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De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

Na de vakantie periode weer een overdenking van 

mij. Ik wil het hebben over veranderingen. Ik word 

wat ouder en moet toch wel wennen aan zaken die 

nu anders gaan. Vroegehhhhh, ja ik ben een Hage-

nees. Misschien wat minder belangrijk is bijvoor-

beeld dat als ik vraag wat mijn kleinkinderen voor 

hun verjaardag willen hebben mijn kinderen zeggen 

kijk maar op lijstje.nl. Ook denk ik er wel eens aan 

dat in mijn jeugd ouders er veel moeite voor deden 

om hun kinderen kleding te geven die er goed en 

heel uitzag. Nu moeten broeken zo veel mogelijk 

scheuren hebben. Ik ben geen digibeet en ook best 

flexibel maar toch. Wat belangrijkere veranderingen 

zijn, vroegehhh dachten we dat ons pensioen waar-

devast was, maar na het plunderen in de afgelopen 

decennia en de huidige omstandigheden zoals de 

lage rente worden we alleen gekort. Ook dachten 

we dat de zorg voor ons (ouderen) goed geregeld 

was, dat wanneer er nodig ondersteuning moet zijn 

er mogelijkheden waren vanuit de overheid. Maar ja 

het is nu helemaal anders. Het mooie woord voor 

bezuinigingen op dit gebied is “participatie”.  

Belangrijk is dat u weet dat op gebied van zorg en 

inkomen de KBO zich hard maakt voor onze doel-

groep. Ik hoop dat u dit beseft en ziet in de media 

en andere uitingen. Wij kunnen u als u vragen heeft 

natuurlijk ook informatie geven. 

Groet Hans Kientz 

 
 

 

Verslag najaarstocht 2016 

Deze keer ging de reis naar Rotterdam en Hilvaren-

beek.  

Precies 9 uur vertrokken we en werden we welkom 

geheten door chauffeur Peter Witte. 

Daarna nam Irene de microfoon om ons te begroe-

ten  en gezien het mooie weer wist ze bijna zeker 

dat het een fijne dag zou worden. 

Eerst een bezoek aan ss Rotterdam. 

Bij aankomst stond de kapitein al op de kade en 

werden we verwacht in de Captain's lounge waar de 

koffie klaar stond met een keuze uit drie soorten 

gebak. 

Je waande je in vroeger tijden, zo ook op het Pro-

menade dek, maar met het uitzicht op de haven en 

de prachtige Skyline van Rotterdam was je weer 

terug in de tijd. 

 

Groepsfoto op het ss Rotterdam 

Toen richting Breda door het mooie Mastbos en een 

toeristische route via Bladel arriveerden we in Gilze 

voor een diner in Restaurant de Hooikar. Heel goed 

verzorgd en werd ons eerste drankje aangeboden 

door de KBO. Helemaal voldaan gingen we via de 

snelweg naar Hilvarenbeek voor een bezoek aan het 

Safaripark. Eerst reden we in de touringcar een 

halve tocht rondom en daarna konden we op eigen 

gelegenheid op verkenning gaan. Heel bijzonder, 

om al het wild zo dichtbij te zien. 

Daarna  de andere helft van de rondrit gemaakt. Ja, 

en dan was het toch tijd om huiswaarts te gaan. 

Terug in de bus werden we nog verwend met een 

sapje en hartig hapje. Wat boffen we toch met zulke 

enthousiaste reisleidsters, Irene en Riet heel harte-

lijk bedankt! Het was inderdaad een fijne dag. 

 

Berdi Visser-Maatman 
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Bingonieuws 

Attentie! 

Aanstaande vrijdag 30 september 

is er een KBO bingo middag waar 

u zich ook al  op kunt geven voor 

de Museum Plus Bus. 

 

Op vrijdag 28 oktober van 14.00 t/m 16.30 uur 

organiseren wij weer een gezellige bingomiddag  in 

de Hoge Noot Jan Willem Friso weg 1 waarbij ie-

dereen 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 eerst volgende bingo datum is: 

25 november de Sinterklaas bingo 

 

 

Gezamenlijke ziekenzalving 

dinsdag 18 oktober 

Wanneer we ziek zijn of ouder worden, merken we 

dat we zwakker worden, dat wij minder kunnen. We 

kunnen niet meer leven zoals we gewend waren. 

Dat is een moeilijk proces. We hebben dan Jezus’ 

kracht en Gods aanwezigheid nodig om te dragen 

wat een mens niet alleen dragen kan. In die situaties 

kan het Sacrament van de zieken die kracht en dat 

inzicht geven. 

Er zal in onze geloofsgemeenschap St.Victor weer 

een gezamenlijke ziekenzalving plaats vinden. 

Op dinsdag 18 oktober om 10.00 uur in de Ont-

moetingskerk zal dit Sacrament worden toege-

diend. 
 

Wanneer u deel wilt nemen kunt u zich aanmelden 

via het secretariaat tel: 0182-612452, website  

waddinxveen@sintjandd.nl  of tijdens de ouderen-

vieringen in de Ontmoetingskerk en in ‘Souburgh’ 

waar ook een aanmeldingsformulier zal worden 

verspreid. Achter in de St..Victorkerk liggen ook de 

aanmeldingsformulieren. 

Ter inspiratie 

De rivier van het leven stroomt tussen de oevers 

van pijn en plezier. 

Alleen als het verstand weigert met het leven 

mee te stromen en zich vastklampt aan de oevers 

wordt het een probleem. 

Meestromen met het leven betekent acceptatie; 

laten komen wat komt, en laten gaan wat gaat. 
 

Nisargadatta Maharaj 
 

 

Museum Plus Bus 

De Museum Plus Bus gaat rijden speciaal voor 

onze KBO- leden in Waddinxveen! 
 

De Museum Plus Bus is een initiatief  van diverse 

musea met steun van de Bankgiro Loterij. Ze orga-

niseren dagtochten naar musea voor senioren die 

zelf de tocht niet meer kunnen of willen onderne-

men. 

We worden  woensdag 16 november om 9.00 uur 

opgehaald bij het Anne Frank Centrum voor een 

bezoek aan het van Gogh Museum in Amsterdam. 

Dit is een unieke ervaring want nergens in de we-

reld is het mogelijk om zoveel schilderijen van 

Vincent van Gogh bij elkaar te zien. Daar aange-

komen worden we ontvangen met koffie/thee. 

Waarna een gids ons komt ophalen voor een rond-

leiding door het museum en tot zover is dit gratis. 

U kunt aansluitend hieraan gezellig met elkaar een 

lunch gaan gebruiken. Alleen dat is niet gratis. 

De kosten van de lunch zijn € 12,50  per persoon en 

de lunch bestaat uit: 

 Verse soep van de dag 

 Zachte broodjes (2 p.p.) belegd met: 

 Jonge kaas, knapperige ijsbergsla en tomaat 

 Kipfilet met tuinkruiden, knapperige ijsbergsla 

en tomaat. 

 Een ambachtelijk  rundersaucijzenbroodje 

 Inclusief melk en fruitsap  
 

Wilt u uw eigen lunch meenemen dan mag dat na-

tuurlijk ook. Alleen u mag deze niet in het museum 

opeten dit dient buiten of in de bus op de heen- of 

terugreis te gebeuren. 

Na de lunch is er nog gelegenheid om zelfstandig 

rond te kijken. 

Daarna vertrekt de bus weer naar Waddinxveen 

waar we ca. 17.00 uur zullen aankomen. 

Deelname aan de Museum Plus Bus is gratis en 

daaronder valt: 

 Het vervoer naar het museum heen en terug.  

http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:waddinxveen@sintjandd.nl
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 De entree van het van Gogh Museum, 

 de rondleiding  

 een kopje koffie of thee. 
 

U kunt rollator en/of rolstoel opgeklapt onder in de 

bus meenemen. 

Er is een rolstoellift in de bus aanwezig. 

Er zijn twee rolstoelplaatsen in de bus voor als u 

niet uit de rolstoel kunt. 

U kunt niet met uw scootmobiel in de bus. 

Vertrek bus vanaf het Anne Frank Centrum om 9.00 

uur en u dient om 8.45 uur aanwezig te zijn. 

En vergeet niet uw zorgpasje mee te nemen! 

Wilt u gebruik maken van de lunch in het van Gogh 

Museum dat kan, door u eerst aan te melden en het 

bedrag van € 12,50 voor 9 november (i.v.m. reser-

veren) over te maken op bankrekening: 

NL91INGB0006217634 t.n.v. Katholieke Bond 

voor Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, 

met vermelding: Lunch Museum Plus Bus. 

Aangezien er maar maximaal 45 personen mee 

kunnen waarvan 10 met opvouwbare rolstoel of 

rollator is inschrijven noodzakelijk.  

U kunt zich aanmelden op de komende bingo van 

30 september of uiterlijk tot 2 november  tel: 0182 

618197 

 

 

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. 

 

 

 

Unie KBO nieuws  

Belangenbehartiging. 
Ook in het 2e kwartaal van 2016 heeft de Unie KBO 

weer flink aan de weg getimmerd voor de belangen 

van onze leden.  

Er werden diverse acties ondernomen om de koop-

krachtdaling hoog op de agenda te krijgen van poli-

tiek Den Haag. Inmiddels is duidelijk dat minister 

Asscher en staatssecr. Klijnsma de koopkracht van 

ouderen serieus nemen en de plannen zullen bijstu-

ren. Zij zegden toe specifiek aandacht te hebben 

voor de stapeling van kosten. 

Voor de “mantelzorgboete” is nog geen oplossing 

binnen de huidige WMO. Omdat de Unie KBO wel 

mogelijkheden ziet, gaat de strijd verder. 

Op het gebied van de ouderenwerkloosheid bereikte 

de Unie KBO dat de leeftijdsgrens voor de no-

riskpolis omlaag gaat. Ook onze andere voorstellen 

op dit gebied zullen we komende maanden weer 

voor het voetlicht brengen. 

Begin april vroeg de Unie KBO aandacht voor ver-

pleegzorg thuis omdat de eigen bijdrage voor deze 

zorg de pan uit rees. De KBO vindt dit onaanvaard-

baar. We zien nog te vaak dat de zorg die deze 

mensen krijgen niet goed op elkaar is afgestemd. 

Vooral mensen met complexe zorg-vragen en pro-

blemen moeten vaak langs meer loketten om de 

noodzakelijke ondersteuning te krijgen.   De staats-

secretaris zal ons in het najaar over een oplossing 

informeren.  

Niet-reanimeerpenning. 

Eindelijk wordt de penning vanaf 2017 voor ieder-

een toegankelijk en “neutraal” te bestellen zonder 

eerst lid te worden van de NVVE. De Patiënten 

Federatie Nederland (voorheen NPCF) zal de uitga-

ve gaan behandelen. 

 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,        sept. 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. 

 

 

 

Hospice Waddinxveen 

We gaan bouwen!!!  
Graag willen we de website van het hospice onder 

uw aandacht brengen voor de laatste ontwikkelin-

gen: www.hospicewaddinxveen.nl 
 

Start van de bouw-

werkzaamheden bete-

kent dat de opleidin-

gen van de vrijwil-

ligers ook gaan star-

ten. Er zijn nog vaca-

tures, schrijf u nu in. 

 

 

 

http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.hospicewaddinxveen.nl/
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Stichting Seniorenraad Waddinxveen 

Het volledige programma staat ook vermeld in 

het ‘Hart van Holland’, maar hieronder vestigen 

wij uw aandacht nog op enkele speciale activitei-

ten. Hiervan zijn een aantal vorige week al van 

start gegaan, maar u kunt waarschijnlijk nog 

wel ‘instappen’.  

Info bij Palet Welzijn, 088 0234 247. 

 

Optreden maskerade rond de maaltijd 

Op dinsdag 4 oktober a.s. komt toneelgroep Maske-

rade met de voorstelling “Zilt Bloed” optreden in 

het Anne Frank Centrum. Tussendoor kunt u van 

soep en heerlijke salades genieten. Aanvang 17.00 

uur. Aanmelden kan tot 28 september via : tel 088-

0234247. De kosten zijn € 8,00 

Klassieke muziek 

Op maandagmiddag 19 september is een serie van 

25 middagen gestart “luisteren naar klassieke mu-

ziek”. Aan de hand van een syllabus kunt u luiste-

ren naar muziek van Claudio Monteverdi, Wolf-

gang Amadeus Mozart en Richard Strauss. U bent 

van harte welkom in het Anne Frank Centrum van 

13.30 tot 16.00 uur.  

De kosten voor het bijwonen van 25 middagen (in-

clusief boekwerkje) bedragen € 35,00 

Kijken naar kunst 

Op donderdagochtend 22 september is een nieuwe 

serie gestart van 8 lezingen ”Kijken naar Kunst“. 

Elke lezing is gewijd aan een kunstenaar. Hierbij 

komen aspecten aan bod als tijdsbeeld, opleiding, 

werkwijze, stijlkenmerken, persoonlijkheid , relatie 

met opdrachtgevers, leermeesters tijdgenoten en 

leerlingen. De lezingen worden verzorgd door Cari-

na Mathot. De kosten bedragen € 154,00 

Senioren “Fit aan tafel” in Victorwijk 

Omdat bewegen en goed eten essentieel zijn voor 

de vitaliteit van ouderen start Palet Welzijn in 

Waddinxveen met een nieuw  “Fit aan tafel” pro-

ject. Hier kunnen senioren gedurende 10 weken een 

uurtje bewegen op eigen niveau en krijgen zij aan-

sluitend een voedzame, warme maaltijd. Een bewe-

gingsdocent en een diëtiste  begeleiden de deelne-

mers. 

De eerste activiteit hiervan is gestart op donderdag 

22 september, 15.30 – 18.00 uur, in het wijkgebouw 

Zonnig Zuid, Victorstraat 2. De kosten bedragen 

€ 25,00 totaal. 

Geïnteresseerd in deze gezellige, gezonde en voed-

zame activiteit, dan kunt u zich aanmelden of meer 

informatie verkrijgen bij Palet Welzijn. 

Tel. 088 – 0234247 

 

 

Vertrek Lianne Engelen en Inez Plompen 

Per 1 september vertrokken Inez Plompen,  Ou-

derenadviseur en Lianne Engelen, Coördinator 

mantelzorg ondersteuning  bij Palet Welzijn. 

Beiden hebben bijna 5 jaar met heel veel plezier 

in  Waddinxveen gewerkt. Inez en Lianne willen 

iedereen heel hartelijke danken voor de fijne sa-

menwerking en het gekregen vertrouwen. Danielle 

Schipper (mantelzorgondersteuning)  en Antoinette 

in ’t Hout (Ouderenadviseur)  zullen  hun functie 

overnemen.  

 

 

Ter overweging 

Veel mensen zijn bang voor de stilte. 

Maar wat ze feitelijk vrezen is niet de stilte, 

maar de verdrongen dingen in henzelf die zich 

in de stilte zouden kunnen tonen. 

Door ervoor op de loop te gaan ziet men niet 

dat er in werkelijkheid niets is om bang voor te 

zijn. 

Het ergste wat er kan gebeuren is een gedachte. 
 

Erik van Zuydam 

 

 

Seniorenraad en Palet Welzijn 

Senioren en veiligheid 

Senioren zijn een gemakkelijk doelwit van ‘babbel-

trucs’. Babbeltrucs zijn handige praatjes en een 

geraffineerde werkwijze van criminelen om diefstal 

te plegen bij (vaak) ouderen of hen te beroven, 

soms met geweld. Daders komen met een overtui-

gend verhaal aan de deur of op straat en weten dan 

geld, bankpassen of waardevolle goederen buit te 

maken. Vaak doen ze zich voor als een medewerker 

van een bedrijf of instelling.  

In het nieuws wordt er in dit verband vaak gespro-

ken over de veiligheid van senioren. Senioren lijken 

vaker dan mensen uit andere leeftijdsgroepen 

slachtoffer te worden van babbeltrucs. Hoe kunnen 

we er voor zorgen dat de senioren in Waddinxveen 

geen slachtoffer worden van babbeltrucs en zich 

veilig voelen in hun eigen woning en leefomge-

ving?  

Bewustwording en weerbaarheid 

Voor senioren is bewustwording van het fenomeen 

babbeltrucs en weerbaarheid daartegen erg belang-

rijk. De impact van het slachtoffer worden van bab-

beltrucs is groot. Omdat mensen zich veilig moeten 

kunnen voelen in hun eigen huis en op straat wordt 

in de Week van de Veiligheid aandacht besteed aan 

babbeltrucs. Het doel is om met senioren in gesprek 
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te gaan om hen te informeren over dit fenomeen en 

hen er meer bewust van te maken. Het veiligheids-

gevoel moet hiermee toenemen, net als de alertheid 

en weerbaarheid. Daarnaast is het belangrijk dat 

slachtoffers altijd aangifte doen! Dit gebeurt helaas 

niet altijd. 

 

UITNODIGING 
In de Week van de Veiligheid, die jaarlijks gehou-

den wordt in de tweede week van oktober, organise-

ren de Seniorenraad en Palet Welzijn (in samen-

werking met de politie en toneelgroep Maskerade) 

een voorlichtingsbijeenkomst over babbeltrucs. 
 

Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te 

zijn! 

Datum: dinsdag 11 oktober 

Tijd: 14.00 -16.00. Inloop vanaf 13.45 uur 

Locatie: Anne Frankcentrum,  

 Jan van Bijnenpad 1 
 

Na opening van de bijeenkomst worden op speelse 

wijze tips en trucs aangereikt om crimineel gedrag 

en strafbare feiten gemakkelijker en sneller te her-

kennen. 

Er worden o.a. verschillende vormen van babbel-

trucs getoond.  

 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail 

secretariaat@seniorenraadwaddinxveen.nl    
 

De toegang en koffie/thee zijn gratis. 

 

 

Verhalenmail 

Een verhaal dat past bij deze tijd 

Laatst las ik onderstaand verhaal weer eens, het 

staat in een van onze verhalenboeken. Maar soms 

lees je iets voor de tweede of derde keer en dan 

opeens zie je nieuwe verbanden. Dat had ik met dit 

verhaal ook. Misschien gaat dit verhaal wel over het 

grootste probleem van onze wereld (op dit mo-

ment). 

Laten we maar veel tegenkracht in beweging zetten. 

Hartelijke groet, Leo Kaniok 

 

De Kalebas met rijst 

Een beroemde leraar nam zijn leerlingen mee naar 

een open plek in het bos waarvan bekend was dat er 

veel wilde apen leefden. Daar pakte hij een kalebas 

met een klein gaatje erin, waar hij zoete rijst in deed 

, iets waar apen dol op zijn. Vervolgens bond hij de 

kalebas vast aan een paal en ging samen met de klas 

zitten wachten. 

Algauw kwam er een grote aap naderbij. Hij snuf-

felde aan de rijst, stak zijn pootje in de kalebas, en 

krijste van frustratie toen hij zijn handje - nu gebald 

tot een vuist - niet meer door de nauwe opening kon 

krijgen. Precies op dat moment kwam er een lui-

paard langs. Hij hoorde het gekrijs en besloot de 

aap op zijn menu te zetten. 

"Laat de rijst dan toch los! Rennen!", riepen de 

leerlingen, maar tevergeefs want de aap had te veel 

trek in de rijst om los te laten en werd door de lui-

paard verslonden. 

"Wat was nu de valstrik waardoor de aap aan zijn 

einde kwam?" vroeg de meester. 

"De rijst", zei een leerling. 

"De kalebas", zei een ander. 

"Nee", sprak de wijze leraar. "De valstrik was heb-

berigheid." 

 

 

Informatie voor onze leden vanuit de Unie 
KBO  Rapportage 2e kwartaal 2016  

Een gedeeltelijke samenvatting voor onze leden 

zonder computer. Deze keer over THUIS-zaken.  

 

KBO-THUIS  

Verpleeghuiszorg thuis  
Begin april vroeg de KBO aandacht voor verpleeg-

huiszorg thuis. Ons kwam namelijk ter ore dat de 

eigen bijdrage voor deze vorm van zorg de pan uit 

rees. De KBO vindt dat onaanvaardbaar en heeft de 

kwestie aan de orde gesteld in politiek Den Haag. 

Steun voor de alleroudsten 
 Op 14 april debatteerde de Tweede Kamer over de 

ouderenzorg. De KBO greep deze kans aan om 

aandacht te vragen voor de zorg aan de alleroudsten 

en meest kwetsbaren onder ons. We zien nog te 

vaak dat de zorg die deze mensen krijgen niet goed 

op elkaar afgestemd is. We hebben de Kamer per 

brief diverse suggesties aangereikt om de zorg voor 

deze groep te verbeteren. 

Zorgmijding  
Op 20 april sprak de Tweede Kamer met minister 

Schippers over de zorgverzekeringswet. Onderwerp 

van gesprek was onder andere zorgmijding. De 

KBO maakt zich al langere tijd grote zorgen over 

het mijden van zorg door ouderen en heeft hier al 

diverse malen aandacht voor gevraagd. Dat deden 

we bij dit debat opnieuw. Om te voorkomen dat 

ouderen niet de zorg krijgen die zij nodig hebben, 

drongen we aan op verlaging van het eigen risico en 

eigen bijdragen. Ook wezen we de Kamer en de 

minister op het gebrek aan aandacht voor zorgmij-

ding onder ouderen en laaggeletterden. Doordat de 

minister geen onderzoek doet naar zorgmijding 

onder deze groepen, is die aandacht er nauwelijks.  

Omgangsrecht voor grootouders 

Op 22 april ging de Tweede Kamer in overleg over 

omgangsrecht voor grootouders bij een echtschei-

mailto:secretariaat@seniorenraadwaddinxveen.nl
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ding. Dit op initiatief van de Kamerleden Keijzer en 

Oskam (CDA). Zij willen de positie van grootou-

ders bij een echtscheidingsprocedure wettelijk vast-

leggen, zoals dat in ons omliggende landen al lan-

gere tijd gebruikelijk is. De KBO heeft de woord-

voerders van alle Kamerfracties een brief gestuurd 

waarin wij het pleidooi van het CDA ondersteunen. 

Uit recent onderzoek onder senioren blijkt namelijk 

dat grootouders een belangrijke rol spelen in de 

verwerking van de gevolgen van een echtscheiding 

bij de kleinkinderen. Senioren vinden bovendien dat 

kleinkinderen hun grootouders nodig hebben en 

andersom.  

Levenseinde 

In de eerste helft van 2016 was er weer veel aan-

dacht voor levenseindevraagstukken. Dat kwam 

mede door het verschijnen van het rapport van de 

commissie-Schnabel, die concludeerde dat verrui-

ming van de huidige euthanasiewetgeving niet no-

dig of wenselijk is. Daarop gaf D66 aan dat zij nog 

dit jaar met een wet willen komen die het mogelijk 

maakt voor senioren die ‘helemaal klaar zijn met 

het leven’ hun leven te beëindigen. De Nederlandse 

Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde 

(NVVE) ijvert ondertussen voor een levenseindepil.  

De KBO vindt dergelijke initiatieven een schraal 

antwoord op een complex zingevingsprobleem. De 

doodswens van ouderen ontstaat (zo blijkt uit diver-

se onderzoeken) vaak door verschillende aspecten. 

De KBO pleit dan ook voor écht luisteren naar ou-

deren. Ouderen moeten erop kunnen vertrouwen dat 

zij goed verzorgd worden én dat er goed naar hen 

wordt geluisterd door artsen en verzorgenden. Bij-

voorbeeld wanneer zij aangeven af te willen zien 

van verdere behandelingen. Gesprekken hierover 

zijn van wezenlijk belang en kunnen angst en  een-

zaamheid wegnemen. Geestelijke zorg speelt hierbij 

ook een belangrijke rol. Juist deze zorg biedt uit-

zicht en troost in situaties die als uitzichtloos wor-

den ervaren.  

Huishoudelijke hulp  
De KBO heeft regelmatig gesignaleerd dat er veel 

mis gaat bij de uitvoering van de Wet maatschappe-

lijke ondersteuning (Wmo), vooral bij het keukenta-

felgesprek. Vaak worden deze gesprekken telefo-

nisch afgedaan of zelfs helemaal niet gevoerd. Veel 

hulpbehoevenden stapten daarom naar de rechter. 

Gemeenten die in gebreke zijn gebleven, krijgen 

hiermee een tik op de vingers. Er zijn echter ook 

gemeenten die hun beleid nog niet hebben aange-

past. In die gemeenten moeten mensen nog altijd 

bezwaar maken tegen Wmo-beschikkingen. Om 

onze leden daarbij te helpen hebben wij daarom op 

onze website en in het julinummer van de Nestor 

tips gegeven.  

Vaccinaties 

Minister Schippers stuurde op 31 mei 2016 een 

reactie aan de Tweede Kamer over de petitie van de 

KBO waarin we pleiten voor vaccinaties bij oude-

ren. Zij deelt met ons het belang van vaccinaties, 

maar wilde het definitieve advies van de Gezond-

heidsraad over de gordelroosvaccinatie afwachten. 

Eind juni liet de Gezondheidsraad aan de minister 

weten dat zij opname van het gordelroosvaccin 

vooralsnog afraden. Het huidige vaccin zou te kort 

werkzaam zijn. Momenteel is een nieuw vaccin in 

ontwikkeling. Mogelijk wordt er, wanneer dit mid-

del op de markt is, opnieuw gekeken naar opname 

in het programma. De KBO volgt dat proces uiter-

aard op de voet en blijft ook aandringen op vaccina-

tie tegen pneumokokken. 

 

In de volgende KBO-Aktueel het vervolg over KBO-

THUIS 

 

 

Herfstgeuren 
 

Een fluitende wind en  

gekraak van takken.  

Dwarrelbladeren weven  

bronskleurige tapijten.  
 

Geknakte rietstengels langs  

de modderige sloot.  

Een lichte nevel  

klam en vochtig.  
 

Glijvlucht over  

glibberige grond  

door geelgroene  

bruine bladmoes.  
 

Overal geflierefluit van jewelst  

Grauwe ganzen gakken.  

Klapwiekende dansers  

in V – formatie,  

vliegen allen zuidwaarts  

naar de horizon.  
 

Een achtergebleven lijster  

hangt dood in een struik,  

een buizerd loert ernaar  

op zijn veel te dunne tak.  
 

Rim Sartori 
 
Bron: Herfstgedichten Internet 
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Collectieve KBO-zorgverzekering is ver-
nieuwd! 

De KBO-zorgverzekering van Zilveren Kruis 

wordt vanaf 2017 nog waardevoller. KBO-leden 

krijgen meer korting en tevens toegang tot een 

gratis aanvullend pakket. 

Stapt u dit najaar over naar onze collectieve zorg-

verzekering? Dan levert dit meer voordeel op dan 

ooit. Zo is de korting op de basisverzekering ver-

hoogd van 7,5 naar 8%. En de kortingen op de aan-

vullende pakketten lopen nu op van minimaal 10 tot 

maximaal 25%. Bij een gemiddeld verzekerings-

pakket praten we dan al gauw over een besparing 

van ruim € 150 op jaarbasis. Dat is natuurlijk mooi 

meegenomen. Maar er is nog meer. 

Een aanvullend pakket helemaal gratis 

KBO-leden die naast de basisverzekering minstens 

één aanvullende verzekering afsluiten - bijna 95% 

van alle leden doen dit overigens - hebben recht op 

een gratis aanvullend verzekeringspakket. Met on-

der meer zes extra behandelingen fysiotherapie, 

hulp aan huis na opname in het ziekenhuis, de dien-

sten van een mantelzorgmakelaar en een tegemoet-

koming van € 20 in de KBO-contributie tijdens het 

eerste verzekeringsjaar. Dat laatste vormt ook een 

leuk opstapje voor nieuwe leden! 

Informatiepakket 

De collectieve zorgverzekering staat open voor 

mensen vanaf 50 jaar, mits lid van de KBO. Ook 

partners van KBO-leden dienen eerst lid te worden 

voordat ze in het collectief kunnen stappen. 

Eind november thuis een informatiepakket ontvan-

gen? 

Stuur dan een mail met naam en adresgegevens 

naar uniekbo@uniekbo.nl of bel  073–61 23 475. 

 

Bron: Unie KBO 

 

 

Traplift nodig?  
Gemeente: “Ga maar verhuizen” 

‘Op ons hoeft u niet te rekenen, gaat u maar 

verhuizen.’ Dat is wat veel ouderen van hun ge-

meente horen als ze daar na lang aarzelen een 

traplift aanvragen. Om die misstanden aan het 

licht te brengen, gaf de KBO twee trapliften weg. 

Max TV besteedde er aandacht aan. 

 

Stapels brieven kwamen er binnen op de oproep van 

de KBO voor mensen die een traplift nodig hebben, 

maar deze niet krijgen van de gemeente. Directeur 

Manon Vanderkaa: “Ouderen die na bijna vijftig 

jaar samen niet meer bij elkaar kunnen slapen. Een 

oude man die beide onderbenen mist en tree voor 

tree omhoog of beneden moet klauteren. Mensen 

die niet meer boven kunnen douchen. Je hart breekt 

als je die brieven leest.” 

Mag een gemeente een aanvraag voor een traplift 

afwijzen omdat de situatie voorzienbaar was, gezien 

de leeftijd? Vanderkaa: “Nee. Uit verschillende 

rechtbankuitspraken blijkt dat een voorziening niet 

om die reden mag worden geweigerd.” 

Ondertussen gaan veel ouderen zonder traplift door 

het leven, want een proces aanspannen is geen sine-

cure. Zelf een traplift aanschaffen, is lang niet voor 

iedereen mogelijk. De kosten kunnen oplopen tot 

15.000 euro. Daarom gaf de KBO twee trapliften 

weg aan mensen die het echt nodig hebben en zoch-

ten we de publiciteit. In de hoop dat gemeenten 

eindelijk een eenduidig beleid gaan voeren. 

 

Bron: Unie KBO 

 

 

Spiritualiteit 

Rijk of arm... 

Op zekere dag nam een rijke man zijn zoon mee 

voor een reisje naar het platteland om hem te laten 

zien hoe arme mensen leven. 

Ze brachten een dag en een nacht door op een boer-

derij van een erg arme familie. 

Toen ze weer thuis waren, vroeg de vader: “Wel, 

hoe is de trip je bevallen?” 

“Heel interessant!”, antwoordde de zoon. 

“En heb je gezien hoe arm mensen kunnen zijn?” 

“O ja, vader, dat heb ik gezien.” 

“Dus, wat heb je geleerd?” wilde de vader weten. 

Zijn zoon zei: “Ik heb gezien dat wij een hond heb-

ben en de mensen op de boerderij hebben er vier. 

Wij hebben een zwembad, die de helft van onze 

tuin beslaat, en zij hebben een meer waarvan je de 

overkant niet ziet. Wij hebben lampen in onze tuin, 

en zij hebben ontelbare sterren aan de hemel. Ons 

terras gaat tot de voortuin en zij hebben de hele 

horizon.” 

De vader was sprakeloos. Toen voegde de zoon er 

nog aan toe: “Ja vader, ik heb gezien hoe arm wij 

zijn.” 

 

Bron: Verhalenmail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uniekbo@uniekbo.nl
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Boekenrubriek 

Deze maand maken we eens een uitstapje naar een 

andere uitgeverij dan Van Berne, 

n.l. Uitgeverij Ten Have. U kunt ook een kijkje 

nemen op hun website: www.uitgeverijtenhave.nl  

 
 Wonder van wandelen 

een praktische gids bij levensvragen 

Auteur: D. Joppe  

Deel 1 en deel 2; Paperback/softback 

ISBN: 9789077942222 

Uitgeverij: Ten Have 

Omvang: 144 pagina's , Prijs € 16,99 per deel 

Afmeting: 205 mm x 125 mm x 13 mm 

Verschijningsdatum: 04-12-2013 

Taal: Nederlands 

Genre: Spiritualiteit 
 

Samenvatting:  
Wandelen in de natuur brengt rust. Het geeft je 

ruimte tot denken en helpt je antwoorden te vinden 

op vragen die bij je leven. De natuur werkt helend: 

de stilte, de vogels, frisgroene blaadjes, de wind 

langs je oren of een sneeuwbui. Door bewust te 

wandelen kun je van deze kracht gebruik maken en 

gaandeweg doordringen tot je eigen kern. 

 Dit is geen zweverig boek maar een praktische 

gids, die een weg wijst om het wonder van wande-

len zelf te (leren) ervaren. Het bevat inzichten uit 

het boeddhisme om bij je levensvragen te komen en 

vooral veel oefeningen die je tijdens het wandelen 

kunt doen. 

 
 Wortelen 

weer houvast vinden in je leven 

Auteur: Anselm Grün  

ISBN: 9789025902865 

Uitgeverij: Ten Have,  

Uitvoering: Hardback 

Omvang: 128 pagina’s  Prijs: € 14,99 

Afmeting: 182 mm x 157 mm x 17 mm 

Verschijningsdatum: 09-04-2013 

Taal: Nederlands 

Genre: Spiritualiteit 
 

Samenvatting:  
Waar liggen je wortels? Waar ben je thuis? Weer 

houvast vinden. Een boom met zwakke wortels 

waait om, of wordt ziek. Dat geldt ook voor een 

mens, die wortelt in zijn traditie en voorgeschiede-

nis. Niet voor niets spreken we van onze 'stam-

boom'. Anselm Grün maakt duidelijk hoe belangrijk 

de levensinstelling van onze voorouders is. Die kan 

ons houvast bieden. Als we gewond zijn geraakt of 

losgeslagen zijn door de moderne hectiek, kunnen 

rituelen ons helpen om weer te wortelen, en op te 

leven. Grün put daarvoor uit de Bijbel en uit de 

kerkelijke traditie.  

 
   Wolf en Lam 

korte verhalen over liefde en dood 

Auteur: Huub Oosterhuis  

ISBN: 9789025905217 

Uitgeverij: Ten Have,  

Uitvoering: Hardback 

Omvang: 192 pagina's, prijs: € 21,99 

Afmeting: 218 mm x 145 mm x 24 mm 

Verschijningsdatum: 12-04-2016 

Taal: Nederlands 

Genre: Theologie algemeen 
 

Samenvatting: 

‘Wolf en lam’ is het eerste boek van meestervertel-

ler Huub Oosterhuis met verhalen – geen liedtek-

sten en preken. Eerlijk bedacht, soms waar gebeurd. 

Over heel verschillende mensen, die hij liefheeft 

zoals ze zijn. Over herkenning en vervreemding, 

over dood en liefde sterker dan de dood. 

Een paar keer over god/God, over zijn vader, een 

vogel met drie vleugels, de grootvorst van 

Auschwitz, de overlevende van een vliegtuigramp, 

de oplossing van het vluchtelingenprobleem. En 

over oma Zwaluw, Eva Bloemenvrouw, de keizerin 

van Arabië, Hannah Arendt, Geertrui Charpentier 

en Maël Joni. 

   

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Ode aan de Kunst: Museum Voorlinden en zijn Caldic Collectie  

Nu subsidies voor de kunsten massaal worden gekort, lijken particuliere initiatieven steeds belangrijker te 

worden in de kunst- en cultuursector. Een goed voorbeeld van deze trend is Museum Voorlinden in Wasse-

naar. Dit museum is een initiatief van Joop van Caldenborgh, die met de bouw van dit museum een droom 

in vervulling ziet gaan. Van Caldenborgh – in 2012 uitgeroepen tot meest invloedrijke persoon in de Neder-

landse kunstwereld – is de oprichter van het chemieconcern Caldic en is van jongs af aan een enthousiast 

kunstverzamelaar. Zijn enorme collectie moderne en hedendaagse kunst (schilderijen, beelden, collages en 

fotografie) staat bekend als de Caldic Collectie en is over een periode van veertig jaar opgebouwd. Het be-

staat uit indrukwekkende objecten van onder andere Richard Serra, Anselm Kiefer, Henry Moore, Soll Le-

Witt, Ai Weiwei en Damien Hirst. Dit museum heeft internationale allure en is daarmee een grote aanwinst 

voor Wassenaar’, aldus de burgemeester. 

http://www.uitgeverijtenhave.nl/
http://www.uitgeverijtenhave.nl/auteur/anselm-grun/
http://www.uitgeverijtenhave.nl/auteur/huub-oosterhuis/
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Het fonkelnieuwe Museum Voorlinden biedt onderdak aan zowel zijn eigen collectie als aan wisselten-

toonstellingen. Het museum is gelijkvloers en rolstoel toegankelijk. Het museum staat  op een landgoed 

van veertig hectare groot op de grens met Den Haag. Naast een gebouw van 6.000 vierkante meter is er ook 

een groot natuurgebied met grasland, waterpartijen, bos en duinen. Het museum heeft grote ramen en een 

speciale dakconstructie waardoor de zalen met daglicht worden verlicht..  

Museum Voorlinden is 10 september j.l. geopend. 

Adres: Buurtweg 90 2244 AG Wassenaar, www.voorlinden.nl/museum  

Een aanrader!! 

 
 Trots van de stad: De Utrechtse Domtoren  

Al bijna 700 jaar is de Domtoren de trots van de Utrechters en veel Nederlanders. Maar waarom 

werd die toren eigenlijk gebouwd? En hoe ging dat in zijn werk? In een grote overzichtstentoonstel-

ling in het Centraal Museum Utrecht wordt de wonderbaarlijke geschiedenis van de Domtoren ver-

teld. Van de middeleeuwen tot nu. 
 

Wat is er te zien? 

Bijzondere schilderijen, tekeningen, middeleeuwse gereedschappen en 3D-animaties in de tentoonstelling 

laten zien wat de toren in de loop der eeuwen allemaal heeft meegemaakt. Zo doorstond de Domtoren als 

één van de weinige grote gebouwen in Utrecht de immense storm van augustus 1674. Samen met het KNMI 

is uitgezocht hoe dat mogelijk was. In een speciaal voor de tentoonstelling gemaakte 'Time Lapse' ontdek je 

binnen enkele minuten hoelang er over de toren is gebouwd, en hoeveel werklieden en materialen daarvoor 

nodig waren. In de tentoonstelling zal ook blijken dat er in al die eeuwen geen moeite gespaard is om deze 

'trots van de stad' overeind te houden. 

Zelf aan de slag 

In de tentoonstelling is een werkplaats georganiseerd waar je als bezoeker zelf aan de slag kunt. In de werk-

plaats kun je met een 3D-pen zelf miniatuur Domtorentjes maken, meebouwen aan een grote maquette van 

de Domtoren en -kerk, of uitvinden hoe 'Dom' je eigenlijk bent. De werkplaats is ontwikkeld in samenwer-

king met SETUP. Ook kun je in de tentoonstelling bepalen welk lied de stadsbeiaardier Malgosia Fiebig in 

het slotweekend van de tentoonstelling zal spelen op het carillon van de Domtoren. Stem op je favoriete 

muzieknummer en wie weet hoor je deze in het weekend van 2 oktober terug in de stad! 

Openingstijden Werkplaats 'Bouw je eigen Domtoren dinsdag t/m vrijdag van 12:00 – 16:30 uur 

zaterdag en zondag van 11:00 – 16:30 uur. Laatste aanvang Mini-Domtorentje maken: 16:00 uur 

Familieroute 

Wil je de tentoonstelling met het gezin bezoeken? Voor families heeft het Centraal Museum een speciale 

familieroute ontwikkeld met diverse opdrachten over de Domtoren voor jong en oud! Vraag naar deze gratis 

route bij de balie van het museum. 

Te zien t/m 2 oktober in het Centraal Museum Utrecht, www.centraalmuseum.nl   

 

 

Wij feliciteren in de maand oktober

 2 dhr. J.W. Sirre 
 5 mevr. M.T. Nijssen - Vlugt 
 6 dhr. C. Boot 
 6 mevr. M.A.A. Hage - Sannen 
 6 dhr. M.G.F. van Tol 
 8 dhr. J. van Klaveren 
 9 dhr. J.A.M. Zoet 
 10 mevr. A.J. Jaspers - Steenkamer 
 12 dhr. P.J.A. van Delft 
 12 mevr. J.G.M. Nootenboom - Boegheim 
 13 mevr. M.T. de Knoop - Slaman 
 14 dhr. A.Th. Faay 
 14 mevr. W. Ros - Koehorst 
 14 mevr. C. van Santen 
 14 mevr. W. de Waal - Verschragen 
 15 mevr. A. Kemp - v.d. Laan 
 15 mevr. S.C.M. Slootjes - de Jong 
 16 mevr. W. Hofman-Ooms 

 17 mevr. J.C. Gerritse-Hageman 
 17 mevr. M.C. Pinxteren - Heemskerk 
 18 mevr. B. Baartman 
 18 mevr. W.J.M. Droog 
 18 mevr. M. Verdoorn - Wiegman 
 19 mevr. E.M. Lucardie 
 22 mevr. J.H.L. van Hooft - Kok 
 22 dhr. A.J. Koot 
 25 dhr. G.J.M. van Zoest 
 26 dhr. A.T.H.M. Kleiweg 
 26 dhr. Joh. Sluys 
 27 dhr. J. Benschop 
 28 dhr. N.M. de Frankrijker 
 28 dhr. G. van der Meer 
 29 mevr. A. Bunnik - Karsten 
 30 mevr. W.A.M. Okkerse 
 31 dhr. A.M. Meskers 
 31 dhr. W. van Vliet 

  

http://www.voorlinden.nl/museum
http://setup.nl/
http://www.centraalmuseum.nl/
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Agenda 28 september – 26 oktober 2016 

Vrijdag 30 sept.: Eerste Bingomiddag in het nieuwe seizoen ............. 14.00 – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 4 okt.: De Ouderenviering in Zorgcentrum Souburgh komt te vervallen. 

Dinsdag 5 okt.: Bedevaart naar Oudenbosch  

Indien u zich hiervoor opgegeven heeft, zult u inmiddels 

 een bericht hebben ontvangen van de KBO-Zuid-Holland  

over uw opstapplaats. 

Dinsdag 11 okt.: Voorlichtingsbijeenkomst in het kader van Week van de Veiligheid georgani-

seerd door de Seniorenraad en Palet Welzijn ......... 14.00 – 16.00 uur 

Anne Frank Centrum (Deur open vanaf 13.45 uur) 

Toegang + kopje koffie/thee is gratis 

Dinsdag  18 okt.: Ouderenviering  Gezamenlijke Ziekenzalving ....... 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 12 oktober 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 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/

