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Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

24ste jaargang, nr. 7 
24 augustus 2016 
 

De voorzitter schrijft…. 

Geen artikel deze keer, vanwege vakantie. 

Aandacht en meeleven met elkaar 
 

Wat kan aandacht belangrijkzijn  

Even met elkaar een praatje maken 

Zo maar op straat, of het marktplein. 

Zo maar met elkaar in gesprek raken. 
 

Vaak geven wij elkaar weinig aandacht 

Hebben het te druk met ons eigen leven  

Weten niet wat er van ons wordt verwacht 

Toch moeten we naar aandacht streven. 
 

Meer aandacht aan elkaar schenken 

En vraag maar hoe of het gaat. 

Niet te veel aan ons zelf denken 

Maar raak met elkaar aan de praat.  

Meeleven met je mede mensen 
 

Dat is een hele goede zaak 

Een ieder het beste willen wensen 

Dat gebeurt nooit te vaak. 

Laten we steeds meeleven met elkaar 

Elkaar tot steun zijn in dit leven 

Dat is wel de moeite waard, niet waar? 

En iedereen het goede te willen geven. 
 

F. Nicolai,  

 
  

Najaarstocht  

Laatste informatie  

Najaarstocht SS Rotterdam, diner in Gilze en op 

Safari in de Beekse Bergen, op woensdag 21 sep-

tember. 

De zomer is nog in volle gang, maar ons najaar 

reisje komt er aan, en is inmiddels volgeboekt. 

Een afwisselende dag, met koffie en gebak aan 

boord van de SS Rotterdam, diner in de Hooikar te 

Gilze, vervolgens in de Beekse Bergen de Safari. 

Vertrektijd om 09.00 uur bij het Anne Frank Cen-

trum, gaarne 08.45 uur aanwezig zijn. 

Rond 18.30 uur zijn we weer in Waddinxveen. Ver-

geet uw zorgpas niet. 

We gaan weer een fijne en mooie dag beleven. 

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

Riet Plooy 0182-617526 –  

Irene Benschop 0182-615174 

 

 

Bingonieuws 

Op  vrijdag 30 september van 14.00 

t/m 16.30 uur organiseren wij weer 

onze eerste gezellige bingomiddag in 

het nieuwe seizoen 2016/2017 in de Hoge Noot Jan 

Willem Friso weg 1 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 twéé 

cadeaubonnen à € 10,00 hangend aan een fles wijn 

met een doos kaaskoekjes. 

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  

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 eerstvolgende bingo data zijn: 

28 oktober  

25 november de Sinterklaas bingo 
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Een stukje Katholieke historie en actuali-
teit in het jaar van Barmhartigheid 

Ontstaan en betekenis van de heilige deuren 

Ieder kent de beelden van de opening van het Heilig 

Jaar. De paus klopt met een hamer op een deur van 

de Sint Pieter, die hiermee wordt geopend. Het is 

een kort en sprekend ritueel. Aan het einde van het 

Heilig Jaar wordt de deur plechtig gesloten. 

Het eerste Heilig Jaar zoals wij dat kennen is ge-

vierd in 1300. Paus Bonifacius VIII (1294-1303) 

kondigde het af. Doordat de vestiging Acco in het 

Heilig Land was gevallen (1291) hadden de christe-

nen hun steunpunt in het Heilig Land verloren. 

Hierdoor kwam er een eind aan de bedevaarten naar 

Palestina, waaraan ook een aflaat was verbonden, 

en trokken meer pelgrims naar de graven van de 

apostelen Petrus en Paulus in Rome. Rome ontwik-

kelde zich tot het nieuwe Jeruzalem. 
 

Jubileum-aflaat 

Paus Bonifacius VIII speelde op deze ontwikkeling 

in door oude kerken te laten restaureren en te verf-

raaien. Op 1 januari van het jaar 1300 kwam een 

grote menigte samen in de Sint Pietersbasiliek, 

omdat een kanunnik van deze basiliek gezegd zou 

hebben dat er op die dag aan de bezoekers van deze 

kerk een bijzondere aflaat verleend werd. De be-

zoekers kwamen bedrogen uit, want daarvan was 

geen sprake. Volgens een contemporaine bron ont-

moette paus Bonifacius VIII een man van 107 jaar 

oud, toen en nu een zeldzaamheid. Deze grijsaard 

vertelde de paus dat zijn vader in 1200 uit Savoye 

naar Rome was gereisd om een jubileum-aflaat te 

krijgen. Zijn vader had hem opgedragen om in 1300 

naar Rome te gaan. De paus liet de archieven door-

spitten maar vond geen bewijs voor dit verhaal. 

Desondanks kondigde hij op 22 februari in dat jaar 

(het feest van Sint Petrus Stoel) een Heilig Jaar af. 

Alle gelovigen die niet in Rome woonden en die 

gedurende vijftien dagen de vier patriarchale Ro-

meinse basilieken (de Sint Pieter, de Sint Jan van 

Lateranen, de Maria Maggiore en de Paulus buiten 

de Muren) bezochten, kregen een bijzondere aflaat. 

Het jaar werd een groot succes. Ongeveer 2 miljoen 

pelgrims kwamen per boot en over land naar Rome. 
 

Opening van heilige deuren 

Bonifacius VIII had bepaald dat het jubileumjaar 

eens om de honderd jaar zou plaatsvinden. Al snel 

stapte men van dit idee af en besloot om de vijftig 

jaar een jubeljaar te organiseren. Zo sloot de Kerk 

ook aan bij de Oud-Testamentische traditie van het 

jubeljaar dat om de vijftig jaar gehouden werd. De 

rituelen ontwikkelden zich geleidelijk. 

Vanaf de tweede helft van de vijftiende eeuw vond 

het Heilig Jaar om de 25 jaar plaats. 

Het was paus Alexander VI die besloot om op de 

vooravond van Kerstmis het Heilig Jaar te beginnen 

met de opening van heilige deuren in de vier patri-

archale basilieken. 

Hij deed dit om de gelovigen eraan te herinneren 

dat Jezus Christus de deur naar het heil is. De paus 

opende de deur in de Sint Pieter, terwijl kardinalen 

dit deden in de overige drie basilieken. De voor-

avond van Kerstmis was gekozen, omdat vroeger 

het nieuwe jaar met het Kerstfeest begon. 

Vroeger waren er enkel heilige deuren in Rome. 

Sinds het pontificaat van de heilige Johannes Paulus 

II is hier verandering in gekomen. In de aanloop 

van het jubeljaar 2000 besliste hij dat er ook heilige 

deuren moesten zijn in de bisdommen. De bis-

schoppen kregen de mogelijkheid om in hun dio-

cees naast de kathedraal jubileumkerken aan te 

wijzen, waar gelovigen de heilige deur kunnen pas-

seren en onder de gestelde voorwaarden van het 

ontvangen van het sacrament van boete en verzoe-

ning en het vieren van de eucharistie de jubileum-

aflaat kunnen verkrijgen. 
 

Betekenis 

Het symbool van de deur heeft binnen de liturgie 

een bijzondere betekenis. Deze herinnert aan de 

iconostase die in de Oosterse Kerken het priester-

koor afgrenst van de ruimte voor het volk. Het bin-

nengaan van een deur is van betekenis. In de oude 

Kerk moesten boetelingen in zak en as voor de deur 

van de kerk blijven staan. De Paaswake begint ook 

buiten voor de deur van het kerkgebouw. 

Vroeger vonden de voorbereidende handelingen 

voor het doopsel in de nabijheid van de kerkdeur 

plaats. De plaats van het doopvont is bij ingang van 

het gebouw. Door het binnentreden van de deur 

komt men in de ruimte van Gods licht en barmhar-

tigheid. 

Dit jaar staat deze laatste betekenis van de heilige 

deur centraal. Paus Franciscus spreekt in de pause-

lijke bul ‘Misericordiae vultus’ uitdrukkelijk over 

de deur van de barmhartigheid. Paus Franciscus 

opende de deur van de Sint Pieter op 8 december, 

het Hoogfeest van de Onbevlekte Ontvangenis van 

Maria. 

Op zondagochtend 13 december 2015 zijn wereld-

wijd heilige deuren geopend vanwege het heilig jaar 

van barmhartigheid. In het bisdom Rotterdam 

opende Mgr. Van den Hende de heilige deur in de 

basiliek van de heilige Liduina en Onze-Lieve-

Vrouw van de Rozenkrans te Schiedam.  

Daarnaast wordt voor beperkte tijd een heilige 

deur geopend in de bedevaartkerk van Brielle (9 

juli - 10 september) en de kerk van de heilige 

Jeroen in Noordwijk (21 augustus - 4 september 

2016). 
 

(Ingezonden door een van onze leden) 
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Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons 

mee helpt sparen met:  

A-H koffiepunten, D-E zegeltjes en 

Bakkerij ‘t Stoepje zegels. 

Wij als werkgroep Culturele Activiteiten 

kunnen hiermee leuke dingen doen op onze activi-

teiten. Met uw zegeltjes, punten en boekjes kunt u 

terecht bij de volgende inleveradressen: 
 

Lies Steenland Lijsterbesstraat 6 

Piet Rippe Zuidkade 140 

Joop Brosens Kaartavond Pastorie 

Cees en Ciska  

Niemans 

Bij de ouderenviering in de 

Ontmoetingskerk 

Han Zoet Jan van Bijnenpad 349 

Elly Groenendijk  Op de KBO bingomiddagen 

en andere activiteiten. 

 

 

Museum plus bus 

De museum plus bus heeft de KBO 

Waddinxveen uitgenodigd om op 

woensdag 16 november hen op te 

halen en gratis naar het van Gogh 

Museum te  rijden en verzorgen daar 

dan een rondleiding. Als u mee wilt zet dan 16 no-

vember alvast in uw agenda! 

In de eerstkomende KBO-Aktueel van oktober kunt 

u lezen hoe u zich kunt aanmelden en bij wie. Al-

leen leden van de KBO kunnen zich aanmelden. 

Maar bent u geen lid en wilt u toch graag mee, dan 

kunnen wij u op een reservelijst plaatsen en als er 

plaatsen over zijn dan bellen wij u. 

 

 

Recreatieve dagbesteding Anne Frank 
Centrum 

In het Anne Frank Centrum van Waddinxveen be-

vind zich het recreatieve dagbesteding van Palet 

Welzijn. 

De dagbesteding heeft als doel u te helpen bij het 

structuur geven aan de dag en een zinvolle invulling 

hiervan. Dagbesteding kan ook eenzaamheid voor-

komen en de mantelzorgers ontlasten. 

De activiteiten vinden plaats in groepsverband en 

kunnen heel verschillend zijn zoals: creatieve, mu-

zikale of beweegactiviteiten, spelletjes etc.en inter-

netten. 

Als u gebruik wilt maken van recreatieve dagbeste-

ding, dan kunt u zich aanmelden bij Palet Welzijn. 

Hiervoor is geen toestemming van de gemeente 

nodig. 

Een activiteitencoach kijkt na een lichte toelatings-

toets of u in aanmerking komt en er wordt dan ook 

gekeken samen met u welke activiteiten het beste 

bij u passen. 

De gemeente Waddinxveen betaalt de recreatieve 

dagbesteding. 

Uw eigen bijdrage hiervoor is 2,50 per dagdeel voor 

de consumpties en eventueel 6,50 voor de warme 

maaltijd. 

Is er vervoer nodig voor het bezoeken van de dag-

besteding, dan kunt u eventueel gebruik maken van 

het Seniorenvervoer of de Groene Hart Hopper. De 

kosten hiervoor betaalt u zelf. 

Wilt u kennismaken? Kom dan vrijblijvend een 

ochtend of middag meedoen en ervaar of het bij u 

past. Dit kan van maandag tot en met vrijdag. 

Contact en informatie: 

Activiteitencoaches dagbesteding Anne Frank Cen-

trum, tel.: 06- 53 66 64 68 

  

Met vriendelijke groet, 

 Arianne Benschop 

Activiteitencoach DNS Waddinxveen 

Aanwezig op maandag 

Tel: 06-53 66 64 58 

 

 

 

Humor 
Mooie ellende 

Ik heb pas schik bij ‘n zware hagelbui. 

Een zomerstorm is ook een zegen; 

de vrije dag gehuld in regen 

en hartje juli nog een dikke trui: 

al deze zaken zijn mij welgelegen ! 
 

Maar fraaier nog zijn wintertenen, 

een kille romp en twee vertinde benen; 

een prachtige orkaan in lentedagen 

met woeste rukwind kan ik goed verdragen. 
 

Pech onderweg geeft zo’n apart gevoel 

bij nacht en ontij zonder telefoon 

op een B weg moederziel alone 

vertaalt wel ongeveer wat ik bedoel ! 
 

Nog beter vind ik snipverkouden: 

een kop vol snot en niezen niet te houden; 

zo’n hoest van ’s morgens vroeg tot ‘s avond laat 

met koorts die het begin van griep verraadt, 
 

omdat dit allemaal weer over gaat ! 

 
Uit: 1001gedichten.nl 
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Informatie voor onze leden vanuit de Unie 
KBO  Rapportage 2e kwartaal 2016  

Een gedeeltelijke samenvatting voor onze leden 

zonder computer. Deze keer over GELDzaken.  

 

KBO- GELD  
Pensioenen en koopkracht (algemeen). Omdat het 

er naar uitziet dat de kans groot is dat een deel van 

de pensioenfondsen in Nederland volgend jaar moet 

korten, wil de KBO dat voorkomen. We hebben 

daarom dit voorjaar diverse acties ondernomen om 

dit probleem hoog op de agenda te krijgen van poli-

tiek Den Haag en (reparatie)maatregelen af te 

dwingen:  

 We zijn gestart met de actie Ouderen doorbre-

ken de Stilte.  

 We zijn, samen met andere ouderenorganisaties, 

gestart met de actie Hartenkreet van senioren.  

 We stuurden brieven naar de Tweede Kamer 

waarin we pleitten voor ingrijpen van de staats-

secretaris en compensatie van koopkrachtverlies. 

Zo vroegen we onder meer het korten op pensi-

oenen tenminste twee jaar op te schorten, of in 

ieder geval zolang de rente (door ingrijpen van 

de ECB) zo laag is.  

Inmiddels is duidelijk dat minister Asscher en 

staatssecretaris Klijnsma deze zomer de koop-

krachtplaatjes onder de loep zullen nemen en waar 

nodig zullen bijsturen. Zij willen streven naar een 

evenwichtig koopkrachtbeeld.  

Gesprek met minister Asscher en staatssecreta-

ris Klijnsma.  

Hoog op de agenda stonden koopkracht en pensioe-

nen.  

De ouderenorganisaties drongen er bij de bewinds-

lieden op aan snel maatregelen te nemen die de 

verwachte pensioenkortingen moeten compenseren. 

Asscher en Klijnsma lieten daarop weten in de ko-

mende maanden de koopkrachtcijfers scherp in de 

gaten te houden en te streven naar een evenwichtig 

koopkrachtbeeld. Zij zegden daarbij toe specifieke 

aandacht te hebben voor stapelingseffecten en voor 

ouderen met lagere inkomens en hoge zorgkosten. 

De ouderenorganisaties brachten vanzelfsprekend 

ook de huidige situatie bij pensioenfondsen ter 

sprake. De staatssecretaris nam de door ons gedane 

suggesties (die o.a. pensioenkortingen moeten 

voorkomen) ter harte, maar deed vooralsnog geen 

toezeggingen. De kostendelersnorm stond eveneens 

op de agenda: de mantelzorgboete voor ouderen 

met een onvolledige AOW. Zij worden al langere 

tijd met deze boete –in feite een straf op voor elkaar 

zorgen– geconfronteerd. De ouderenorganisaties 

willen dat hier een einde aan komt. Maar de staats-

secretaris wil hier vooralsnog niets aan doen omdat 

zij dan, naar eigen zeggen, “de gehele bijstandswet 

op de schop moet nemen”. Omdat de ouderenorga-

nisaties wél mogelijkheden zien voor het afschaffen 

van de mantelzorgboete voor AIO’ers en andere 

groepen, zetten zij hun strijd voort.  

De ouderenorganisaties blijven natuurlijk aandrin-

gen op het schrappen van de kostendelersnorm 

(mantelzorgboete) in zijn geheel in plaats van een 

tijdelijke stop. In dit gesprek ging het specifiek over 

de bijzondere situatie van mensen met een onvolle-

dige AOW.  

Ouderenwerkloosheid  

John de Wolf wordt de nieuwe ambassadeur oude-

renwerkloosheid. De Wolf heeft de opdracht het 

imago van oudere werknemers te verbeteren en zo 

meer ouderen aan het werk te helpen. De KBO 

vindt het goed dat er gewerkt wordt aan het verbete-

ren van het imago van 50- pluswerknemers, maar er 

is meer nodig dan dat. Zo willen we dat het voor 

werkgevers financieel aantrekkelijker wordt oude-

ren in dienst te nemen en willen we dat armoedeval 

door werkloosheid voorkomen wordt. Eén en ander 

hebben we diverse malen aangekaart in gesprekken 

met het ministerie en de Tweede Kamer. En niet 

zonder resultaat: in juni maakt de minister bekend 

dat onder andere de leeftijdsgrens voor de no-

riskpolis (een verzekering die ervoor zorgt dat bij 

ziekte van een oudere werknemer de loonkosten 

worden overgenomen door het UWV) omlaag gaat. 

De KBO lobbyde hier al langere tijd voor en is blij 

dat de minister dit advies overgenomen heeft.  

SER-verkenning  
Eind mei kwam de Sociaal-Economische Raad met 

haar langverwachte verkenning naar een nieuw 

pensioenstelsel. In deze verkenning schetst de SER 

meerdere scenario’s voor een toekomstig pensioen-

stelsel. Daarbij is vooral gekeken naar de stelselva-

riant met individuele pensioenpotjes met collectieve 

risicodeling. Uit eerder onderzoek van de SER 

bleek namelijk dat dit een interessante variant zou 

kunnen zijn voor de toekomst, maar dat deze nog 

onbekend was. Inmiddels heeft de SER deze variant 

dus verder onderzocht. Ook de KBO zat daarbij aan 

tafel en kon zodoende meepraten over deze belang-

rijke ontwikkelingen. We gaan daar de komende 

tijd verder over in gesprek met de sociale partners 

en de politiek.  

In de volgende KBO-Aktueel een vervolg van de 

Rapportage 2e kwartaal 2016. 

 

 

Ter overweging 
 

Je kunt je gedachten niet stoppen.  

Je kunt alleen stoppen ze te geloven. 
  

Erik van Zuydam 
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Spiritualiteit 

Dadels 
Op een dag kwam een oude vrouw bij een wijze 

man met de vraag of hij met haar zoon wilde spre-

ken. Haar zoon gaf al het geld, dat hij dagelijks 

verdiende uit voor dadels en aan zijn moeder, die 

niets bezat en een zeer armoedig leven leidde, gaf 

hij niets. De wijze man beloofde met haar zoon te 

spreken, maar pas na een wachttijd van zeven we-

ken. 

Nadat de zeven weken waren verstreken, werd de 

jonge man bij de wijze gebracht die vriendelijk tot 

hem sprak: "Je bent een jong mens met verstand en 

inzicht. Denk er eens aan wat je moeder voor je 

gedaan heeft, welk grote offers ze voor je bracht, 

haar hele arbeidsloon heeft ze weggegeven voor je 

opvoeding en opleiding. Nu is zij oud en jij hebt 

werk, waardoor je zou haar kunnen onderhouden. 

Maar in plaats daarvan verkwist je al je geld aan 

dadels. Is dat rechtvaardig, is dat juist? Luister naar 

het geweten dat in je hart brandt en leg deze slechte 

gewoonte af."  

De jonge man had met aandacht geluisterd, nam 

zich de woorden van de wijze ter harte en verander-

de zijn leven. 

 Maar de leerlingen van de wijze verwonderden 

zich en vroegen hem waarom hij zeven weken ge-

wacht had om dit gesprek met de jonge man te voe-

ren. De wijze antwoordde: “Ik zelf eet ook heel 

graag dadels en ik voelde dat ik geen recht en geen 

kracht had de jonge man aan te bevelen hiervan 

afstand te doen als ik er niet zelf tenminste zeven 

weken vanaf kon zien. Het is onmogelijk een ander 

te helpen van een zwakheid afstand te doen zolang 

men zichzelf aan deze zwakheid overgeeft." 

 

 

Unie KBO nieuws  

Zorgen over huurmarkt. 

De Unie KBO maakt zich grote zorgen over de 

huurmarkt voor senioren. De hoge verhuurders- 

heffing heeft grote gevolgen. Wij vinden dat er  dat 

er genoeg geschikte, betaalbare woningen  moeten 

zijn voor ouderen en hulpbehoevenden. Veel oude-

ren komen  in de problemen vooral  huurders met 

lage inkomens. De verhuurders- heffing is een soort 

“huurbelasting” die grotendeels betaald wordt door 

huurverhogingen. 

In de periode 2009 – 2015 was die verhoging  € 100 

per maand. Samen met de Woonbond trekken we 

ten strijde.    

Zorgen bij complexe problemen. 

Veel ouderen met een complexe zorgvraag zijn 

slachtoffer van de vele veranderingen m.b.t. de 

WMO. Zij moeten vaak langs verschillende loket-

ten met bureaucratische rompslomp. Ouderen wor-

den slecht geïnformeerd over keuzes en kosten 

waarbij instanties naar elkaar verwijzen en tegen-

strijdige informatie geven. De 16.000 meldingen die 

binnenkwamen van 15 oktober 2015 tot 31 maart 

2016 zijn samengevat in het Signaalrapport “Dwa-

len tussen wetten en loketten” voor de Staatssecre-

taris. Op aandringen van de CU, CDA en D66 komt 

er nader onderzoek waarbij de Unie KBO ook de 

eigen bijdragen willen meenemen.  

 

Zorg over zorg. 

De zorg voor ouderen schiet tekort. 49 verpleeghui-

zen kunnen zelfs veiligheid van patiënten niet ga-

randeren. Steeds meer zorginstellingen verkeren in 

financiële problemen door voortdurende bezuinigen 

Gekwalificeerd personeel is moeilijk te vinden ze-

ker in de grote steden. Verpleegzorg thuis is (nog) 

geen oplossing voor het probleem. Patiënt en part-

ner moeten hoge eigen bijdragen betalen en mantel-

zorgers zijn overbelast. Het verbeterprogramma 

”Waardigheid en Trots” moet verandering brengen 

maar wekt nog erg langzaam. De Unie KBO is ge-

schrokken van het rapport en probeert langs alle 

mogelijke wegen invloed uit te oefenen. 

------------------------------------------------------- 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,        aug. 2016 
 

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

matie van de Unie KBO. 

Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor het plaat-

selijke nieuws. 

 

 

Boekenrubriek 

Deze keer aandacht voor gedichtenbundels   

(Categorie: Poëzie)  uit het assortiment van Uitge-

verij Van Berne in Heeswijk-Dinther. 

www.berneboek.com   

(De beschreven boeken zijn ook te bestellen in de 

gewone boekhandel) 

Ook een bezoekje aan deze boekhandel is zeer de 

moeite waard.  

Adres:  Boekhandel Berne,  

Abdijstraat  53, 5473 AC Heeswijk 

Tel.: 0413 291 394 

Openingstijden: ma. t/m zat.: 9.00 – 17.00 uur 

Zondag: 11.00 tot 17.00 uur 

 
 Zal ik nog een eindje met je meelopen? 

De mooiste gedichten over wandelen 

Auteur: Schiferli, Victor  

Prijs: € 12,50 Hardback | 2016  

Samenvatting: Wandelen haalt de haast uit je 

hoofd. Wanneer je tempo verandert krijg je meer 

oog voor het landschap om je heen. Glooiende heu-

vels, zonsondergangen aan zee, vergezichten van 

bergtoppen - net als schilders deden de dichters in 

http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.berneboek.com/
http://www.berneboek.com/search?controller=search&search_query=auteur:Schiferli%2C%20Victor
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deze bundel er alles aan om de wonderen van de 

natuur te vangen, in woorden die aangaven hoezeer 

ze geraakt waren door wat ze voor zich zagen tij-

dens een wandeling. Victor Schiferli selecteerde 

hun mooiste vondsten. 

Deze bundel bevat gedichten van o.a. Remco Cam-

pert, Herman de Coninck, Guido Gezelle, Ingmar 

Heytze, Martinus Nijhoff, Rutger Kopland en Wil-

lem Jan Otten. 

 
 Het is nog nooit zo donker geweest, of 

het wordt weer licht 

Auteur: Vliet, M. van der  

Prijs: € 12,75| Paperback | 2008  

Samenvatting: In deze gedichtenbundel kijkt Mar-

tine van der Vliet terug op haar eenzame en moei-

zame strijd tegen borderline. Met haar gedichten 

gunt zij de lezer een unieke blik op haar gevoelsle-

ven en opent zo deuren naar haar ouders en haar 

omgeving.  

Klinisch psycholoog Hans Fransen: 'Gedichten 

verwoorden vaak wat moeilijk te verwoorden is. 

Jarenlang heb ik Martine als hulpverlener gevolgd 

in haar strijd en zoektocht om door te kunnen gaan 

met haar fikse littekens uit het verleden. Ze ging 

door met kracht en strijdlust!' 

 
 De trein van het leven 

Auteur: Cieremans, Hans  

Prijs: € 17,95  Paperback | 2009  

Samenvatting: Het leven is te vergelijken met een 

treinreis. Iedereen zit in de ‘trein van het leven’ en 

rijdt van station naar station. Steeds stappen mensen 

in en uit. De één is snel bij het eindpunt, de ander 

legt een lange reis af. De trein wordt ‘bestuurd’ 

door een 'machinist', die de mensen naar hun goede 

eindbestemming begeleidt. De trein van het leven is 

één van de gedichten in dit boek en is gekozen als 

titel van deze gedichtenbundel. Deze bundel biedt 

een verrassingsreis door het christelijk geloof (trein-

reis) vol twijfel en onzekerheid, maar ook met 

troost, hoop, liefde en vertrouwen.  

 
  Spiritueeltjes 

Auteur: Oosterbaan, L. van  

Prijs: € 16,95  Paperback | 2009  

Samenvatting: Spirituele tekstjes 

 

De optocht 

Auteur: Tellegen, Toon  

Prijs: € 18,95 Paperback | 2012  

Samenvatting: Kijk, daar komen mensen aan. Zo 

begint De optocht, waarin Tellegen alles wat zijn 

virtuoze pen op kan roepen, langs laat trekken. Een 

groots gedicht waarin alle mensen verlorenen, ge-

lukzaligen, onschuldigen, eenzamen, hebzuchtigen 

één lange apocalyptische, betoverende stoet vor-

men. Een weergaloze optocht van taal en verbeel-

dingskracht waarin het hele leven is samengebald. 

  

 

Kunst- en Cultuurrubriek met deze maand speciale aandacht voor Den Haag 

Musea in Den Haag: Culturele schatkist aan zee 
Den Haag biedt een schat aan indrukwekkende kunst. Laat je inspireren door de bijzondere Haagse musea 

en prachtige tentoonstellingen. Bewonder de voortreffelijke werken van Rembrandt, Vermeer en Mondriaan 

in het Mauritshuis en Gemeentemuseum. Ontdek het grootste schilderij van Nederland, Panorama Mesdag. 

Laat je fantasie de vrije loop in het Escher museum. En ontdek de parel in de Scheveningse duinen, Muse-

um Beelden aan Zee. 

 
 Koninklijk Het werk van M.C. Escher  

Het werk van Nederlands beroemste graficus M.C. Escher (1898-1972) is te zien in het voormalige 

werkpaleis van onze vorstinnen aan de statige Lange Voorhout 74.  
Stap in zijn wonderlijke wiskundige wereld en dwaal op krakende vloeren door de vertrekken waar konin-

gin Emma heeft gewoond en waar Beatrix en Claus kantoor hielden.  

Voor kinderen is er een Escher-speurtocht.  

Escher Museum, Lange Voorhout 74, Den Haag, www.escherinhetpaleis.nl 

 
 Panorama Mesdag  

Kijk 360º in het rond en onderga de magische illusie van het zinsbegoochelende panorama van Sche-

veningen uit 1881 in Museum Panorama Mesdag. Het uitzicht is er nooit hetzelfde, de lichtval is er meer 

dan prachtig en van minuut tot minuut wisselend. Het vergezicht op de zee, de duinen en het oude vissers-

dorp Scheveningen is geschilderd door Hendrik Willem Panorama Mesdag. Panorama Mesdag is een uniek 

cultuurhistorisch monument. 

Panorama Mesdag, Zeestraat 65, Den Haag, www.panorama-mesdag.nl  
 

http://www.berneboek.com/search?controller=search&search_query=auteur:Vliet%2C%20M.%20van%20der
http://www.berneboek.com/search?controller=search&search_query=auteur:Cieremans%2C%20Hans
http://www.berneboek.com/search?controller=search&search_query=auteur:Oosterbaan%2C%20L.%20van
http://www.berneboek.com/search?controller=search&search_query=auteur:Tellegen%2C%20Toon
http://www.escherinhetpaleis.nl/
http://www.panorama-mesdag.nl/
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 Joods Den Haag  

Den Haag kende voor de Tweede Wereldoorlog de grootste Joodse gemeenschap in Nederland na 

Amsterdam. Toch werd aan dit onderwerp nooit eerder een tentoonstelling gewijd. De tentoonstelling 

in het Haags Historisch Museum schetst een beeld van 350 jaar Joodse geschiedenis. 

Al vanaf het begin van de zeventiende eeuw vestigden zich de eerste Portugese Joden in Den Haag, gevolgd 

door groepen Joden uit Duitsland en Oost Europa. Beide groepen richtten hun eigen synagogen op en rond 

de Nieuwe Kerk ontstond een Joodse Buurt. In de tentoonstelling komen thema’s als religie, bedrijvigheid, 

personen en het verenigingsleven aan bod. Natuurlijk is er ook aandacht voor het gruwelijke lot van de 

Joodse gemeenschap in de Tweede Wereldoorlog.  

Lezingen, stadswandelingen en excursies 

Bij de tentoonstelling worden activiteiten georganiseerd, zoals lezingen, wandelingen door de voormalige 

Joodse buurt (door Gilde Den Haag) en excursies aan de Liberaal Joodse Synagoge en de Joodse Begraaf-

plaats. 

Haags Historisch Museum, Korte Vijverberg 7, www.haagshistorischmuseum.nl 

T/m 13 november 2016 

 
Hieronder volgen hierna nog een aantal Musea met hun website: 

 Museum Beelden aan Zee, www.beeldenaanzee.nl  T/m 2 oktober 2016; 

 Mauritshuis: Het beste van de Nederlandse schilderskunst uit de Gouden Eeuw.  

www.mauritshuis.nl-nl/ontdek/mauritshuis 

 Gemeentemuseum Den Haag: Moderne kunst; www.gemeentemuseum.nl 

 Humanity House Den Haag, De wereld van asielzoekers, www.humanityhouse.org 

 De Gevangenpoort Den Haag, (niet voor kinderen onder de 8 jaar), www.gevangenpoort.nl  

  

 

Wij feliciteren in de maand september 

 1 mevr. van Es - Mooijekind, E.H.M.  
 1 dhr. Ravenhorst, M. 
 1 mevr. van der Voort - Buijsman, C.M.  
 2 dhr. Evers, C.W.M. 
 3 mevr. Dieters - van Dalen, J. 
 4 dhr. van Rijen, J.  
 4 dhr. Rijsemus, R.B.J. 
 4 mevr. Zaat - van Meerendonk, G.J. 
 6 mevr. Koole, L.E.J. 
 6 mevr. Steenland, E. 
 7 dhr. Boere, R.A.M. 
 7 mevr. Lemette, G. 
 7 dhr. van der Voort, W.P.  
 11 dhr. Slootjes, L. 
 12 mevr. Kraan - Wiezer, F.G. 
 13 mevr. Kerver - v. Dijk, N.I. 
 13 mevr. Smits- Borghart, C.H. 
 13 mevr. Vernooij - Steenbergen, C.G. 
 15 dhr. v.d. Meerschaut, G.  
 16 mevr. van der Berg - Kippersluis, M.M.  
 16 mevr. Hogenelst - Luiten, W. 
 17 dhr. Roefs, F.A.A. 
 18 mevr. Borst, M.M.M. 
 18 mevr. Zijderhand - v.d. Starre, S. 

 19 mevr. de Groot, J.W.  
 19 dhr. Jaspers, J.P. 
 20 mevr. de Jong, G.  
 20 mevr. Mookhoek-de Geus, M. 
 20 mevr. Schoonderwoerd-v. Rhijn, A.C. 
 20 dhr. Steensma, N. 
 21 mevr. Raterman - Bekema, C.M. 
 22 dhr. van Engelenburg, J.J  
 24 mevr. de Jong-Koetsier, A.  
 24 dhr. Merkestijn, J. 
 25 mevr. Captein - Segers,  
 25 dhr. van Es, F.L.J.  
 25 dhr. Koppen, J.A.P.M. 
 25 dhr. Westerik, H.J. 
 26 mevr. Slaman - van Leeuwen, M. 
 27 dhr. Grootendorst, P. 
 27 mevr. Jonkmans - Posthumus, A.E.S. 
 29 mevr. Cornelisse - van Brussel, H.M.E. 
 29 mevr. van der Hoeven, M.G.  
 29 dhr. Jongeneel, W. 
 29 mevr. van Solinge, W.  
 30 mevr. Bastiaans - Stephan, R 
 30 dhr. Eerden, J.T.M. 
 

 

  

https://www.haagshistorischmuseum.nl/activiteiten
http://www.haagshistorischmuseum.nl/
http://www.beeldenaanzee.nl/
http://www.mauritshuis.nl-nl/ontdek/mauritshuis
http://www.gemeentemuseum.nl/
http://www.humanityhouse.org/
http://www.gevangenpoort.nl/
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Agenda  24 augustus – 28 september 2016 

Dinsdag 6 sept.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag  20 sept.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Woensdag 21 sept.:  Najaarsdagtocht  .......................................................  08.45 – 18.30 uur 

Vertrek vanaf het Anne Frank Centrum om 09.00 uur 

Wilt u om 08.45 uur aanwezig zijn? En vergeet uw zorgpas niet! 

Om alvast in uw agenda te schrijven: 

Vrijdag 30 september is de 1e Bingomiddag van het nieuwe seizoen! 

 

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 14 september 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 28 september 2016. 

De daarop volgende ontvangt u op 26 oktober 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 2e kwartaal 2016 van de  

Landelijke Belangenbehartiging KBO. 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

 
 

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/

