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De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

We zijn al weer een aantal weekjes in het nieuwe 

jaar. Wat zal dit jaar 2017 ons brengen. We hebben 

onze nieuwjaarsreceptie achter de rug en ik was blij 

met de opkomst. Het was een gezellige middag, 

maar zoals dat hoort, begonnen we met een terug-

blik en het kijken naar de toekomst. Twee woorden 

die in me op kwamen waren “hoop” en “vertrou-

wen”. Als we het afgelopen jaar bekijken dan moest 

ik aangeven dat de hoop op een beter jaar niet is 

uitgekomen. Als we kijken naar wat er, zeker over 

de grenzen, gebeurd kan je daar vaak met je ver-

stand niet bij. Wat kunnen mensen elkaar aandoen. 

En nogmaals je voelt je zo machteloos. In ons land 

kunnen we er ook wat van. Hoewel  je de betrekke-

lijkheid wel moeten blijven zien. Als we naar onze 

doelgroep kijken moeten we toch wel beseffen dat 

de zorg en financiële situatie zeker na alle bezuini-

gingen na de overheveling van de landelijke over-

heid naar de gemeente zorgelijk is.  Als we het dan 

over “hoop” hebben, is een positief punt dat dit 

onderwerp steeds meer aandacht krijgt ,door o.a. de 

inspanningen van de KBO-PCOB, in de politiek 

(hopelijk niet alleen ingegeven door verkiezingen) 

en de media. Misschien moeten we dus “vertrou-

wen” hebben dat  dit positieve gevolgen krijgt.  

 Ik benadruk nogmaals dat respect, en aandacht 

voor elkaar in onze naaste omgeving kan bijdragen! 

Als KBO gaan we in ieder geval het jaar in, om er 

voor u te zijn, met “hoop” en “vertrouwen”. 

Voorspoedig en gezond 2017. 

 

Hans Kientz 

 

 

Bericht van de penningmeester 

Geachte leden, 

Bij deze KBO-Aktueel en Nestor van januari ont-

vangt u ook de acceptgiro voor de contributie van 

2017. 

Zoals besloten in de algemene ledenvergadering 

van 2015 zal ook voor dit jaar het contributiebedrag 

23 euro bedragen en 46 euro voor 2 leden. 

Ik zou het op prijs stellen als u bij uw betaling de 

laatste 4 cijfers van het betalingskenmerk wilt ver-

melden. 

 

Bij voorbaat dank,   

de penningmeester (Martin van Leeuwen). 

 

 

Druk bezochte Nieuwjaarsreceptie  
met Iers tintje 

Afgelopen vrijdag hield het bestuur van de KBO 

haar Nieuwjaarsreceptie voor de leden in de Hoge 

Noot aan de J.W. Frisoweg. Ruim 70 leden wisten 

het gebouw, ondanks de kou, toch te vinden. En niet 

voor niets, want na de toespraak van de voorzitter, 

Hans Kientz, en een moment van stilte voor de 

overleden leden van het afgelopen jaar, was er niet 

alleen koffie met gebak, maar ook Ierse muziek 

gebracht door Doggy Dike. Hun show bestond niet 

alleen uit Ierse muziek, maar ook het verhaal over 

Ierland van de afgelopen paar eeuwen verluchtigd 

met lichtbeelden. De aanwezige KBO-leden lieten 

het zich met enthousiasme welgevallen. Na een 

korte pauze waarin met een drankje en een hapje 

getoast werd op het nieuwe jaar, was er meer ruimte 

voor de bekendere lyrics en muziek en werden een 

aantal verzoeknummers gespeeld. De stemming was 

opperbest en aan het einde van de middag ging 

iedereen met een voldaan gevoel naar huis.   
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Spiritualiteit  

Van de dans tot de danser 

Het hindoeïstische India gaf ons een mooi beeld om 

de relatie tussen God en zijn schepping weer te 

geven.  God ‘danst’ zijn schepping. Hij is de danser, 

de schepping de dans. 

De dans is iets anders dan de danser en toch zou er 

geen dans zijn zonder hem. 

Op zijn zoektocht naar God denkt de mens te veel, 

praat hij te veel. Zelfs als hij de dans bekijkt die we 

schepping noemen, piekert hij aan één stuk door; hij 

spreekt, overlegt, analyseert en filosofeert: 

…..woorden, lawaai. 

Weest stil en kijk naar de dans. Alleen maar kijken, 

een ster, een bloem, een verdord blad, een vogel, 

een steen.  Ieder onderdeel van de dans is geschikt 

om te kijken, te luisteren,  te ruiken, aan te raken, te 

proeven. En het zal zeker niet lang duren tot je Hem 

ziet, de danser zelf! 

Bron: Verhalenmail 

 

 

Bingonieuws 

Op vrijdag 27 januari van 14.00 t/m 

16.30 uur spelen wij weer onze eerste  

KBO-bingo in 2017 en deze zal wor-

den gehouden in de Hoge Noot aan de 

Jan Willem Frisoweg 1. 

Wij organiseren dan weer een gezellige bingo-

middag, waarbij iedereen van harte welkom is! 

Voor € 1,00 kunt u mee raden naar het aantal voor-

werpen dat er in de pot zit met als prijs twee ca-

deaubonnen à € 10,00 hangend aan een fles wijn 

met een doos kaaskoekjes met een waarde van 

€ 25,00. 

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 op deze 

bingo middag 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  

 

 

 

 

 

Werkgroep Zieken en Zorg 

Allereerst willen wij de mensen 

die na iedere activiteit wat in 

‘Knorretje’ stoppen, heel harte-

lijk danken. Dankzij de inhoud 

van ‘Knorretje’ ons speciale 

spaarpotje voor leden, kunnen we op bezoek bij 

leden die we  – door persoonlijke omstandigheden – 

wat extra aandacht willen geven.  

Rondom Kerstmis hebben we een aantal leden weer 

blij kunnen maken met een kleine attentie. Weet u 

iemand die daarvoor ook in aanmerking komt? 

Neemt u dan contact op met Tonny Koetsier. 

Ook in het afgelopen jaar zijn we met een bloemetje 

op bezoek geweest bij zieke of revaliderende leden. 

Dat hopen wij ook in het nieuwe jaar te kunnen 

blijven doen. 

Tot slot willen wij u er nog eens 

op wijzen dat als u iemand in uw 

buurt, of familie- en kennissen-

kring hebt die ziek of eenzaam is 

en lid van onze KBO, u dit aan 

ons door kunt geven, zodat wij 

met recht onze leden een steuntje 

in de rug kunnen geven.  

U kunt hiervoor bellen naar Tonny Koetsier,  

tel. 0182 61 72 28.  

Wij wensen onze leden, die ziek en/of eenzaam zijn 

veel sterkte toe in 2017. 

 

 

 

Winterstilte 
De grond is wit, de nevel wit, 

De wolken, waar nog sneeuw in zit, 

Zijn wit, dat zacht vergrijzelt. 

Het fijngetakt geboomte zit 

Met witten rijp beijzeld. 

De boom houdt zich behoedzaam stil, 

Dat niet het minste takgetril 

't Kristallen kunstwerk breke, 

De klank zelfs van mijn schreden wil 

Zich in de sneeuw versteken. 
 

De grond is wit, de nevel wit, 

Wat zwijgend tooverland is dit? 

Wat hemel loop ik onder? 

Ik vouw de handen en aanbid 

Dit grootsche, stille wonder. 
 

Jacqueline E. van der Waals 
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Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons 

mee helpt sparen met: 

AH koffiepunten, DE-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  

Of bij de Ouderenvieringen 

Piet Rippe  Zuidkade 140  

Joop Brosens  Kaartavond Pastorie  

Han Zoet  Jan van Bijnenpad 349  

Elly Groenendijk  
Op de KBO bingomiddagen 

en andere activiteiten.  

 

Beste leden, 

Graag willen wij langs deze weg iedereen bedanken 

die  ons  het  afgelopen  jaar  hebben gesteund  met  

het   sparen   van    weer     vele   AH-koffiepunten,       

DE-zegeltjes en Bakkerij ‘t Stoepje zegels.  

Als werkgroep Culturele-Activiteiten zijn we daar 

nog steeds ontzettend blij mee. En we hebben hier 

het afgelopen jaar weer vele leuken prijzen voor 

onze cadeautafel voor kunnen kopen. En willen u 

vragen daar a.u.b. nog mee door te gaan want wij 

stellen dit zeer op prijs!  

Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor! 

 

 

 

Unie KBO nieuws  

Pensioenen. 

Goed nieuws over de pensioenen. De Unie KBO-

PCOB deed in oktober 2016 per brief en mondeling 

een krachtig beroep op minister -president Rutte en 

staatssecretaris Klijnsma om korting in 2017 te 

voorkomen.  

Voorzichtig goed nieuws voor veel gepensioneer-

den want de 5 grootste fondsen hebben aangekon-

digd de pensioenen niet te korten. 

Manon Vanderkaa, directeur van KBO-PCOB zegt 

hierover “ wij vinden dat bij een dekkingsgraad van 

100% of hoger nooit gekort mag worden. Ook wil-

len we de hersteltermijn verlengen. Indicatie moet 

weer in beeld komen. 

Ook al is er positief nieuws dat blijft onze inzet 

richting politiek in 2017. 

Levenseinde en voltooid leven. 

In de Aktueel van december 2016 hebben we aan-

gekondigd dat we zouden kunnen vermelden waar 

de Unie KBO-brochure over levenseinde beschik-

baar zou zijn. Welnu. we gaan proberen een 20-tal 

exemplaren tijdens de Algemene Leden Vergade-

ring van 21 april a.s. voor u in voorraad te hebben, 

kosten € 2,00 per stuk. 

 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,        jan. 2017 

 

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

matie van de Unie KBO. 

Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor het plaat-

selijke nieuws. 

 

 

 

Winterlandschap 
witte pracht in poeder vacht 

betovering na winternacht 

het groene gras verstopt 

als wintermantel ontpopt 
 

toverwerk in winter macht 

wie ben jij met deze kracht 

speel met mij die kou veracht 

zonnestralen glinsteren zacht 
 

witte wereld om mij heen 

boom noch plant zijn alleen 

een vlokje danst daar blind  

vredig in de koude wind 
 

vogels vliegen daar voorbij 

contrast in witte bomenrij  

winter in koude stilte verwekt 

met hemelse sneeuw bedekt 

 
Bron: Internetgedichten 

 

 

 

Concrete stappen naar 
KBO-PCOB in 2017  

Met een notariële akte is de oprichting van de 

nieuwe vereniging KBO-PCOB per 11 november 

j.l. een feit. In een eerste gezamenlijke vergade-

ring nam de ledenraad van KBO-PCOB op 21 

december 2016 belangrijke besluiten: een meer-

jarenbeleidsplan en een gezamenlijke begroting. 

 

KBO en PCOB bundelen hun krachten in het belang 

van de Nederlandse senioren. Onze verenigingen 

hebben samen ruim een kwart miljoen leden. Lan-

delijk is gekozen om samen op te trekken. Daarbij 

is en blijft de autonomie van de afdelingen gewaar-

borgd. 

De integratie van de twee landelijke bureaus ge-

beurt onder leiding van directeur Manon Vander-

kaa. Zij geeft leiding aan de uitvoering van het 

http://www.uniekbo.nl/nieuws
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nieuwe beleidsplan binnen het kader van de goed-

gekeurde begroting 2017. 

Speerpunten 

Het is de ambitie van KBO-PCOB om zichtbaar te 

worden als opinieleider binnen de vijf speerpunten 

wonen/zorg, koopkracht, digitalisering, veiligheid 

en zingeving. We zijn ervan overtuigd dat geen 

enkel belangrijk publiek of politiek debat rond een 

van onze speerpunten gevoerd kan worden zonder 

input namens onze leden: de senioren zélf. 

Verhuizing en locatie 

De locatie van het gezamenlijke bureau KBO-

PCOB wordt Europalaan 40, 3526 KS in Utrecht. 

KBO-PCOB is hier gevestigd vanaf 23 januari 

2017. Het nieuwe algemene mailadres is: 

info@kbo-pcob.nl.  

Het nieuwe telefoonnummer wordt 030 - 3 400 600. 

Van 18-20 januari 2016 zijn we vanwege de verhui-

zing minder goed bereikbaar. 

Structuur 

Naast deze nieuwe vereniging KBO-PCOB blijven 

de beide verenigingen met hun eigen bestuur en 

ledenraad bestaan, inclusief de huidige bevoegdhe-

den en verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor 

de provincies en de plaatselijke afdelingsbesturen. 

Al op veel plaatsen is er samenwerking tussen de 

plaatselijke KBO- en PCOB-afdelingen. Het is 

daarbij van belang rekening te houden met diverse 

organisatorische, juridische en financiële verschil-

len die voorlopig nog bestaan. 

Als u n.a.v. dit bericht vragen of opmerkingen 

heeft, kunt u terecht bij Janneke van den Hoek, 

jvdhoek@uniekbo.nl 

 

Het beeldmerk boven dit communiqué wordt vanaf 

nu gebruikt om naar buiten te treden als KBO-

PCOB.  

 

 

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 over cli-

entenrechten en klachtenprocedures. Iedere maand 

staat hier een geanonimiseerd voorbeeld van een 

vraag of klacht. 

Gemeente vraagt om medisch dossier. 

Mevrouw J. deed vanwege haar reumatische aan-

doeningen een beroep op de gemeente voor huis-

houdelijke hulp. De gemeente vroeg om een kopie 

van haar medisch dossier. Mevrouw heeft hierom 

verzocht bij haar huisarts. De dokter wilde weten 

waarom ze hiervan een kopie wil ontvangen. Toen 

ze uitlegde waarom, begon hij moeilijk te doen. 

Haar vraag: ‘Mag de huisarts een kopie van het 

dossier weigeren? 

Zorgbelang antwoordt: 

Als patiënt heb je recht op een kopie van je dossier. 

Dit recht is vastgelegd in de Wet op de geneeskun-

dige behandelingsovereenkomst (Wgbo). Daarom 

zal een huisarts, wat de reden van uw verzoek ook 

is, dit niet kunnen weigeren.  

Een heel ander punt is dat het onwenselijk is dat 

gemeenten, verzekeraars en andere instanties men-

sen vragen een kopie van hun medische dossier te 

overhandigen, terwijl dit helemaal niet nodig is. Er 

komt op deze manier allerlei medische informatie 

bij organisaties, die totaal overbodig is voor 

de afhandeling van de aanvraag van betrokken per-

soon. Dit kan een gevaar zijn voor de privacy van 

deze persoon.   

Daarom is het advies om met de instantie te over-

leggen welke medische informatie voor hen nodig 

is. Daarna kun je gericht toestemming om geven die 

specifieke informatie op te vragen bij de huisarts. 

Heeft u een vraag voor het Adviespunt, dan kunt u 

op werkdagen bellen naar (088) 929 40 19.  

E-mail: adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl.   

Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl  

 

 

 

 

Veilig wonen met een sleutelkluisje 

Veilig wonen is voor iedereen belangrijk. Maar 

soms is het nodig de sleutel letterlijk en figuur-

lijk uit handen te geven, bijvoorbeeld aan de 

thuiszorg. Hiervoor komt soms een sleutelkluisje 

aan de buitenkant van het huis, waarin de huis-

sleutels met een code beveiligd zijn. Maar is dat 

wel veilig? 

De angst van mensen is vaak dat 

inbrekers toch toegang weten te 

krijgen tot de inhoud van de sleutel-

kluis. Een getest en goedgekeurd 

sleutelkluisje heeft het SKG logo en 

2 sterren of 3 sterren. Een tweesterrenkluis is in 

staat om een inbreker drie minuten te weerstaan, 

een driesterrenkluis haalt zelfs de vijf minuten. 

Deze geteste en gecertificeerde kluisjes staan op de 

productenlijst van het Politiekeurmerk Veilig Wo-

nen. 

Code veranderen 

Belangrijk is dat u (of uw zorgverlener) regelmatig 

de code van de kluis verandert. Codes worden an-

ders publiek geheim en uw sleutel ligt dan bij wijze 

van spreken op straat. Zorg dat u de code minimaal 

één keer per drie maanden wijzigt.  

mailto:info@kbo-pcob.nl
mailto:jvdhoek@uniekbo.nl
mailto:adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl
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Montage 

Installeer het kluisje volgens de montagehandlei-

ding. Zo weet u zeker dat een inbreker het kluisje 

niet zomaar van de muur kan halen of openbreekt. 

De meeste inbrekers staken hun pogingen als het 

langer dan een paar minuten duurt. U kunt ook uw 

woningcorporatie of zorgverzekeraar vragen om de 

montage van de kluis voor u te regelen. 

 

 

Het hele jaar door 
Mogen jullie in 2017 genieten van 

de feeststemming van januari 

de zotheid van februari 

het nieuwe leven van maart 

de lente sfeer van april de blijheid van mei 

de warmte van juni 

de vakantie genoegens van juli 

de rust van augustus  

de nazomer van september 

de kleurenpracht van oktober 

de stilte van november 

de gezelligheid van december 
 

Kortom, ik wens u een jaar dat 

als het voorbij is  

een zalig jaar 

voor u en voor mij is. 
 

Bron: Internetgedichten 

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie uit het assortiment van zowel Uitgeve-

rij Van Berne in Heeswijk-Dinther 

www.berneboek.com  

als van Uitgeverij Halewijn www.halewijn.info   

Ook te bestellen via de boekhandel. 

 
 Niet aanraken en zwijgen 

Auteur: Jan Scheers, Prijs: € 15,50, 80 pagina’s 

Categorie: Christelijke spiritualiteit,  

Uitgeverij Halewijn 

Samenvatting 

De geheimen van de rozenkrans. Jan Scheers gaat 

in dit boek op zoek naar het diepere niveau in de 

menselijke ervaringen, een niveau waarop ook Je-

zus leefde in het evangelie. Als hulpmiddel om zich 

dieper te concentreren op ?wat verborgen is? in het 

leven kende men vele eeuwen voor Christus in In-

dia reeds het kralensnoer. Dit gebruik waaide over 

naar het westen. Van oudsher noemde men het kra-

lensnoer rosarium, rosary: vandaar rozenkrans.  

Die rozenkrans werd algauw ingedeeld in viermaal 

vijf-keer-tien bolletjes (tientjes), onderbroken door 

een dikker exemplaar voor een lofprijzing aan God 

en een Onze Vader. Aan de gekende vijf blijde, vijf 

droeve en vijf glorierijke mysteries voegde de uit-

gesproken mariale paus Johannes-Paulus II in 2002 

vijf gebeurtenissen toe uit het openbare leven van 

Jezus, die verwijzen naar leven vanuit het licht van 

de verrijzenis. Deze gebeurtenissen zouden als een 

‘kindly light’(4) de mens kunnen aantrekken tot het 

beleven van die diepere dimensie, die wij in deze 

context mysteries noemen. 

 
 Verhalen van leven 

Auteur: Mieke Heijerman 

Prijs: € 14,50, Paperback 2013, 128 pagina’s.  

Categorie: Senioren en zorg.  

Uitgeverij Van Berne 

Samenvatting 

Een generatie kun je vaak met enkele woorden ka-

rakteriseren.. Zo zijn de ouderen van nu geboren en 

getogen voor de Tweede Wereldoorlog. Ze worden 

geassocieerd met de wederopbouw. Harde werkers, 

die weinig over gevoelens praten. Opgegroeid in 

een tijd met een heldere rolverdeling tussen man en 

vrouw. Het huwelijk gold als norm van samenleven. 

De twaalf portretten in ‘Verhalen van leven’ belich-

ten de verschillen binnen deze generatie. De grote 

lijnen van de geschiedenis vormen de achtergrond 

in ieders leven. De persoonlijke uitwerking, de ge-

volgen ervan, variëren in ieder verhaal. Fascinerend 

is de rol die ieders levensovertuiging daarin speelt 

en gespeeld heeft. Een religie of levensbeschou-

wing die inspirerend of juist beperkend heeft ge-

werkt. Ieder verhaal laat iets van de veerkracht van 

mensen zien. Moeilijke tijden worden doorleefd en 

uiteindelijk kan gezegd worden: 'Het is goed en 

mooi geweest.'  

Aan het einde van het boek is een hoofdstuk toege-

voegd met voorstellen en aandachtspunten om sa-

men met ouderen terug te kijken op het leven en een 

eigen 'Verhaal van leven' op te tekenen. 

 
 Aandacht voor de bron 

Auteur: Mark-Robin Hoogland, Prijs: € 5,50  

Categorie: Acties en aanbiedingen.  

Uitgeverij Van Berne 

Samenvatting 

Bijbel en gebed voor iedere dag. Studentenpastor en 

priester Mark-Robin Hoogland verzamelde teksten 

uit het Nieuwe Testament om mensen te helpen bij 

het vinden van richting op hun levensweg. Een 

Bijbeltekst voor iedere dag met een gebed of medi-

tatie. In de inleiding biedt de auteur een methode 

aan hoe met dit boek om te gaan en zo kan er een 

ritme ontstaan, van regelmatig lezen en stil worden. 

Het lezen, bidden en bezinnen biedt de kans om de 

relatie met de Enige te vernieuwen. Het is een boek 

http://www.berneboek.com/
http://www.halewijn.info/
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om geloof, hoop en liefde als dragende waarden 

voor het leven te ontdekken. 

 
 Barmhartigheid wil ik, geen offers 

Auteur: René Stockman, Prijs: € 17,95, 2016, 

246 pagina’s 

Categorie: Theologie, Halewijn Uitgeverij 

Samenvatting 

Wat houdt barmhartigheid in? Wat zegt het nog in 

deze tijd? Hoe kunnen we barmhartigheid beleven 

en hoe kunnen we er vandaag over spreken? 

In het Jaar van de Barmhartigheid gaat broeder 

Stockman op zoek naar antwoorden op deze vragen, 

vanuit zijn eigen leven en ervaring . De veertien 

werken van barmhartigheid, sacramenten die ons 

worden aangereikt, Maria die de Moeder van 

Barmhartigheid wordt genoemd en zelfs iconen van 

barmhartigheid zoals Vader Triest en pater Pio: hij 

laat ze allemaal de revue passeren. Maar ten slotte 

blijft de uitnodiging nazinderen: 'Word barmhartig, 

zoals mijn Vader barmhartig is'. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Exposities in het Museon, Den Haag  

ILLUSIONS: MAGIE OF WETENSCHAP?  

Illusoins is een expositie over onze zintuigen! Ervaar hoe bepaalde waarnemingen echt lijken maar door de 

hersenen toch verkeerd worden uitgelegd. Hoe komt het dat de werkelijkheid anders kan zijn> Wat is de rol 

van je hersens bij de waarnemingen die ze doen? Heel leuk en interessant, ook voor uw (klein)kinderen! 

T/m 5 maart, Museon Den Haag, Stadhouderslaan 37, 2517 HV Den Haag,  

info: www.museon.nl  

 

Ook in het Museon:  

ICONEN VAN NATIONAL GEOGRAPHIC.  

Het accent in deze prachtige expositie ligt op natuurfotografie in een context van cultuur en wetenschap. De 

tentoonstelling bevat foto’s 65 van adembenemende plekken, enerverende gebeurtenissen en bijzondere 

verschijnselen. 

Steve McCurry fotografeerde in 1984 in het vluchtelingenkamp Nasir Bagh in Pakistan een Afghaans meis-

je. Hij creëerde hiermee een prachtig portret dat wereldberoemd werd. In 2002 wist hij haar weer te vinden 

en werd haar naam bekend: Sharbat Gula 

John Stanmeyer was in 2014 winnaar van de World Press Photo met zijn foto waarop Afrikaanse migranten 

aan de kust van Djibouti verbinding zoeken met het Somalische netwerk. 

Deze foto’s, samen met 65 werken van tien andere fotografen zijn te zien in de tentoonstelling De Iconen 

van National Geographic. In de expositie maakt de bezoeker een reis over de wereld in verschillende perio-

den. Een verschil met de eerdere NatGeo Focus Gallery expositie is dat de samenstellers van de tentoonstel-

ling de gefotografeerde hedendaagse cultuur- en natuurthema’s deze keer hebben verrijkt met prachtige 

historische zwart wit foto’s (vanaf 1890). 

Iconen van National Geographic is verlengd tot en met 2 april 2017. 

 
 Musea in Rotterdam  

Rotterdam beschikt over tientallen musea met toonaangevende vaste collecties en verrassende exposi-

ties. Rondom het Museumpark vestigen zich een aantal grote musea waaronder Museum Boijmans Van 

Beuningen, de Kunsthal, Het Nieuwe Instituut en het Natuurhistorisch Museum. Op loopafstand bevindt 

zich de Witte de Withstraat. Hier vind je Witte de With Center for Contemporary Art, TENT en galerie 

Showroom MAMA. Fotografieliefhebbers kunnen hun hart ophalen bij het Nederlands Fotomuseum.  

Naar het museum met de kinderen 

Ook voor kinderen is er in veel musea genoeg te beleven. Neem bijvoorbeeld eens een kijkje bij Villa Zebra 

of het Maritiem Museum Rotterdam (Professor Plons).  

Kijk hiervoor op de Uit Agenda van Rotterdam voor al het nieuws of wat er te zien is in de diverse musea 

www.uitagendarotterdam.nl/musea   

http://www.museon.nl/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/m/museum-boijmans-van-beuningen/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/m/museum-boijmans-van-beuningen/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/k/kunsthal-rotterdam/
https://www.uitagendarotterdam.nl/inspiratie/themas/musea-in-rotterdam/?gclid=COH-idnhtdECFYU-GwodHCgHwg
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/n/natuurhistorisch-museum-rotterdam/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/w/pathe-de-kuip/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/w/witte-de-with-center-for-contemporary-art/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/t/tent/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/m/showroom-mama/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/n/nederlands-fotomuseum/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/v/villa-zebra/
https://www.uitagendarotterdam.nl/locaties/m/maritiem-museum-rotterdam/
http://www.uitagendarotterdam.nl/musea
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Wij feliciteren in de maand januari 

 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 
 22 dhr. C.J.M. Niemans 
 22 dhr. A.C. Witjes 
 23 dhr. P. van Balen 
 23 mevr. A. Gerts - van Leeuwen 

 24 mevr. E.F. Vermey-Linthorst 
 25 mevr. E. van Geenen - Maijenburg 
 26 dhr. A. van Nielen 
 27 mevr. R.A. Klatt - Cowan 
 28 mevr. P.M.M. van Delft - Hermans 
 28 mevr. A.J. van Harten - Timmerman 
 30 mevr. A.M.A. Straver - van Rijn 
 30 mevr. G. Toor-Smits 
 31 dhr. W.B.J. van der Laan 
 31 mevr. F.J.W. Niemans - Veltman 
 

 

 

Wij feliciteren in de maand februari 

 1 mevr. A.M.G. Holman - Lorsheijd 
 1 dhr. C.I.M. Koolmees 
 2 dhr. J.A. Ponsioen 
 2 dhr. M.J. Schakel 
 3 mevr. J.M. Bron 
 3 dhr. L. Wempe 
 4 dhr. A.J.M. v.d. Hondel 
 4 mevr. W.J.M. Rijn - Blom 
 4 dhr. H.P. Ros 
 5 mevr. A.E. van Eck - Duiken 
 6 dhr. C. van Dam 
 6 dhr. Th.A. Verkleij 
 7 mevr. M. Merkestijn - de Jong 
 7 dhr. P. Polfliet 
 8 mevr. E. Aalbers - Bijnen 
 8 mevr. J.M. Horsselenberg - Mey 
 8 dhr. A.J. Kleiweg 
 9 mevr. G.F. van Rijswijk-van Veen 
 9 mevr. J. van Tol-Luijten 
 10 mevr. C.N.A. Fens - Vergouw 
 10 mevr. E. Snikkers-Groen 
 11 mevr. M.T.H. Gerts-Frieling 
 11 mevr. F.L. Koppelaar-Bouwman 
 11 dhr. N.C.L. Lelieveld 
 11 mevr. M. Mourits - Sluys 
 11 mevr. J.M.H. Piette - van der Steen 
 12 mevr. M.H.Th. Verwoerd - v.d. Zwet 
 13 mevr. H.P. van Leeuwen - Trouw 
 15 mevr. G.M.J. Fokke - Wintermans 
 15 dhr. W.N. Hoogerdijk 
 16 mevr. G.P. van der Ark - Versteeg 

 16 mevr. M.C. Plooy - van Rurren 
 16 dhr. W. Vogelzang 
 17 mevr. S.H. Doeleman - v.d. Klauw 
 17 mevr. B.J.M. Duin - de Groot 
 17 dhr. C.A. de Knoop 
 18 mevr. A. de Wit - van der Kroef 
 19 dhr. J.G. Koops 
 19 dhr. J.H.F. Reijnders 
 20 mevr. J. Hoogerdijk-Boezaard 
 20 mevr. L.F.M. Kaaijk - Slot 
 20 dhr. W. de Knegt 
 20 mevr. M.J. van der Laan - van Leusden 
 21 dhr. C. Koot 
 21 mevr. W.M. Romijn - Luiten 
 22 mevr. M. Jaspers-  van Rhijn 
 22 mevr. E.J.M. van der Lans - Vergeer 
 23 dhr. C.J.T. Smit 
 23 dhr. J.W.M. Verhoeven 
 24 dhr. P.A. van Es 
 24 mevr. H. Reichard - van Dijk 
 25 mevr. A. de Graaf 
 27 mevr. M.J.A. Evers - Verdegaal 
 27 mevr. E.M. van Rhijn - Boekhorst 
 27 dhr. A.C. van Rutten 
 28 mevr. H.M.G. de Groot - Keijzer 
 28 dhr. M.P. van der Hoeven 
 28 mevr. G.M.C. Kleiweg - Koemans 
 28 dhr. L.M.J. van Loo 
 28 dhr. J.C.P. Toor 
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Agenda 18 januari – 22 februari 2017 

Vrijdag 27 jan.: KBO-Bingomiddag .................................................... 14.00 uur – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 7 feb.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 21 feb.: 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 8 februari 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 22 februari 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. 

 

 

 

Winter  
 

Op het moment van schrijven wordt er een 

vorstperiode aangekondigd, met (wat) sneeuw. 

Voor de één reden om direct de schaatsen 

alvast op te zoeken, voor de ander om lekker 

bij de verwarming te zitten. 

 

Maar vooral, doe voorzichtig, denk aan uw bu-

ren of ze met iets geholpen kunnen worden en 

voor de echte liefhebbers: veel plezier!! 

  

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiVjvG357rRAhVM7RQKHUt2DhwQjRwIBw&url=https://www.etsy.com/listing/164889594/photography-snow-art-winter-art-snow&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNFefI6YYUBlNdxND6L7Vy0I0IsGuA&ust=1484248687727295

