgave 2014 

Samenvatting 

Ontdek de verrassende kant van Nederland  

Met een voorwoord van Sacha de Boer 

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! 

 
 Levenspaden 

Auteur: Marinus van den Berg 

Prijs: € 19,99, Paperback 288 pagina’s 

Uitgave 2016 

Samenvatting 

Marinus van den Berg en Wim Huijser delen een 

voorliefde voor wandelen en voor het lezen van 

literatuur. In 'Levenspaden' overdenken ze om beur-

ten wat de betekenis is van deze twee activiteiten - 

voor hen persoonlijk, maar ook in universele zin. 

Een hoofdthema is, dat onderweg zijn een prachtige 

manier is om jezelf te ontwikkelen, en stil te staan 

bij je eigen levensloop. 

 
 Alles wat me dierbaar is 

Auteur: Leo Fijen 

Prijs: € 14,99, Paperback 144 pagina’s 

Uitgave 2016 

Samenvatting 

Alles wat me dierbaar is  een bundeling van ontroe-

rende verhalen uit het leven van KRO-coryfee Leo 

Fijen. Leo Fijen schrijft wekelijks zeer persoonlijke 

columns in KRO Magazine. De beste columns van 

het afgelopen jaar zijn nu samengevoegd in dit 

openhartige boek. 

Fijen beschrijft zijn leven als echtgenoot, vader en 

opa. Zijn columns zijn observaties van de bijzonde-

re momenten in het leven. Niet alleen beschrijft hij 

vreugdevolle ervaringen, maar ook aangrijpende 

gebeurtenissen die zijn leven hebben getekend. 

 
 Rituelen rond het levenseinde 

Diverse auteurs 

Prijs: € 12,90, Paperback 76 pagina’s 

Uitgave 2016 

Categorie: Rouwverwerking 

Samenvatting 
Dit is een boekje voor iedereen die geconfronteerd 

wordt met vragen over rituelen rond het levensein-

de. Het is vooral een boekje voor zorgverleners, 

cliënten en hun naasten, en voor geestelijke verzor-

gers. 

De dood is onontkoombaar en hoort bij het leven. 

De omgang met de dood is in elke cultuur, religie 

en levensbeschouwing anders. De religieuze ge-

bruiken en voorschriften rondom het levenseinde 

zijn eveneens verschillend; in onze multiculturele 

samenleving wordt dit steeds duidelijker. 

Met deze uitgave bieden we een handreiking voor 

de omgang met mensen die gaan sterven of gestor-

ven zijn, en hun naasten. Met dit boekje in de hand 

kan er in de laatste uren en dagen van een mensen-

leven met eerbied én kennis van zaken gehandeld 

worden. 

En dat is veel waard! 

Dit boekje is een herziene uitgave van een brochure 

onder dezelfde titel, uitgegeven door De Wever in 

Tilburg. Vorig ISBN nummer 9789089720016 

 

 

Dat ene deuntje 
De stilte, het naarste geluid dat er bestaat. 

Het verdriet, de pijn die nooit over gaat. 

De angst, dat je afwijkt van het ideaal. 

Maar muziek doorbreekt dat allemaal! 
 

Mijn emoties worden mooi beschreven. 

Iets wat muziek fantastisch doet. 

Ik kan echt niet zonder leven. 

Muziek zit in mijn bloed. 
 

Meer dan een ritme, meer dan een melodie. 

De allermooiste teksten komen uit mijn MP3. 

Muziek zal nooit verdwijnen, als jij daarin ge-

looft. 

Er is altijd een deuntje, dat deuntje in je hoofd. 
 

Schrijver onbekend 
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Kunst- en Cultuuragenda  Deze keer aandacht voor DELFT. 

 10 REDENEN WAAROM U DELFT MOET BEZOEKEN  

We geven je 10 redenen waarom u Delft moet bezoeken. Als u hierna nog twijfelt... 

1) Vanwege de gezellige en leuke pittoreske binnenstad 

2) Omdat het originele delfts blauw alleen nog in Delft wordt gemaakt 

3) Alle winkels lekker dichtbij elkaar liggen 

4) U vervolgens in een van de vele hippe koffiezaakjes lekker kunt gaan lunchen 

5) De geschiedenis van Nederland in Delft ligt 

6) De vele gezellige studenten in de stad 

7) De koninklijke familie hier begraven ligt 

8) U in Delft goedkoop kunt overnachten. De kamerprijzen in Delft zijn namelijk het goedkoopst van 

Nederland 

9) U zich per boot door de grachten kunt laten vervoeren en alles te weten kunt komen over  Delft 

10) Gewoon omdat Delft te gek is! 

 

Ter inspiratie een aantal leuke activiteiten voor een heerlijk dagje Delft. 
 

VVV DELFT Uw bezoek aan Delft begint met een bezoek aan VVV Delft. Hier kunt u terecht voor al uw 

vragen en de medewerkers van VVV Delft geven u tips over bezienswaardigheden die u zeker niet mag 

missen!...   

STADSPROMOTIEFILM Vergeet het romantische Parijs, het bruisende Berlijn en het historische Rome.  

In Delft vind je het allemaal! Goede verhalen en selfies gegarandeerd ;-)...   

NIEUWE KERK Pal naast het VVV Delft en aan de voet van de Markt vindt u de Nieuwe Kerk.  

De toegang is gratis op vertoon van een van onze combitickets. ...   

MUSEUM PRINSENHOF DELFT Het St. Aghataklooster was het voormalige woonhuis van Willem van 

Oranje. Nu is Het Prinsenhof een museum waar Delfts Blauw te bewonderen is en u verschillende tentoon-

stellingen kunt bezoeken....   

DE BOTANISCHE TUIN De Botanische Tuin TU Delft is een oase van rust, kleur, geur en stilte. Er is een 

omvangrijke verzameling technische planten te zien....   

ETEN EN DRINKEN Delft staat bekend om de gezellige terrassen en goede en sfeervolle restaurants, waar 

u kunt genieten van een lunch, diner, kopje koffie of een borrel. ...   

RONDVAART DELFT De rondvaart vaart al ruim 45 jaar door het historische stadshart van Delft. Met 

gids aan boord is het de manier bij uitstek om Delft te ontdekken....   

HELLO DELFT CARD De Hello Delft Card is de beste manier om Delft te ontdekken. U krijgt bij ver-

schillende lokale ondernemingen en toeristische highlights een korting van minimaal 25%. De kaart is 48 

uur geldig. Kinderen tot 12 jaar kunnen gratis mee op uw kaart....   

STADSWANDELINGEN Laat u rondleiden en ontdek de historische binnenstad van Delft....   

 

Overzicht dagelijkse stadswandelingen 

o Aanbevolen: Delft Guide 

o Aanbevolen: Stadswandeling Happy Day Tours 

o Aanbevolen: Gilde Delft 

o Aanbevolen: Gidsenservice Delft 

o Aanbevolen: Dagtochten Combinatie Delft 

o Doe-het-zelf-wandeling 

o Wandeling met gids 

o Gidsenorganisaties 
 

Voor nadere informatie, zie www.delft.nl/Toeristen  

 

 

 

 

 

http://www.delft.nl/Toeristen
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Wij feliciteren in de maand juli 

 1 dhr.  A.A.J. Diks 
 1 mevr.  A.C.M. van Egmond - v. d.  Berg 
 1 mevr.  H.A.P. Kleiweg - de Waal 
 1 mevr.  G.M. de Ree - Caspers 
 1 dhr.  D.A. Twigt 
 2 dhr.  P.F.M.   van Berkel 
 3 mevr.  P. Verhoeff - Swaans 
 4 dhr.  W.C.A. Prins 
 4 mevr.  M.C.T. Sluys - de Groot 
 5 mevr.  R. Koster - v.d. Stelt 
 5 mevr.  M. Pelgrim - Kop 
 6 mevr.  A. Hillers - Tjin A Kiet 
 6 dhr.  J.A. Kok 
 6 dhr.  J.J. Wubben 
 7 mevr.  A.P. Lanser - Bauritius 
 9 mevr.  P.TH. Fianen-Rossum 
 9 mevr.  L.J.M. Oosterom 
 10 dhr.  A. van der Berg 
 10 dhr.  P.C.C. de Koning 
 10 dhr.  A. Pit 
 10 dhr.  J.F.M. Zaat 
 11 mevr.  C.P. Lelieveld - Wielenga 
 12 mevr.  C.E. van Leeuwen - Vermeulen 
 12 mevr.  C.W.M. Offers - Tomij 
 13 dhr.  G.J. Kleiweg 
 13 dhr.  J. van der Lans 
 14 mevr.  A.P.E. Heemskerk - Maas 
 14 dhr.  A.W. Nijssen 

 14 mevr.  C.H. van Soest - Huisman 
 15 dhr.  J.C.M. Heemskerk 
 15 mevr.  A.M.A. Hertog-Bron 
 15 mevr.  M. de Zwijger - Böcskör 
 16 dhr.  W.C. de Bruin 
 16 dhr.  P.J. Goemans 
 17 mevr.  G. v.d. Meerschaut - Verbeeck 
 17 mevr.  W. Roefs - Bekker 
 17 mevr.  B.W. Smeitink - Jansson 
 17 mevr.  C. Treffers - van Landegem 
 18 mevr.  M.G.W. Compeer-Koot 
 20 dhr.  G. Hol 
 20 mevr.  B.G. Visser - Maatman 
 21 mevr.  R. Bunnik 
 21 mevr.  J.M.. v.d Hondel - Vermeulen 
 24 mevr.  C.J.E. de Goeij - Merlijn 
 24 dhr.  P. Vink 
 26 dhr.  L. Pouwer 
 26 dhr.  T. van Vliet 
 26 mevr.  J. van der Vliet 
 27 mevr.  C.H. Mulleman - de Frankrijker 
 28 dhr.  J.G. Dijkhuizen 
 29 dhr.  Q.H.M. Groenendijk 
 29 mevr.  L. Koolmees - Bolkenbaas 
 29 dhr.  J.B.M. Schrever 
 29 dhr.  M.A.M. Vermeulen 
 30 mevr.  H.A.H. Hageman - van Gerwen 
 31 mevr.  H.G.M. Becker 

 

Wij feliciteren in de maand augustus 

 1 mevr.  H.M. Kleiweg - Kingma 
 2 dhr.  J.A. Berendse 
 2 mevr.  W.M.J. van Leeuwen 
 3 mevr.  R.E.M. Berendse - Westerhof 
 3 mevr.  M.L.A. Kremers 
 4 mevr.  J.M.C. van Engelenburg - van Wijk 
 4 dhr.  G.P. Heemskerk 
 5 dhr.  A. Berg 
 5 mevr.  H.H.M. van Rijn-van Oosten 
 6 dhr.  M. Koetsier 
 6 dhr.  Th. Koetsier 
 9 mevr.  A. Jansen - Koelink 
 9 dhr.  D Speksnijder 
 12 dhr.  R.J.M. Innemee 
 12 mevr.  M. Slootjes - Zoethoutmaar 
 14 mevr.  G.M. de Knegt-Luiten 
 16 dhr.  F. Esser 
 16 dhr.  W. Waterreus 
 17 mevr.  W.C.M. Verweij - van Berkesteijn 
 17 mevr.  E.J. de Wit 
 18 mevr.  P.M. van der Dries 
 18 mevr.  N.P. van Grieken - van Krevel 
 18 dhr.  J.F. Laan 

 19 mevr.  J.A. Hol - Verboom 
 19 mevr.  C. Schuurs - Wijnen 
 21 dhr.  J. Brosens 
 22 mevr.  W.M. van der Stel - Sitton 
 23 mevr.  A.J. Helmond - Prinsenberg 
 23 mevr.  M.J.J. Zaat - van Delft 
 24 mevr.  R. Kruize - Neyndorff 
 25 dhr.  J.P.A. de Bruin 
 26 mevr.  W.J.C. Kleiweg - Vergeer 
 26 dhr.  H.P.A. Nootenboom 
 27 dhr.  W.C.M. Perreijn 
 27 mevr.  C.A.J. Posthumus - Vesseur 
 27 dhr.  L.J. Tange 
 28 mevr.  H.C. Berg - van Klink 
 28 dhr.  J.A. Hillers 
 29 mevr.  A.M.J. van Ede - Kemper 
 29 mevr.  M. Hilgeman 
 29 mevr.  L.M. Lekx - Schenk 
 30 mevr.  M.C. Boere - Groenendijk 
 30 dhr.  J.A. Doeleman 
 30 dhr.  G. Mulleman 
 31 mevr.  A.M.J Aarts - Coorens 
 31 mevr.  G. Regters 

 

Inspiratie 
Waarom het piekeren niet stopt? 

Omdat je ergens nog de hoop hebt dat het gepieker 

je zal helpen om greep te krijgen op iets. 

Het piekeren houdt de belofte in van controle, 

maar het antwoord ligt niet in controle, 

het antwoord ligt in overgave. 
 

Erik van Zuydam  
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Agenda  29 juni – 24 augustus 

Dinsdag 5 juli: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag  19 juli: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Woensdag 27juli:  Vakantie-Bingomiddag  ............................................  14.00 – 16.30 uur 

Anne Frank Centrum 

Georganiseerd door de PCOB, Kosten € 5,00 

Dinsdag 2 aug.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag  16 aug.: 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 10 augustus 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 augustus 2016. 

De daarop volgende ontvangt u op 28 september 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  

 

 
Voor allen die deze periode er even tussenuit gaan, wenst de redactie u een fijne, ontspannen tijd toe 

en een behouden thuiskomst. 

Ook voor al diegenen die om een of andere reden thuis blijven, hopen we  

Dat u niet vergeten wordt, u eens een kaartje of uitnodiging ontvangt of die zelf aanbiedt en u er 

  – voor zover dat gaat – toch van een goede zomertijd kunt genieten! 

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/

