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KBO 
Waddinxveen  
 

Sinds 12 april 1977 

Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

24ste jaargang, nr. 10 
7 december 2016 
 

De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

Als ik dit stukje aan het schrijven ben, gaan we al 

weer richting december. De maand met mooie 

feestdagen waarin centraal staat het samenzijn. 

Toch weten we dat het voor de een inderdaad een 

“zegen” is terwijl voor anderen dit een tijd is met 

het gezegde de donkere dagen voor kerstmis. Ik 

bedoel hiermee de eenzaamheid. Zoals u weet ben 

ik als uw voorzitter via de seniorenraad vertegen-

woordigd in het platform eenzaamheid ouderen in 

Waddinxveen. We zijn hier nu een jaartje mee be-

zig en het wordt tijd dit te evalueren. Duidelijk is 

dat eenzaamheid een steeds groter probleem wordt. 

Trouwens niet alleen bij ouderen.  

De maatschappij verandert. Het bezig zijn met de 

eigen omgeving (ook vaak gedwongen), geeft wei-

nig ruimte voor aandacht voor anderen. Heel fijn 

om in het platform met mensen te praten, die het 

probleem mede onderkennen en er wat aan willen 

doen, zowel als vrijwilliger als professional. Het 

platform biedt ruimte om met elkaar te kijken naar 

signalering, en vervolg stappen.   

Er zijn in Waddinxveen zoveel  organisaties die met 

dit onderwerp bezig zijn en er moet gezegd worden 

dat mogelijkheden om contact te hebben en geza-

menlijk deel te nemen aan activiteiten er zijn. Maar 

er zijn voor mensen duidelijk drempels die beslecht 

moeten worden. In het platform zijn we aan het 

inventariseren hoe we krachten kunnen bundelen 

omtrent dit onderwerp. Blijft wel dat een ieder zou 

moeten kijken of er in zijn of haar omgeving ie-

mand is die wat aandacht verdient als was het maar 

met een gesprekje, bezoekje, boodschapje enz.  

 Natuurlijk is er naast het platform de nodige aan-

dacht van de KBO voor dit onderwerp! 

 

  Hans Kientz 

 

 

 

 

 

Sfeervol 3 gangen Kerstdiner 

Op maandag 19 december bij Easy Dinner 
Aanvang 12.00 uur, zaal open v.a. 11.30 uur 

Eigenaar Apo Yilmaz van Easy Dinner stelt ook dit 

jaar speciaal voor ons zijn restaurant weer beschik-

baar. 

Hij gaat voor ons een drie gangen Kerstdiner serve-

ren, waar u twee drankjes bij krijgt geserveerd en 

het diner eindigt met een kopje koffie/thee. 

Tijdens het diner is er ruimte voor een Kerstover-

weging die ook dit jaar weer zal worden verzorgd 

door Lieve v/d Meerschaut en er zal kerstmuziek op 

de achtergrond te horen zijn. 

Wij zullen deze middag ca. 14.30 uur afsluiten. 

Wij nodigen u allen uit om zo samen te gaan genie-

ten van de komende Kerst. 

Het diner zal alleen voor KBO-leden toegankelijk 

zijn. 

Voor dit sfeervolle Kerst Diner vragen wij van u 

een vergoeding van  € 15,00 p.p. 

Wilt u gebruik maken van  het Kerstdiner dat kan, 

door u eerst aan te melden, dit kon vanaf 25 no-

vember en is op het moment van schrijven groten-

deels al volgeboekt.  

Tel: 0182-61 81 97 (U kunt het tel. nog proberen), 

of per mail: ep.groenendijk@hetnet.nl   

En dan het bedrag van € 15,00 voor 15 december 

(i.v.m. reserveren) over te maken op bankrekening 

NL91 INGB 0006 2176 34  t.n.v. Katholieke Bond 

voor Ouderen,  afd. Waddinxveen te Waddinxveen 

met vermelding  Kerst Diner 2016. 

Wilt u graag komen en lukt het u niet zelf voor 

vervoer te zorgen of met iemand mee te rijden. Dan 

kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en wordt 

u tussen 11.15u  en 11.45 u opgehaald bij het Anne 

Frank Centrum en daar ook weer naar toe terug 

gebracht. 

Adres waar het diner plaats zal vinden is: 

Restaurant “ Easy Dinner” 

Nesse 18, 2741 ES Waddinxveen 

Tel: 0182-649840 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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Met de Museum Plus Bus naar het Van 
Gogh Museum 

Op zestien elf tweeduizendzestien 

Hebben wij  van Van Gogh zijn werk mogen zien. 

De start was gepland op negen heit de klok 

Maar dat is in deze tijd altijd een gok 

De bus zat vast in de spits 

Dus drie kwartier later zegt niks 

De chauffeur Raymond geheten 

Had met reisleider Will peentjes gezweten.  

Om kwart voor tien kwamen we op gang 

De tocht nam aanvang naar Amsterdam 

Daar aangekomen op de ring  

Moesten we nog wel de binnenstad in 

Amsterdam weet nu iedereen 

Dat moet je liever niet doorheen 

Bij het museum gearriveerd  

Ging het bijna verkeerd 

Bij de hoofdingang moesten we wezen 

Daar stond een hostess het programma voor te lezen 

Door het tegenzitten in het verkeer 

Kregen we het kopje koffie pas ná rondleiding deze 

keer. 

De groep werd in drieën gesplitst 

In blauw, wit en rood zo dat ieder zijn groep wist 

Je werd overstelpt met periodes uit zijn bewogen 

leven 

Zodat je een beeld kreeg, al was het maar even 

De worsteling met zich zelf is in zijn werk te her-

kennen 

Al is het verschil in nuances wel even wennen 

Zoals de aardappeleters donker en somber 

Alsof de klei er nog aanzit van boven naar onder 

Zijn broer Theo zei, dit is het niet Vincent 

Maar ja vertel dat maar eens aan die vent 

Luisteren naar Theo dat wilde hij wel even 

Al kostte dat veel moeite in zijn leven 

Je moet je eigen stijl gaan vinden 

En niet meegaan met alle winden 

Zodoende heeft hij een eigen stijl gevonden 

Puur Vincent recht en onomwonden 

Iedereen herkend zijn puntjes en strepen 

Waaraan menig schilder zich heeft vergrepen 

De kleuren werden vrolijk in goeie dagen 

En minder in tijden van neerslagen 

Zijn zonnebloemen zijn ongeëvenaard 

En zijn amandelbloesem uiteraard 

De kleuren die hij kon vermengen 

Zie je terug in stippen en strengen 

Het golvend graan in de France Provence 

Is voor iedereen een ronde dans 

Want hoe je het ook went of keert 

Menig schilder heeft van Vincent geleerd 

Tot dat hij door ziekte werd gekweld 

En door psychoses werd geveld 

Door het bewonderen van zijn werken in de galerij  

Hebben we er nu over Vincent meer kennis bij. 

Na  een uur te zijn rondgeleid 

Werd het voor een lunch de hoogste tijd 

Daarna kon men zelf nog even gaan ontdekken 

Maar om precies 14.00 uur zouden we vertrekken 

De bus stond netjes voor ons klaar 

Dus instappen en karren maar 

Amsterdam je bent een mooie stad 

Maar er door heen rijden is niet je dat. 

Voor de geweldige leiding van Will en Raymond 

Ging Martin even met  zijn pet rond. 

Zo kwamen we aan het eind van deze dag 

Het is zoals ik het zeggen mag 

Geweldig van Elly & Co 

Voor zo’n dagje KBO 

Cor Huisman  

 

(Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor meer foto’s). 

 

 

St. Nicolaas op bezoek bij de KBO 

Ongeveer 80 KBO-leden hadden zich  25 november 

verzameld in de Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg 

om de jaarlijkse Sinterklaasbingo te spelen. Elk jaar 

komt ook de Sint de bingo bezoeken om een praatje 

te houden met de aanwezigen. 

Na een vlotjes verlopende bingo, waar veel mooie 

prijzen hun weg vonden naar de deelneemsters en –

nemers was het hoog tijd voor koffie, thee of choco-

lademelk al dan niet warm met een flinke toef slag-

room en een speculaaspop of gevulde speculaas. 

Iedereen liet het zich goed smaken…. 

En toen kwam 

Sinterklaas met 

twee Pieten 

binnen onder 

het gezang van 

de aanwezigen. 

Elly Groenendijk verwelkomde de Goedheilig man 

en zijn beide assistenten en zei verheugd te zijn dat 

Hij tijd had gevonden om de KBO te bezoeken.  

http://www.kbowaddinxveen.nl/
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De 578 jaar oude heiligman (schrijver van dit stukje 

had expliciet naar zijn leeftijd gevraagd) ging voor 

zijn leeftijd nog verrassend kwiek door de zaal heen 

her en der een vriendelijk woord wisselend soms 

vergezeld van een ondeugende kwinkslag. Onder-

tussen vulden beide Pieten de al aardig leeggegeten 

schotels met pepernoten en suikergoed. Want u 

weet het: ‘Wie zoet is…….’ Juist! En KBO-leden 

zijn erg zoet…… Na de uitgebreide rondgang werd 

de Sint gevraagd te assisteren bij het laatste onder-

deel van de middag, de loterij. St. Nicolaas trok de 

loten en de bijbehorende prijzen werden door de 

Pieten naar de betreffende winnaar gebracht. 

Het einde van de middag kwam door alle drukte en 

gezelligheid veel te snel en werd het tijd afscheid te 

nemen van Sinterklaas met het bekende “Dag Sin-

terklaasje…’, terwijl de Pieten nog even bleven om 

alle aanwezigen bij het verlaten van de Hoge Noot 

een presentje te geven. 

Al met al een geweldige en gezellige middag. 

 

Hans Nijenhuis 

 

 

Bingonieuws 

De eerstvolgende Bingomiddag is op 

27 januari 2017 

Het adres : 

De Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen   

 

 

Retraite van een hond 

Toen een vrouw thuiskwam van het boodschappen 

doen en de voordeur van haar huis open deed, 

kwam er een vreemde hond aanrennen en glipte aan 

haar voorbij naar binnen. Toen ze haar boodschap-

pen in de keuken neerzette, lag de hond al in een stil 

hoekje van de kamer en sliep. Het was een goed 

verzorgde labrador met een halsband, dus zeker 

geen straathond. 

Omdat de vrouw van honden hield en ze deze erg 

sympathiek vond, liet ze hem bij haar in de kamer 

liggen. 

Na ongeveer twee uur werd de hond wakker, ze 

opende de voordeur en weg was hij…. 

Ook toen hij de volgende dag terugkwam, liet ze 

hem binnen. Weer ging hij behaaglijk in de hoek 

van de kamer liggen en deed zijn twee-uur-durend 

middagdutje. 

Nadat zich dit een aantal dagen had herhaald, vroeg 

de vrouw zich af waar de hond vandaan kwam en 

waarom hij haar steeds opzocht. Dus schreef ze een 

briefje, vouwde het dicht en stopte het onder de 

halsband van de labrador. 

De tekst was als volgt: 

Sinds vijf dagen bezoekt uw hond mij elke dag en 

doet niets anders dan in mijn kamer vredig liggen 

slapen. Omdat hij zo’n lief en vriendelijk dier is, 

heb ik er compleet geen last van. Alleen zou ik 

graag willen weten waar hij woont en waarom hij 

steeds bij mij langskomt. 

De volgende dag was de labrador er weer en ging in 

zijn hoekje liggen. 

Onder de halsband zat een ander briefje, waarop 

stond: 

Mijn hond leeft in een huis met veel lawaai en on-

rust, zijn tamelijk gestreste baasje met zijn nogal 

praatzieke vrouw en vier luidruchtige ADHD kin-

deren. Bij u zoekt hij stilte en rust; misschien mag 

ik een keertje meekomen?  
 

Bron: Verhalenmail 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2017 

Geachte leden van de KBO-Waddinxveen 

Voelt u ook al de melancholie van de jaarwisseling? 

Dat moment dat even alle grote gebeurtenissen van 

het afgelopen jaar in een flits aan je voorbij vlie-

gen….. Die lach… maar vaak ook die traan…… 

En als u dit leest is St. Nicolaas amper het land 

weer uit en maken we ons op voor Kerst….   

Het Kerstdiner van de KBO….. Iedereen roept al-

tijd over gezelligheid, maar is dat altijd wel zo? Ik 

weet dat er bij velen van u zorgen zijn. Zorgen over 

een afnemende gezondheid die nog eens onbetaal-

baar wordt ook. Zorgen over ons pensioen… zorgen 

over…. En dan zitten wij gelijk in het nieuwe jaar. 

Een nieuw jaar met nieuwe kansen en mogelijkhe-

den. Kansen die we moeten pakken. Is de KBO 

zo’n kans voor u? Ik hoop het van wel! De eerste 

kans die u kunt pakken is onze nieuwjaarsreceptie. 

Het bestuur van de KBO nodigt u daarom ook van 

harte uit om onder genot van een drankje en een 

hapje elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wen-

sen. Gezellig even onder de mensen zijn…… en, 

zoals u van ons gewent bent, entertainment. En dat 

houd ik nog even geheim………. 

Onze Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op 

vrijdag 6 januari 2017 in de Hoge Noot aan de 

J.W. Frisoweg 1 en begint om 14:00 uur. 

Wij hopen van harte u te kunnen ontmoeten! 
 

En wij wensen u een Zalig Kerstfeest en een goede 

jaarwisseling! 

 

Namens het bestuur, 

Hans Nijenhuis, secretaris 
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Unie KBO nieuws  

Verlaging van de eigen bijdrage in 2017. 

Na vele bezwaarschriften, mails en telefoonge-

sprekken, o.a. door de Unie KBO werd recent be-

kend dat de eigen bijdrage voor langdurige zorg 

binnen de Wmo weer berekend gaat worden aan de 

hand van het aantal daadwerkelijk gebruikte uren 

i.p.v.de geïndiceerde uren. Eindelijk gerechtigheid. 

Vanaf 1 januari a.s. gaat ook de eigen bijdrage bin-

nen de Wmo omlaag. Meerpersoonshuishoudens 

(beneden de AOW-leeftijd) met een inkomen lager 

dan € 35.000 hoeven geen eigen bijdrage meer te 

betalen. 

Voor overige huishoudens geldt een verlaging van 

de minimale bijdrage per 4 weken: 

 alleenstaanden van € 19,40 naar € 17,50 

 meerpersoonshuishoudens boven de AOW-

leeftijd van € 27,80 naar € 17,50. 

Let op uw rekeningen! 

 
Brochure over levenseinde. 

Momenteel praat de samenleving veel over eutha-

nasie. Daardoor raakt “het normale” sterven wat 

naar de achtergrond. Onterecht vindt de Unie KBO. 

Wij publiceren daarom een brochure met onmisbare 

informatie over het einde van het leven. Een boekje 

om te lezen en om over in gesprek te gaan. Wist u 

dat 96 % van de mensen sterft zonder euthanasie ? 

We staan er liever niet teveel bij stil maar het is zo 

belangrijk dat wel te doen. Ten slotte gaan we alle-

maal dood. De Unie KBO  wil helpen bij het den-

ken over het einde van het leven. In de brochure 

lichten we toe hoe het “gewone” sterven verloopt. 

We besteden aandacht aan wilsverklaringen en de 

gesprekken daarover. We gaan in op de vele mis-

verstanden over euthanasie, testamenten, palliatieve 

sedatie en hoe iemand te ondersteunen die stopt met 

eten en drinken. Aan bod komen ook levensvragen 

zoals wat als je ongeneeslijk ziek bent. Waarom ik 

en mag ik dan de regie houden? 

In het januari-nummer van Aktueel kunnen we 

vermelden waar de brochure verkrijgbaar is. 

 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,        dec. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Inspiratie 
 

Als alle nerveuze doenerigheid tot bedaren komt 

dan zullen de onderhuidse denkpatronen 

die de onrust veroorzaakten, worden onthuld. 

En wanneer deze denkpatronen vervliegen,  

dan zullen de gevoelens waardoor ze werden 

aangejaagd, naar de oppervlakte komen. 

En als de storm van die gevoelens is gaan liggen, 

dan zal het stille Zijn dat in het hart van die 

gevoelens verborgen lag, 

zich openbaren als je diepste natuur. 

 
Erik van Zuydam 

 

 

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 3e kwartaal 2016  

Een gedeeltelijke samenvatting voor onze 
leden zonder computer. 

KBO-THUIS  

Verlaging eigen bijdragen zorg in 2017  
De eigen bijdrage voor langdurige zorg verandert in 

2017. Na vele bezwaarschriften, mails, kopzorgen 

en telefoontjes in 2015 en 2016 werd in september 

bekend dat de eigen bijdrage weer wordt berekend 

aan de hand van het aantal daadwerkelijk gebruikte 

uren in plaats van de geïndiceerde uren. Ook in de 

Wmo verandert er het één en ander. Vanaf 1 januari 

2017 gaat de eigen bijdrage voor de Wmo omlaag. 

Dit is met name gunstig voor mensen met een in-

komen lager dan 35.000 euro. De KBO, die zich in 

de afgelopen jaren nadrukkelijk heeft ingezet voor 

http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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een lagere eigen bijdrage, is blij met dit mooie lob-

byresultaat.  

Verpleeghuiszorg  

Verpleeghuizen kunnen de steeds complexere zorg 

voor ouderen in veel gevallen niet aan, zo bleek op 

4 juli uit een rapport van de Inspectie voor de Ge-

zondheidszorg (IGZ). Dat is niet nieuw voor de 

KBO. Al jaren horen we dat de zorg van bewoners 

van verpleeghuizen zwaarder is geworden. Helaas 

is onvoldoende geïnvesteerd in opleidingen.  De 

kwaliteitsverbetering van de verpleeghuiszorg gaat 

dus te langzaam. Snelle interventies zijn nodig.  

Uitwisseling van medicatiegegevens  

Op 6 juli sprak de Tweede Kamer over dementie-

zorg. De KBO, PCOB en de KNMP stuurden een 

brief naar de Kamer waarin aandacht werd ge-

vraagd voor het medicatiegebruik van mensen met 

dementie. Voor kwetsbare patiënten, zoals ouderen 

met dementie, is het van levensbelang dat zorgver-

leners een actueel overzicht hebben van de medica-

tie van de patiënt. Deze patiënten zijn namelijk 

sterk afhankelijk van meerdere geneesmiddelen die 

bovendien wisselwerkingen met elkaar kunnen 

hebben. Inmiddels heeft (begin oktober) na de 

Tweede Kamer ook de Eerste Kamer ingestemd met 

de wet die een dergelijk actueel overzicht regelt. 

Medicijnongelukken kunnen met deze wet, zo is 

onze overtuiging, verder worden teruggedrongen.  

Niet-reanimerenpenning  

Al drie jaar pleit de KBO voor betere toegankelijk-

heid van de niet-reanimerenpenning, de penning 

waarmee je aan hulpverleners duidelijk maakt dat je 

niet meer gereanimeerd wil worden. Vanaf 2017 is 

dit een feit: de penning is voortaan voor iedereen 

‘neutraal’ te bestellen. Dan kun je de penning be-

stellen via Patiëntenfederatie Nederland, zonder 

lidmaatschap. Goede voorlichting is daarbij cruci-

aal. 

Wijkverpleging  

In de zomer van 2016 werd duidelijk dat de wijk-

verpleging steeds meer onder druk staat. Over 2016 

zien we een forse toename optreden van het aantal 

ouderen dat gebruik maakt van wijkverpleging. De 

budgetten van de zorgverzekeraars lopen hierbij 

echter niet in de pas. Als gevolg hiervan is er door 

diverse zorgorganisaties al aangegeven dat zij de 

vraag niet aankunnen. Zij worden daardoor ge-

dwongen om mensen door te sturen, waardoor de 

keuzevrijheid in het gedrang komt. De KBO onder-

steunt daarom de oproep van brancheorganisatie 

ActiZ aan minister Schippers met een oplossing te 

komen en extra middelen te investeren voor 2017. 

Schippers reageerde tot op heden nog niet op de 

brief; wel werd op Prinsjesdag duidelijk dat het 

kabinet volgend jaar 180 miljoen extra investeert in 

wijkverpleging. Dat is een stap in de goede richting 

en een fraai lobbyresultaat, maar de KBO blijft 

nadrukkelijk de vinger aan de pols houden.  

Rijksvaccinatieprogramma  

Op 13 september riep de KBO minister Schippers 

per brief opnieuw op duidelijkheid te verschaffen 

over de rol van de overheid bij ouderenvaccinaties. 

Uit onderzoek onder ruim 1000 ouderen bleek na-

melijk dat maar slechts 16% van de ouderen van 

mening is dat de overheid voldoende onderneemt 

op het gebied van ouderenvaccinaties. Driekwart 

van de ouderen wil bovendien bescherming van de 

overheid tegen longontsteking, gordelroos en kink-

hoest. Zij willen dat er een speciaal Rijksvaccina-

tieprogramma voor ouderen komt, waardoor zij 

tijdig worden opgeroepen voor inenting tegen deze 

infectieziekten. Vooralsnog is Schippers niet van 

plan een dergelijk programma in te voeren. Zij 

meent dat de baten niet opwegen tegen de kosten. 

De KBO is het daarmee oneens en blijft zich daar-

om inzetten voor vaccinaties tegen bovengenoemde 

infectieziekten.  

 

KBO-VEILIG  

Brandveiligheid  

Op 29 september sprak de Tweede Kamer met mi-

nister Blok over bouwregelgeving en brandveilig-

heid van woningen voor senioren. Samen met een 

aantal andere organisaties stuurde de KBO een kri-

tische brief naar de Tweede Kamer. Aan de orde 

was namelijk het plan van minister Blok om toe-

zicht op bestaande woningen en wooncomplexen 

over te laten aan gemeenten. Dat moeten zij doen 

door eigenaren van die woningen en wooncom-

plexen op hun verantwoordelijkheid te wijzen en 

door toepassing van het instrument ‘aanschrijven’ 

uit de Woningwet. De KBO vindt dat volstrekt on-

voldoende en vreest dat het voorstel van de minister 

de risico’s voor zelfstandig wonende ouderen en 

mensen met een beperking eerder vergroot dan 

verkleind. Wij willen dat de landelijke regels aan-

gescherpt worden.  

 

MKBA  

Valpreventie  
De KBO participeert sinds enige tijd in de zogehe-

ten klankbordgroep Maatschappelijke Kosten Baten 

Analyse (MKBA) Valpreventie. In deze overleg-

groep werken we aan het opzetten van goede val-

preventie in Nederland. Zodra er resultaten be-

schikbaar zijn, dan hoort u van ons via onze website 

en via deze rapportage.  

 

KBO-DIGITAAL 

Blauwe envelop  

Begin juli, kort voor het zomerreces, besloot de 

Tweede Kamer dat mensen die dat graag willen ook 
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in de toekomst papieren post van de Belastingdienst 

kunnen blijven ontvangen. De Tweede Kamer komt 

hiermee tegemoet aan de zorgen van de KBO over 

de plannen om alle communicatie met de fiscus te 

digitaliseren. We zijn blij dat onze maandenlange 

stevige lobby dit positieve resultaat heeft opgele-

verd.  

Teletekst  

Eind juni lieten de Nederlandse Spoorwegen via 

een kort bericht op teletekst weten dat zij per 1 

augustus zouden stoppen met het aanbieden van 

reisinformatie via teletekst. Niet alleen voor reizi-

gers maar ook voor de Unie KBO kwam dit als een 

totale verassing. Want in tegenstelling tot wat NS 

aanvankelijk meldde, is dit besluit niet in overleg 

met de consumentenorganisaties binnen het Locov 

tot stand gekomen. De NS is in een brief om ophel-

dering gevraagd. En met succes: NS liet kort daarop 

weten de pagina voorlopig in de lucht te houden en 

in gesprek te willen gaan over de toegankelijkheid 

van reisinformatie voor ouderen. Dat gesprek vindt 

nog dit najaar plaats.  

 

 

 

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.  

 

Mag rekening voor het verstrekken van informa-

tie? 

De heer Thomas heeft bij het Centrum Indicatiestel-

ling Zorg (CIZ) een aanvraag gedaan voor zorg 

vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Om deze 

aanvraag goed te kunnen beoordelen heeft het CIZ 

informatie van zijn huisarts nodig. De huisarts wil 

deze informatie wel geven, maar meneer moet dan 

de rekening betalen. 'Is dit terecht?' vraagt Thomas 

zich af. 

Zorgbelang antwoordt 

Het is niet terecht dat de huisarts kosten rekent voor 

het verstrekken van deze informatie. Het is in de 

Wet langdurige zorg vastgelegd dat dit niet mag. In 

deze wet staat in artikel 9.1.2. (kort samengevat) dat 

zorgaanbieders aan het CIZ kosteloos persoonsge-

gevens betreffende de gezondheid verstrekken, of 

inzage geven als deze gegevens noodzakelijk zijn 

voor het stellen van de indicatie.  

Als de huisarts toch geld vraagt, kun je je beroepen 

op dit artikel. 

 

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. 

 

 

 

 

Advent 
 

Ster 

Jij schittert 

in het holst van de nacht. 
 

Mensen die bijna hopeloos 

de hemel aftuurden, 

zoekend naar licht voor hun levenspad 

zien jou. 
 

Jij schittert 

voor hen die niet de sterren 

van onze tijd zijn: 

Vluchtelingen, 

de uitgerangeerden 

de gemartelden. 
 

Jij wijst de weg 

voor wie niet langer 

zelfgenoegzaam leven, 

geen genoegen nemen 

met, zoals het vaak gaat, 

naar nieuwe wegen zoeken, 

opdat alle mensen schitteren kunnen. 
 

Jij schittert 

in het holst van de nacht, 

jij verlicht het pad van hen 

die de weg zoeken 

naar de bevrijding 

uit wat hen in het nauw drijft, 

opdat een nieuwe dag kan doorbreken. 
 

Marinus van den Berg,  

Bron: Op weg naar Kerstmis 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl./
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Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van Uitge-

verij Van Berne in Heeswijk-Dinther.  

www.berneboek.com 

 
 Alle tijd Omslagkalender 

Auteur: Jacomette de Blois,  

Prijs: € 14,95, / 2016 

Samenvatting 

Alle Tijd is een omslagkalender met 366 spreu-

ken en wijsheden van ouderen.  

Wie in de zorg voor ouderen werkt, hoort elke dag 

wel een wijze uitspraak die het waard is om te ont-

houden. Jacomette de Blois, geestelijk verzorger, 

noteerde jarenlang de markante uitspraken die ze 

hoorde. 

Voor deze kalender selecteerde ze 366 prachtige, 

gekke, ontroerende spreuken vol levenservaring van 

nu én wijsheid van vroeger en combineerde ze met 

een bijpassende tekening van Marieke Jakma of 

foto gemaakt door Sharon Y. Elvin, Sigrid H.G. 

Lussenburg of Otto J. Lussenburg. 

Een kalender die je doet glimlachen van herken-

ning. Geschikt voor thuis, tehuizen, wachtkamers, 

voor beleidsmakers en managers, voor op kantoren. 

Alle tijd is niet aan een kalenderjaar gebonden, en 

daarom meerdere jaren te gebruiken.  

De kalender is stevig uitgevoerd en makkelijk om te 

slaan door een ringband bovenaan.  

Jacomette de Blois studeerde theologie en deed 

daarnaast veel praktisch werk o.a.. in de crisisop-

vang en psychiatrie. Thans is zij werkzaam als 

geestelijk verzorger in de ouderenzorg. 

Ze geeft cursussen 'levensverhaal schrijven', 'om-

gaan met oorlogsproblematiek', ze begeleidt man-

telzorgers en leidt uitvaarten. 

"Mensen zien, horen, aanvoelen en kennen zijn 

waarden die overeind moeten blijven in de helaas 

vermarkte zorg. Vandaar dat ik veel opschrijf en 

weer doorgeef in mijn boeken en kalenders. 

Een dementievriendelijke samenleving is mooi, een 

samenleving die luistert naar mensen met dementie 

nog mooier..." 

 

 Tussen U en mij - Kleine gebeden in grote 
letters 

Auteur: Catechesehuis Brussel  

Prijs: € 5,00 Uitgave 2016 

Categorie: Gebeden 

Samenvatting: 

Het zijn 37 eenvoudige gebeden, korte gesprekken 

met God in grote letters, omdat mensen op een ze-

kere leeftijd klein gedrukte teksten moeilijk kunnen 

lezen. 

 
 Klein geluk voor de mantelzorger 

Auteur: Grijpma, Maria  

Prijs: € 17,50, 176 pagina’s,  

Uitgave 2016/Hardback   

Categorie: Cadeauboeken 

Samenvatting 

Klein geluk voor de mantelzorger van Maria 

Grijpma en Inge Jager is een cadeautje, een pareltje, 

een onmisbaar kleinood voor iedere mantelzorger! 

In de vorm van recepten die telkens beginnen met 

een herkenbare situatie of behoefte (je bent moe, je 

hebt behoefte aan steun, je wilt rust) geven Maria 

en Inge inspiratie, steun, troost, praktische sugges-

ties, (h)erkenning, ervaringsverhalen en verwijzin-

gen naar inspirerende boeken en websites. De hel-

dere en liefdevolle aanwijzingen van Maria en Inge 

helpen (overbelaste) mantelzorgers om stap voor 

stap klein geluk terug in hun leven te brengen. Man-

telzorger zijn is niet altijd makkelijk, steun komt 

soms uit onverwachte hoek en dit boekje is er daar 

één van! 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection  

Het Britse koningshuis bezit een van de mooiste verzamelingen oude schilderijen ter wereld. De collectie is 

in vele eeuwen door verschillende vorsten bijeengebracht. Meestal hangen de schilderijen achter gesloten 

deuren, maar het Mauritshuis kan er dit najaar tijdelijk tweeëntwintig laten zien.  

T/m  8 januari 2017, info: Mauritshuis Den Haag, www.mauritshuis.nl 

 

Het Mauritshuis in Den Haag toont een collectie wereldberoemde schilderijen van Hollandse en Vlaamse 

meesters uit de Gouden Eeuw in een majestueus zeventiende-eeuws huis. De klassieke zalen van het muse-

um hangen vol met iconische kunstwerken van Vermeer, Rembrandt, Steen en Rubens. Publiekslievelingen 

zijn Vermeers Meisje met de parel en Het puttertje van Fabritius. 

Mauritshuis Familiedagen 

Opa’s, oma’s, ooms, tantes, vaders, moeders en kinderen opgelet: iedere laatste zondag van de maand orga-

niseert het Mauritshuis leuke en inspirerende familieactiviteiten. Iedere maand heeft de familiedag een an-

der thema en andere activiteiten.  

http://www.berneboek.com/
http://www.mauritshuis.nl/
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Samen met een museumdocent bekijk je de mooiste en spannendste schilderijen. Ook kun je zelf aan de slag 

in onze Kunstwerkplaats of op onderzoek in de tentoonstellingen met speuropdrachten. Kijk hiervoor op de 

website. 

 
 Museum Volkenkunde Leiden: Een wereld vol veren  

 Met veren maak je indruk, wereldwijd en al eeuwenlang. Veren zijn schitterend, onderscheidend en 

verbindend, verleidelijk, artistiek, exclusief en stijlvol. Kleding en voorwerpen met veren zitten vol 

informatie en kleurrijke verhalen over de dragers en hun wereld. De mooiste verenobjecten uit de 

museumcollectie die vanwege hun kwetsbaarheid zelden zijn getoond, zijn eindelijk te zien voor het 

grote publiek. Nu te zien: WERELD VOL VEREN. 

Overal ter wereld dragen mensen veren. Verwerkt in kleding, hoofdbedekkingen in alle soorten en maten en 

als onderdeel van accessoires. Het is iets van alle tijden; de grootste couturiers maken er gebruik van, vor-

stenhuizen uit de hele wereld vertonen zich ermee en volken van Papoea-Nieuw-Guinea tot Noord-Amerika 

zijn er iconisch door geworden. In de tentoonstelling WERELD VOL VEREN wordt de bijzondere veren-

collectie afgewisseld met haute couture van hedendaagse modeontwerpers, vogels in alle soorten en maten, 

talrijke verhalen en interessante feiten. 

Te zien t/m 5 maart 2017, Adres: Steenstraat 1, Leiden. www.volkenkunde.nl  

Activiteiten voor kinderen in dit museum: 

De wilde bus is een fantasievoertuig voor kinderen van twee tot zes jaar. Ze reizen in gezelschap van 

bekende figuren uit kinderboeken de wereld rond. 

In de bus kunnen ze hun fantasie de vrije loop laten: wie achter het stuur zit, stijgt op en vliegt waarheen hij 

wil. Alles kan, tijd en afstand bestaan niet. De begeleiders kunnen direct naast de Wilde Bus in het muse-

umrestaurant genieten van een heerlijke versnapering. 

Vakantieprogramma’s: 

In de schoolvakanties hebben we altijd speciale vakantieprogramma's voor kinderen. Bekijk het komende 

vakantieprogramma in de agenda.  

 

 

Wij feliciteren in de maand december 

 9 dhr. A.Th. Vernooij 
 11 mevr. K. Ravensberg - van Tol 
 12 dhr. H.J. Nijenhuis 
 15 mevr. A. van Kersbergen - van Vianen 
 16 mevr. M. van der Lans - Bunnik 
 17 mevr. M.Th.H. Hart - Karremans 
 17 mevr. A. van Velde-Grundman 
 18 dhr. C.J. van Eck 
 19 mevr. A.W. Verbakel - Steenkamer 
 20 dhr. C.P. van den  Bosch 
 20 mevr. J.J.M. Mimpen - de Vroom 
 20 mevr. A.P.M. van der Post - Verhaar 
 21 dhr. H.M.G. van der Meulen 
 22 mevr. M.A. van Galen 
 22 mevr. B. Rotteveel-de Ruiter 

 23 mevr. E. Peeters - Sengers 
 24 dhr. P.C.G. Rijnbeek 
 25 mevr. A. Kortland - Steenwinkel 
 26 dhr. T.B. Mourits 
 27 mevr. J.J. Blokzijl - v.d. Wouden 
 27 mevr. C.E.M. Koetsier - Rijnbeek 
 28 dhr. R.A.A. Daelman 
 28 mevr. M.E. Kuyper -Hallensleben 
 29 dhr. H.A.C.M. Captein 
 29 mevr. M. Polfliet - Spit 
 29 dhr. J.W. Verbakel 
 30 dhr. J. Dekker 
 30 dhr. J.J. Jansen 
 31 dhr. W.J.M. Zürlohe 
 

 

Wij feliciteren in de maand januari 

 2 mevr. E.W.A. van Loo - Cloodt 
 3 dhr. G.H. Bresser 
 3 dhr. A.J.M. de Koning 
 4 dhr. A.P.H. Holman 
 4 dhr. P.J. Rippe 
 4 dhr. W.M. Schild 
 5 dhr. A.A. Bron 
 5 mevr. M.M.M. van der Geer - Nederhof 
 6 dhr. C.M.C. Boomers 
 6 mevr. J.M. Diks - Siepkes 
 6 mevr. H.M.T.C. Korevaar - Droog 
 8 dhr. F.H.B. Gijzemijter 
 8 mevr. J.W. de Manuputty-Geuskens 
 11 mevr. C.A. Blonk 
 11 dhr. R.A.A. Kulik 

 11 mevr. W. Waterreus - de Vries 
 12 dhr. J.M. de Groot 
 12 dhr. H.C. Verlaan 
 13 mevr. M.J. van Vliet - van Fulpen 
 13 mevr. M.A. Vlug 
 14 dhr. E.J. Dekker 
 16 dhr. J.H. Winkelman 
 17 mevr. A.M. Tange 
 18 mevr. J.C. Jacobi - de Lange 
 18 mevr. J.A.C. Kranendonk - de Ruyter 
 18 dhr. W.A. de Voogd 
 18 mevr. A.H. Wouters - Remirie 
 18 mevr. A.J.M. Zoet - Kolkman 
 18 mevr. J.M. Zoetekouw-van Eijk 
 19 mevr. M.R.J. Stokhof - Limmen 

http://www.volkenkunde.nl/
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Nederland – Wereldland  

Nederland is de laatste veertig, vijftig jaar een ‘wereldland’ geworden. Dat zie je, dat hoor je, dat ruik je 

en dat proef je. Na eeuwen dat Nederlanders de wijde wereld introkken, is de wereld naar Nederland 

gekomen, met al zijn kleuren, gebruiken, feesten, vieringen en rituelen. 

 

Feesten, rituelen en gebruiken van veel culturen in Nederland 

 

‘Alle dagen feest’, schreef Remco Campert in de jaren vijftig. En het zijn er sindsdien nog meer geworden. 

Hoewel het hier op zijn plaats is onderscheid te maken tussen feesten en vieringen. Veel religieuze hoogtij-

dagen zijn vieringen met een ernstige ondertoon en niet feesten waarin de vrolijkheid overheerst. Zo kent de 

islam veel vieringen, maar slechts twee feesten: het Suikerfeest en het Offerfeest. Bovendien dagen waarop 

de  begrippen feesten of vieringen niet te vangen zijn, maar wel een maatschappelijke betekenis hebben 

zoals de Herdenkingsdag op 4 mei en Prinsjesdag op de derde dinsdag in september. 

Globaal kunnen we de feesten en vieringen als volgt indelen: 

-  persoonlijke vieringen, zoals verjaardagen en ‘rites de passage’, rituelen die overgangen in het menselijk 

leven markeren zoals doop, besnijdenis, volwassenwording, huwelijk en dood. 

-  religieuze vieringen en hoogtijdagen. Hiervan zijn er vele. Sommige komen elke week terug. Op de ze-

vende dag van de week rusten (veel) gelovigen uit en eren zij hun God met erediensten. Christenen heiligen 

de zondag, (hoewel veel christenen dit nu niet meer doen), de dag waarop Jezus uit zijn graf opstond, joden 

vieren de zaterdag en moslims de vrijdag, de dag waarop Mohammed werd geboren. 

   Andere vieringen herdenken speciale gebeurtenissen in de geschiedenis van een religie: met Kerstmis 

bijvoorbeeld wordt de geboorte van Jezus Christus herdacht. Vieringen kunnen ook gericht zijn op de ver-

ering van een god of een heilige. Ook hebben ze vaak een inhoudelijke betekenis voor de gelovigen. De 

viering is dan een moment om hun God te danken of solidair te zijn met anderen. De mensen doen dit tij-

dens diensten in kerken, moskeeën, tempels of gewoon thuis. Veel van de christelijke feesten zijn traditio-

neel vrije dagen in Nederland. 

-  niet-religieuze feesten, vieringen en herdenkingen. Deze kunnen een nationaal karakter hebben, zoals 

Koningsdag; zijn gericht op bepaalde groepen, zoals Roze Zaterdag voor homoseksuelen en Internationale 

Vrouwendag; of een maatschappelijk thema hebben zoals Wereldmilieu dag of Wereldkankerdag. 

 

De oorsprong van vieringen 

Oorspronkelijk waren de vieringen gericht op de krachten van de natuur. Zeker in vroeger tijden voelden de 

mensen zich overgeleverd aan de grillen van de natuur. Hoewel ze zich zoveel mogelijk instelden op de 

loop van de seizoenen en de bijbehorende weersgesteldheden, was de natuur toch vaak onvoorspelbaar en 

angstwekkend. Door offergaven probeerde men de natuurkrachten, die als goden vereerd werden, gunstig en 

goedwillend te stemmen. 

Kwaadwillende krachten en ‘geesten’ probeerde men ver van huis en haard te houden met behulp van vu-

ren, vuurwerk, lawaai en andere vormen van afschrikking. Dit gebruik bestaat nog steeds. 

   De gerichtheid op de krachten der natuur verklaart het feit dat de oorsprong van feesten vaak seizoensge-

bonden is. Zij markeerden het begin of het einde van een periode in de landbouwcyclus, bijvoorbeeld de 

zaaiperiode of de oogst. Dit is terug te vinden bij bijna alle culturen en logisch omdat er bepaalde tijden 

hard gewerkt moest worden in de landbouw om te overleven. Daarna was er behoefte om te ontspannen, te 

danken voor de oogst en om de zegen voor het volgende seizoen te vragen. 

   De viering van nieuwjaar is bijvoorbeeld in veel culturen van oorsprong seizoensgebonden: Chinezen, 

veel hindoes en Koerden vieren nieuwjaar in de lente, zij vieren de belofte van het nieuwe leven in de na-

tuur. Joden vieren nieuwjaar altijd in het najaar: voor hen is het een moment van bezinning na de oogst. 

   Bij de opkomst van godsdiensten als jodendom en christendom, waarin één God de plaats van vele inna-

men, werden veel vieringen van ‘heidense’ oorsprong aangepast. Meestal werd aan de viering een nieuwe 

betekenis gegeven die ‘klopte’ met de nieuwe godsdienst. Dit was een geleidelijk proces en niet altijd is te 

achterhalen hoe de vermenging van betekenissen exact is verlopen. 

 

Bron: PlanPlan 

Tekst: Pim van Schaik (1954). 

  

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjlndGS7sbQAhUKfxoKHa9WAQgQjRwIBw&url=http://cbfontys.weebly.com/diversiteit-op-aruba/multicultureel-aruba&bvm=bv.139782543,d.ZGg&psig=AFQjCNHxsVIHWMOpaT96CUgEO-pgy1qdHA&ust=1480264751997079
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Agenda 7 december 2016 – 18 januari 2017 

Maandag 19 dec.: Kerstdiner bij Easy Dinner  ..................................... 12.00 – 14.30 uur 

Zaal open vanaf 11.30 uur. 

Adres: Nesse 18, tel. 0182 64 98 40 Zie artikel op blz. 1. 

Dinsdag 20 dec.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Dinsdag 3 jan. Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Vrijdag 6 jan.: Nieuwjaarsreceptie .................................................... 14.00 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zie artikel op pag. 3 

Dinsdag 17 jan.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

 

Contactadressen:  Ziekenbezoek: Mevr. Tonny Koetsier ......................... telefoon 0182-61 72 28  

Klusjesman: Martijn Hunsche ..................................... telefoon 06-48 70 09 30 

Secretariaat: Hans Nijenhuis ....................................... telefoon 06-28 89 82 85 

GroeneHartHopper:  .................................................... telefoon 0800-022 09 00 

Huisartsenpost Midden Holland (H.A.P.):  ................. telefoon 0182-32 24 88 

Seniorenvervoer:  ........................................................ telefoon 088-02 34 255 
 

 

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 4 januari 2017 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 18 januari 2017. 

 

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  ook de volledige Kwartaalreportage van de Landelijke Belangen 

behartiging KBO. 

 

Kerstmis vieren 
Is geraakt worden door een kind, 

Is met eigen ogen zien wat vrede is. 

Kerstmis is met God hand in hand lopen. 
 De redactie  wensen u  

Sfeervolle Feestdagen  

en een goed en gezond 2017 

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

