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De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

 Graag wil ik het weer even hebben over  “respect”  

Wat zou de wereld er anders uitzien als we respect 

zouden hebben voor de ander. Als we kijken naar 

het nieuws , en naar de campagne kijken van de 

presidentverkiezingen in de VS  dan is respect ver 

te zoeken.  Maar laten we eerlijk zijn, ook in Neder-

land is als je kijkt naar de Kamerdebatten (ik ben 

daar een frequenter volger van) het respect vaak ver 

te zoeken.  Ons landje is een voorbeeld  t.o.v. ande-

re landen! Maar wat meer respect voor verschil in 

religie, afkomst, geaardheid, en nog andere zaken, 

zou onze samenleving niet misstaan en veel rust en 

levensvreugde brengen.  

Natuurlijk als we kijken naar onze doelgroep, is het 

respect voor de ouderen ook  vaak met de nodige 

moeite te vinden. Het respect naar de huidige oude-

ren die met inzet , hard werken, gezorgd hebben 

voor wat  we hebben aan welvaart en luxe wordt 

niet altijd gewaardeerd. Nee, ze worden gestraft met 

kortingen op het gebied van pensioen en zorg!  

O wat zijn die ouderen rijk en kunnen alles doen! 

Natuurlijk zijn er ook mensen die zich veel kunnen 

veroorloven, maar laten wij denken aan de overgro-

te groep die de eindjes aan elkaar moeten knopen. 

Respect voor anderen daar begint alles mee! 

Groet Hans Kientz 

 
 

Vrijwilligersuitje 

Donderdag 29 sep-

tember organiseerde 

het bestuur van de  

KBO afdeling Wad-

dinxveen  een  ge-

zellig uitje naar 

orchidee kwekerij 

SO Natural voor 50 

vrijwilligers. Het was als dank voor hun inzet, en 

voorafgaand aan het 40-jarig bestaan van de KBO 

afdeling Waddinxveen volgend jaar. De vrijwil-

ligers zijn letterlijk en figuurlijk eens in de bloeme-

tjes gezet . Na aangekomen te zijn met de bus, wer-

den zij verwelkomt met koffie en een jubileum 

gebakje. Daarna kregen zij een anderhalf uur du-

rende rondleiding door de kassen om te zien hoe de 

orchidee van stek tot bloeiende plant wordt ge-

kweekt.  

Na nog een drankje gedronken te hebben ging ie-

dereen  met een prachtige orchidee weer met de bus 

naar huis . 

 

 

Bingonieuws 

Attentie! 

Aanstaande vrijdag 28 oktober is er 

een KBO bingo-middag waar u zich 

ook al  op kunt geven voor de Sinterklaas-bingo 

middag gehouden op 25 november a.s. 

Het adres : 

De Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen   
 

 
Sinterklaas-bingomiddag 

Op vrijdag 25 november organise-

ren wij onze Sinterklaas - bingo-

middag. 

Het belooft weer een gezellige middag te gaan wor-

den waarbij Sinterklaas en twee van zijn pieten 

beloofd hebben ook even bij ons aan te komen. 

We spelen drie ronde bingo met cadeaubonnen 

verstopt in een Sinterklaassurprise.  

Ook gaan we nog een verrassing ‘s spel spelen. 

Daarna gaan we gezellig met elkaar koffie/thee of  

chocolademelk met slagroom drinken met daarbij 

een Sinterklaas traktatie. 

Na deze pauze en het spel  te hebben gespeeld gaan 

we over tot het trekken van de lootjes die u bij aan-

vang van de middag kunt kopen.  

Dan nemen we afscheid van Sinterklaas en zijn 

twee Pieten, en maar hopen dat Sinterklaas voor 
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iedereen die aanwezig is een aardigheidje heeft 

achtergelaten? 

Wij hopen te gaan genieten van een gezellige Sin-

terklaasmiddag, waarbij u van harte  bent uitgeno-

digd. 

Aanvang van de middag: 13.30 uur  

Zaal open vanaf: 13.00 uur. 

En de middag zal ca. 16.30 uur worden afgesloten. 

Voor deze Sinterklaasmiddag vragen wij van u 

(voor de gemaakte kosten) een vergoeding van 

€ 7,00 voor leden en € 9,00 voor niet leden te vol-

doen bij aankomst aan de zaal. 

Om alles goed te laten verlopen, willen wij graag 

weten op hoeveel mensen wij kunnen rekenen.  

Daarom vragen wij u  dit op een van de volgende 

manieren op te geven of u komt: 

 Telefonisch op nummer 0182-618197 

 Per e-mail: ep.groenendijk@hetnet.nl 

met vermelding van telefoonnummer en of u wel 

of niet lid bent van de KBO. 

 Op onze bingo van 28 oktober in de Hoge Noot 

 

De Sinterklaasmiddag zal worden gehouden in: 

Gebouw de Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen 
 

Heeft u geen eigen vervoer en kunt u ook niet met 

iemand meerijden, dan kunt u dat bij uw aanmel-

ding ook opgeven en wordt u vanaf 13.00 uur bij 

het Anne Frank Centrum opgehaald en daar ook 

weer terug gebracht. 

Komt u ook op deze Sinterklaasmiddag!! 

 

 

 

 

Unie KBO nieuws  

Cliëntenrechten. 

De Eerste Kamer stemde op 4 oktober in met de 

“wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking 

van gegevens”. Nu kan een snelle en betrouwbare 

uitwisseling van medische gegevens tot stand ko-

men. De nieuwe wet zorgt voor verzwaring van de 

beveiliging en bescherming van de uitwisselingen. 

Patiënten kunnen meer inzicht en zeggenschap krij-

gen over hun gegevens. Goed nieuws dus Mond-

zorg in basisverzekering.  

Onze directeur Manon Vanderkaa hield recent een 

hartstochtelijk pleidooi voor betere  mondzorg voor 

ouderen tijdens een rondetafelgesprek in de Tweede 

Kamer. Honderdduizenden ouderen gaan niet meer 

naar de tandarts. Ze kunnen niet meer zelfstandig 

naar de praktijk komen of ze hebben geen geld voor 

behandelingen en aanvullende verzekering. De Unie 

KBO is van mening dat mondzorg echt noodzake-

lijk is en daarom in de basisverzekering opgenomen 

moet worden. De KBO-PCOB heeft ervaring met 

senior- vriendelijke ziekenhuizen en we willen onze 

ervaringen graag ter beschikking stellen voor seni-

orvriendelijke tandartspraktijken. Met mondzorg in 

de basisverzekering en senior-vriendelijke tandart-

sen komt mondzorg voor alle kwetsbare ouderen 

binnen handbereik.   

Voorlezen. 

De liefde voor het geschreven woord wordt van 

generatie op generatie doorgegeven. Dat is goed 

nieuws voor de Kinderboekenweken. Bijna de helft 

van de ouderen vindt het een taak van de grootou-

ders om voor te lezen aan hun klein- kinderen. Het 

meest populaire voorleesboek is nog steeds Jip en 

Janneke. Op de tweede plaats staan Roald Dahl, 

Pinkeltje en de sprookjes van Grimm. 

 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,        okt. 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. 

 

 

 

Bezinning 

Het verhaal 

De verhalenverteller had aangekondigd dat hij 

die avond een bijzonder verhaal zou vertellen. 

De mensen die al vaker naar zijn verhalen luis-

terden, kwamen bij elkaar en gingen in een kring 

zitten. Ook de verhalenverteller nam plaats in de 

kring. Hij had een bloem in zijn hand .... 

Toen iedereen er was zei hij tegen zijn buurman: 

"Ik geef je deze bloem, ruik haar, voel haar, 

schenk haar al je aandacht en geef haar dan 

verder aan degene die naast je zit en vraag hem 

of haar hetzelfde te doen wat ik je heb gezegd." 

Hij reikte de bloem aan zijn buurman. Het werd 

stil in de kring en in die stilte ging de bloem van 

hand tot hand, van hart tot hart, de hele kring 

rond, totdat zij terecht kwam bij de laatste; 

deze gaf haar terug aan de verhalenverteller. Na 

een moment waaruit de tijd ontweken scheen, zei 

hij: "Het verhaal is rond gegaan, het is niet van 

mij, het is van niemand, het is van iedereen." 

 

Bron: Verhalenmail 
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Museum Plus Bus 

De Museum Plus Bus is volgeboekt 

Er is heel snel gereageerd op het bericht van de 

Museum Plus Bus en deze was al snel volgeboekt 

(met zelfs een wachtlijst)!  

Een mooi initiatief dus, en we hopen dat u van dit 

uitje gaat genieten! 

 

 

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. 

 

 

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 (deel 2) 
 

Decentralisaties  

Op 8 juni debatteerde de Tweede Kamer over de-

centralisaties in de zorg. Samen met diverse andere 

organisaties stuurde de KBO een signaalrapport 

naar de Tweede Kamer. Uit het rapport kwam (we-

derom) naar voren dat veel ouderen last hebben van 

de veranderingen in de zorg. Vooral mensen met 

meer complexe vragen en problemen moeten vaak 

langs verschillende loketten om de noodzakelijke 

zorg en ondersteuning te krijgen. Dat brengt veel 

bureaucratische rompslomp met zich mee. Verder 

zijn er veel klachten over (onder meer) lange wacht-

tijden bij het toekennen van persoonsgebonden 

budgetten, over gebrek aan deskundigheid en de 

soms zeer hoge eigen bijdrages. Tijdens het debat 

werden deze signalen door diverse Kamerleden ter 

sprake gebracht.. Een motie, over het wijzen van 

gemeenten op het belang van onafhankelijke indica-

tiestelling, verworpen. De KBO gaat ondertussen 

door met het wijzen van de Kamer op signalen van 

ouderen en andere hulpbehoevenden.  

500 miljoen  
Al sinds het vroege najaar van 2015 is de KBO druk 

aan het lobbyen om 500 miljoen geplande 

bezuinigingen op de ouderenzorg van tafel te krij-

gen. De bezuinigingen, die in 2017 in zouden  

moeten gaan, zouden een ronduit desastreus effect 

hebben op de toch al zeer kwetsbare ouderenzorg. 

Het resultaat van onze belangenbehartiging mocht 

er wezen: in juni werd bekend dat de bezuiniging in 

zijn geheel niet doorgaat. De KBO is daar bijzonder 

blij mee, maar blijft vanzelfsprekend de ontwikke-

lingen in de ouderenzorg nauwlettend in de gaten 

houden.  

Hoge huren  

Halverwege juni vroeg de KBO, samen met onder 

andere de Woonbond, aandacht voor de gevolgen 

van de verhuurdersheffing. De verhuurdersheffing 

is een extra heffing die verhuurders sinds een aantal 

jaren moeten betalen. Door de heffing (van onge-

veer 2 miljard) houden woningcorporaties minder 

geld over voor nieuwe gepaste bouwprojecten en 

het leefbaar houden van wijken. Zo wordt het, on-

der meer voor senioren, steeds lastiger om een pas-

sende, betaalbare huurwoning te vinden. Bovendien 

stijgen de huurprijzen door de verhuurdersheffing, 

omdat de verhuurders door middel van stijgende 

huren de extra heffing bijeenbrengen. De KBO wil 

daarom dat de verhuurdersheffing zo snel mogelijk 

weer wordt afgeschaft. Helaas is dit tot nu toe niet 

aangenomen. 

Dagbesteding  

De KBO maakt zich al langere tijd flinke zorgen 

over de dagbesteding. In juni presenteerde onder-

zoeksbureau Movisie een onderzoek naar de dagbe-

steding in gemeenten. Uit het onderzoek kwamen 

‘geen grote knelpunten’ naar voren. Dat verhaal is 

strijdig met de signalen die de KBO van haar leden 

en afdelingen ontvangt. Wij zijn ervan overtuigd dat 

die gegevens een stuk representatiever zijn dan de 

steekproef van Movisie. In die steekproef is name-

lijk alleen onderzoek gedaan naar de gemeenten in 

plaats van naar de gebruikers van dagbesteding. 

Daarom willen we een uitgebreid aanvullend onder-

zoek bij de gebruikers van dagbesteding in plaats 

van de gemeenten. Die wens brengen we niet alleen 

in de media maar ook bij de Tweede Kamer en het 

ministerie van Volksgezondheid onder de aandacht. 

Wordt vervolgd.  

Tekort wijkverpleging  
Op 14 juni debatteerde de Tweede Kamer over het 

grote tekort aan wijkverpleegkundigen. Middels een 

brief riep de KBO de staatssecretaris op de regie te 

nemen door meer te investeren in jonge hbo-
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opgeleide wijkverpleegkundigen om zo kwaliteit 

van zorg te kunnen blijven garanderen. Het nieuwe 

voorstel van staatssecretaris Van Rijn om vanaf 

volgend jaar in de contracten verplicht te werken 

met zogenoemde geïntegreerde prestaties voor ver-

pleging en verzorging vindt de KBO niet verstan-

dig. Het betreft weer een andere administratieve 

werkwijze en de wijkverpleegkundigen zitten nu al 

in een overgangsfase om de administratieve werk-

last te verlagen. De voorgestelde maatregel van de 

staatssecretaris om één geïntegreerd uurtarief voor 

verpleging en verzorging te hanteren, heeft als risi-

co dat zorgaanbieders vooral lager geschoold per-

soneel gaan inzetten.  

Maatwerk en het eigen risico  
Op 16 juni vond er in de Tweede Kamer overleg 

plaats tussen minister Schippers van Volksgezond-

heid en de woordvoerders Zorg van de verschillen-

de Tweede Kamerfracties. Onderwerp van gesprek 

was onder meer vrijstelling van het eigen risico. 

Minister Schippers wil via deze vrijstelling bepaal-

de keuzes sturen. Patiënten kunnen buiten hun eigen 

risico materialen of behandelingen krijgen die ver-

zekeraars goedkoop (als bulk) inkopen. De KBO 

ziet grote bezwaren, want bulk op korte termijn is 

op lange termijn vaak zelfs duurder dan maatwerk. 

En níet in het belang van de patiënt. Patiënten ver-

schillen immers veel van elkaar. Dezelfde medicij-

nen, behandelingen, diëten of materialen werken bij 

iedereen anders uit. Door deze op de persoon af te 

stemmen (maatwerk), wordt goede zorg verleend en 

is herstel sneller en beter mogelijk. Dit bespaart 

kosten op de lange termijn. Meer dan genoeg reden 

om een brief met onze bezwaren naar de Tweede 

Kamer te sturen.  

Medicatieveiligheid  

Op 29 juni ging de Tweede Kamer in debat met 

minister Schippers van Volksgezondheid over ge-

gevensuitwisseling en gegevensbescherming in de 

zorg. De KBO en de KNMP, de koepel van apothe-

kers, hebben per brief aandacht gevraagd voor me-

dicatieveiligheid. Voor kwetsbare patiënten, waar-

onder veel ouderen, is het van levensbelang dat 

zorgverleners een actueel overzicht hebben van de 

medicatie van de patiënt. De KBO en de KNMP 

hebben de minister daarom gevraagd  tweedelijns 

zorginstellingen (zoals het ziekenhuis)  er op aan te 

dringen om gegevens met de eerste lijn (de apo-

theek en de huisarts) te delen.  

 

 

 

 

 

 

 

Spiritualiteit 

SAMENWERKING 

Op een ochtend kwam de zon op in een slechte bui. 

“Ik ben het echt beu om iedere ochtend op te gaan 

en dag in dag uit licht te geven aan de aarde,” zei 

hij. “Ik ben het beu om het koren te doen rijpen en 

de sneeuw te doen smelten. Wat doen de mensen in 

ruil daarvoor ooit voor mij?” 

De zon dacht hier nog steeds over na toen het begon 

te regenen. 

“Vrouwe Regen,” merkte de zon op. “Jij geeft de 

aarde water en voortdurend laat je de bloemen 

groeien. Jij maakt de velden groen en vult de rivie-

ren. Wat doen de mensen ooit voor jou in ruil daar-

voor?” 

Toen de regen dit hoorde, fronste ze haar voor-

hoofd, brak los in een verschrikkelijk geraas en viel 

languit op de aarde. En toen ze viel, praatte ze op de 

aarde in: “Luister, Moeder Aarde. Jij staat toe dat 

de mens jou bewerkt, jou openrijt, jou bekrast en 

afschraapt. Wat doet de mens in ruil daarvoor ooit 

voor jou?” 

De aarde trok zich terug in haar eigen voren en 

mompelde tegen de graankorrel: “Hé, kleine graan-

korrel. Jij laat jezelf doodgaan zodat de mens brood 

kan eten. Wat doet de mens in ruil daarvoor ooit 

voor jou?” 

En de zon hield op met schijnen. 

De regen hield op met vallen. 

De aarde hield op met de graankorrel vast te hou-

den. 

De graankorrel hield op met ontkiemen. 

En het leven verdween van het aardoppervlak. 

Uiteindelijk raakte de zon verveeld omdat er niet 

langer nog kinderen in zijn warmte en licht dansten. 

De regen raakte bedroefd omdat hij nooit de glim-

lach van de tuinman in zijn tuin zag. 

De aarde kreeg een bezwaard gemoed omdat ze 

nooit de vreugdevolle stappen van de landarbeider 

op haar rug voelde. 

En de graankorrel rotte weg in eenzaamheid. 

Samen besloten ze om een gesprek te hebben met 

God, de schepper, en dit is wat ze tegen hem zei-

den: “Heer, alles in dit universum wat u zo goed en 

vruchtbaar geschapen heeft, sterft. We smeken u 

om leven terug te geven aan de aarde.” 

En God antwoordde: “Vrienden, ik heb jullie alles 

gegeven wat je nodig hebt om het leven op aarde te 

ondersteunen. Het leven kan alleen uit jullie en 

tussen jullie geboren worden. En het leven zal op-

nieuw geboren worden als ieder van jullie vanuit 

zijn of haar natuur deelt met de hele schepping. 

Want leven wordt geboren uit het delen van leven. 

En waar samenwerking wordt geweigerd, kan geen 

leven zijn.” 
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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 
 

 

Zorgbelang Zuid-Holland 

Waarover belde u? 

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

viespunt Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cliënton-

dersteuners geven u informatie en advies bij uw 

vragen over de zorg. Iedere maand staat hier een 

geanonimiseerd voorbeeld van een vraag of klacht.  

 

Bijbetalen of vervuilen? 
De moeder van Anna woont sinds kort in een ver-

pleeghuis. Ze heeft wel eens ongelukjes, waardoor 

de urine niet in de pot, maar daar naast belandt. Dit 

geeft vieze luchtjes en vuile plekken. En dan wordt 

haar kamer maar 20 minuten in de week schoon 

gemaakt. Anna vindt dit te weinig en spreekt de 

instelling hierop aan. Ze kan kiezen: de boel laten 

vervuilen, zelf mee helpen of bijbetalen voor extra 

hulp. Anna zou graag zelf mee helpen, maar kan dit 

niet vanwege eigen gezondheidsproblemen. Ze kiest 

daarom voor bijbetalen. Maar het zit haar niet lek-

ker. Haar vraag: staat de instelling in haar recht 

door het schoonmaken zo te regelen? 

Zorgbelang antwoordt 

Volgens de richtlijnen van Zorginstituut Nederland 

geldt het volgende: ‘Bij verblijf in een instelling 

zorgt de instelling van het schoonhouden van de 

woonruimte van de bewoner. De instelling mag de 

bewoner, die daartoe in staat is, vragen om mee te 

helpen, maar mag dit niet verplicht stellen.’ 

Deze vage omschrijving laat veel ruimte aan de 

instelling om hier invulling aan te geven. Het is ook 

de bedoeling dat ze in samenspraak met de bewoner 

en/of zijn mantelzorgers komt tot een passende 

invulling hiervan. 

In deze situatie, waar geregeld ongelukjes zijn, mag 

je verwachten dat de instelling meer schoonmaak-

hulp biedt dan 20 minuten  per week. Het is niet 

terecht om te verwachten dat de bewoner bij betaalt 

voor de extra schoonmaakbeurten. 

Wat kan Anna doen: ze kan het aankaarten bij de 

cliëntenraad, die hierover met de bestuurder in ge-

sprek kan gaan. Cliëntondersteuners kunnen haar 

helpen – als er geen goede oplossing komt - bij het 

aankaarten van het probleem bij instanties als het 

zorgkantoor, Zorgverzekeraars Nederland of de 

Inspectie. 
 

Heeft u een vraag, dan kunt u op werkdagen bellen 

naar onze cliëntondersteuners,  

telefoon (088) 929 40 40.  

E-mail: 

clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl. 

Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl. 

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie uit het assortiment van Uitgeverij Van 

Berne in Heeswijk-Dinther www.berneboek.com 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel.  
 

 De grondwet voor geluk 

Auteur: Hein Stufkens 

Prijs: € 17,95, Paperback, 2016, 160 pagina’s 

Categorie: Spiritualiteit 

Samenvatting 

Alle mensen willen gelukkig zijn, maar ze weten 

niet precies wat hen gelukkig maakt. Dat zei de 

Romeinse filosoof Seneca al in de eerste eeuw. 

Maar in diezelfde eeuw was er een leraar die haar-

scherp wist wat een mens gelukkig maakt: Jezus 

van Nazareth. In zijn beroemde Bergrede heeft hij 

dat samengevat.  

Die Bergrede is een revolutionaire tekst, die door de 

eeuwen heen velen heeft geïnspireerd, onder wie de 

Russische schrijver Tolstoj en de Indiase mysticus 

en politiek leider Mahatma Gandhi. Maar het is ook 

een tekst die op veel weerstand stuitte. Op allerlei 

manieren hebben theologen en machthebbers ge-

probeerd de inhoud ervan onschadelijk te maken.  

In dit boek laat de filosoof Hein Stufkens de Berg-

rede opnieuw klinken: als een urgente boodschap 

mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl./
http://www.berneboek.com/
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voor onze tijd en als een oproep tot een spirituele 

revolutie. Ook maakt hij met tal van citaten uit an-

dere religieuze en filosofische tradities duidelijk 

hoe universeel en actueel deze woorden van Jezus 

zijn. En alle hoofdstukken eindigen met een oefe-

ning waardoor de lezer/es de werkzame kracht van 

de Bergrede in zijn/haar eigen leven kan ervaren. 

Hein Stufkens is filosoof, (zen)leraar, dichter en 

auteur van tal van boeken op het grensvlak van 

filosofie, religie en dieptepsychologie. Hij woont en 

werkt in het bezinningscentrum La Cordelle te Cad-

zand. 

 
 De kracht van licht 

Auteur: Marinus van den Berg 

Prijs: € 15,99, Hardback, 2016, 48 pagina’s 

Categorie: Spiritualiteit 

Samenvatting 

'De kracht van licht' is, na 'De glans van licht' en 

'Verlangen naar licht', het derde gezamenlijke boek 

van Annemiek Punt en Marinus van den Berg. In-

spirerende glaskunst en subtiele poëtische teksten 

komen hierin opnieuw samen. Het licht vormt de 

belangrijkste bron van inspiratie voor de beeldend 

kunstenares en de dichter. Ook thema's als stilte, 

verbinding en vreugde komen aan bod. 

In 'De kracht van licht' is nieuw werk van deze be-

kende glaskunstenaar en succesvolle auteur weer 

verenigd in een prachtig cadeauboek. 

 
 Engelenlied 

Auteur: Janneke Nijboer 

Prijs: € 3,50, 32 pag. 

Categorie: Advent  

Samenvatting 

In dit mooi geïllustreerde boekje vind je voor elke 

dag in Advent een tekst, een mooi beeld of een 

klein verhaaltje. Om zo elke dag even stil te staan, 

of rond te laten zoemen op weg naar Kerstmis. Een 

mooi klein cadeautje voor een ander of voor jezelf. 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Collectie Leen Muller in Museum Gouda  

De tentoonstelling “Leen Muller en de Plateelbakkerij Zuid-Holland’ is weer terug in Museum Gou-

da. De expositie stond even bij de opleiding keramische Technieken, maar staat nu weer in de Catha-

rinezaal op de bovenverdieping.  

Plateelschilder en ontwerper Leen J. Muller speel voor de aardewerkindustrie een beslissende rol. Van 1898 

tot 1936 woonde en werkte hij in Gouda. De kleinzoon van Leen Muller , Frits Muller, heeft een grote col-

lectie van het werk van zijn opa opgebouwd en geschonken aan Museum Gouda. 

T/m 15 januari 2017 Museum Gouda, Oosthaven 9, www.museumgouda.nl  

 
 Van Elsje tot Sjors en Sjimmie in Rotterdam  

Gloednieuw is Strips! Museum voor beeldverhaal in Rotterdam, dat kort geleden openging. Hier wor-

den niet alleen strips tentoongesteld, ook tekenfilms, game art en superheldenfilms komen voorbij. Er is 

zelfs een interactieve kinderafdeling: het Heldenlab.  

Directeur Marc Kleijnen: ‘Daar kunnen kinderen ervaren hoe het is om superheld te zijn.’  

Zijn favoriete stripboek? Het dubbelalbum Sjors en Sjimmie  met Raadsels op Schiermeeuwenoog  en De 

Ring van Schiermeeuwenoog. ‘Ik blijf genieten van die avonturen op het fictieve waddeneiland,’ Doorlo-

pende tentoonstelling. Neem een kijkje op de website! 

Museum voor beeldverhaal, Wijnhaven 32, Rotterdam www.stichtingstrips.nl  
 
 100 Boeddhabeelden  

In het Tropenmuseum in Amsterdam is de tentoonstelling De Boeddha te zien.  

Ontdek aan de hand van 100 beelden hoe het boeddhisme wereldwijd beleefd wordt. 

T/m januari 2017, Tropenmuseum Amsterdam, www.tropenmuseum.nl  

 
 Nieuwe exotische Wereld in Rijksmuseum Amsterdam  

Als jonge kunstenaar reisde Haarlemmer Frans Jansz. Post (1612-1680) af naar een voor hem com-

pleet nieuwe wereld: Nederlands-Brazilië. 

Gouverneur Johan Maurits van Nassau nodigde hem in 1636 uit om het landschap, bewoners, flora en fauna 

van dat land op doek vast te leggen. Post raakte gefascineerd door dit exotische land, dat hij zijn leven lang 

schilderijen bleef maken op basis van schetsen die hij daar had geproduceerd. Naast zijn kunstwerken zijn 

de dieren die hij afbeeldde – leguanen, capibara’s, jaguars – ook geprepareerd te zien tijdens de tentoonstel-

ling Frans Post, Dieren in Brazilië in het Rijksmuseum in Amsterdam. 

T/m 8 januari 2017, www.rijksmuseum.nl 

 

http://www.museumgouda.nl/
http://www.stichtingstrips.nl/
http://www.tropenmuseum.nl/
http://www.rijksmuseum.nl/
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Wij feliciteren in de maand november 

 1 mevr. A.R. Esser - Lammerding 
 1 mevr. A.C.M. Moerings - Verwey 
 1 dhr. J.H.P. Mulder 
 2 dhr. B.M. Hoffmann 
 2 mevr. E.M. Kalmeijer 
 2 mevr. C.W.J. de Ruijter - Meijer 
 3 mevr. C.M. Krins 
 3 mevr. S. Luiten - Janse 
 3 mevr. Th.M. Pols - Luyten 
 3 dhr. J. Snaterse 
 6 dhr. M.J. Verleun 
 7 mevr. J. van Es - Vermeulen 
 8 mevr. B.J. Hendriks - Calon 
 8 dhr. J.J. Looijestein 
 10 dhr. A. Eggermont 
 10 mevr. R.M. Westerik - Hoek 
 11 mevr. M.J. Mooijenkind - van Leeuwen 
 11 dhr. A. Verdoorn 
 12 mevr. M.C. van Dam-Bontenbal 
 12 mevr. M.H. Witjes - de Hey 
 13 mevr. H. de Nie - Sturtz 
 14 dhr. J. Maas 
 15 dhr. H. Vink 

 17 dhr. A.A. van Riet 
 18 mevr. H.M. Dekker - Hogenelst 
 18 dhr. C.G. Olsthoorn 
 18 mevr. H.C.J. Tschroots - Wilming 
 19 dhr. H.G. van Dijk 
 19 mevr. G. Verleun - v.d. Werf 
 19 dhr. T.J. de Vreede 
 19 dhr. G.W. de Wit 
 20 mevr. J. Eggermont - Wilmer 
 20 dhr. P.J. Slaman 
 21 mevr. J.A.G. de Koning - van Maasdam 
 21 dhr. R.C.A. Verkerk 
 21 mevr. C.A.M. Verwoerd - van Jaarsveld 
 22 dhr. C. Elligens 
 22 mevr. P. Groenendijk - Kuijpers 
 22 mevr. P.M. Slagter - Cowan 
 24 mevr. M.J. van Deene-Sitton 
 24 mevr. A.W.M. Langendam 
 25 mevr. A.C.M. Boere - van Vliet 
 25 mevr. S. de Voogd - Ensink 
 26 dhr. P.C. Moerings 
 27 mevr. W.J. van der Hoek 
 

 

 

Wij feliciteren in de maand december 

 1 dhr. J.A.M. Gerts 
 1 mevr. H.J. Zurlohe - Peek 
 2 mevr. A. Sluys - van Leeuwen 
 3 mevr. A.F. Harte - Vork 
 3 mevr. F.M. Poulissen - Pastoor 
 4 mevr. E.V. Perreijn - Lutzenberger 
 5 mevr. C.C.M. Rijnbeek 

 5 mevr. M. Zwijgers - Zalm 
 6 mevr. Th. Kulik - Rip 
 6 dhr. A.P.W. Wallaart 
 9 dhr. A.Th. Vernooij 
 11 mevr. K. Ravensberg - van Tol 
 12 dhr. H.J. Nijenhuis 
 

 

 

Tuinieren voor senioren 
 

Tuinieren stopt niet op je vijfenzestigste, ook niet als je minder mobiel bent, niet veel kracht meer hebt of 

een beperkte mobiliteit. Net zoals je je huis op een bepaald moment herinricht naar levenslang wonen, kun 

je ook je tuin perfect aanpassen aan de oudere dag. 

Nooit meer bukken 

Verhoogde plantenbakken brengen de planten naar jou toe, in plaats van dat jij je moet bukken. Je kunt er 

groenten, kruiden of bloemen in kwijt. Zorg dat er rond de bakken genoeg plaats is om (desnoods met een 

rolstoel) te manoeuvreren. Tuinieren op hoogte vergt minder werk: er komt weinig onkruid in de bakken, en 

slakken kruipen er minder makkelijk in. Planten in bakken en potten moet je in de zomer wel regelmatig 

water geven en bemesten. Investeer in een automatisch watergeefsysteem met vochtvoelers; je hebt tal van 

heel betaalbare systemen. Mediterrane kruiden als salie, rozemarijn, oregano en tijm kunnen wel goed tegen 

de droogte. 

Geen gewied meer 

Verklein je gazon, of investeer in een robotmaaier, die het gazon voor jou onderhoudt. Kies in de siertuin 

voor planten die gemakkelijk groeien, met weinig onderhoud en die geen last hebben van een fikse winter, 

een natte lente of een droge zomer. Koop je planten liever al in een maatje meer, dan is je tuin snel gevuld 

en blijft er minder blote aarde over, waar onkruid zich zou kunnen nestelen. Bedek de rest van de bodem 

met een dikke laag mulch, houtsnippers, schors, hennep of cacaodoppen. Leg eerst een ecologische anti-

onkruiddoek uit kokosvezel, jute, vlas of afbreekbaar geotextiel, zo maakt onkruid nog amper kans. 

Bron: Tuinadvies.be 
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Agenda 28 oktober – 7 december 2016 

Vrijdag 28 okt.: Bingomiddag  ............................................................. 14.00 – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 1 nov.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 15 nov.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Woensdag 16 nov.: Met Museum Plus Bus naar het Van Gogh Museum 

Vertrek 09.00 uur vanaf het Anne Frank Centrum 

Rond 17.00 uur zijn we weer terug. 

Vrijdag 25 nov.: Sinterklaas-Bingomiddag ......................................... 13.30 uur – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 13.00 uur 

Bijdrage € 7,00 voor leden, € 9,00 voor niet-leden. 

Zie artikel op blz. 1 en 2 

Dinsdag 6 dec.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

 

Om alvast in uw agenda te zetten! 
 

Op maandag 19 december organiseren wij alleen voor onze leden een sfeervol Kerstdiner. 

En opgeven hiervoor kan pas vanaf 25 november   

op onze Sinterklaasmiddag of per telefoon 0182-618197  

meer informatie hierover leest u in de komende Aktueel.  

 

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 
 

 

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 

 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 23 november 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 7 december 2016. 

 

Neemt u regelmatig even de tijd om op onze website www.kbowaddinxveen.nl te kijken, voor het laat-

ste nieuws, foto’s van activiteiten en vanaf nu ook de volledige Kwartaalreportage van de Landelijke 

Belangenbehartiging KBO. 

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/

