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De voorzitter schrijft…. 

Beste Mensen, 

Ik kijk altijd naar wat er speelt op het moment dat 

ik mijn stukje schrijf. Ik kan er niet omheen dat nu 

de verkiezingen er aan komen. Wat ingewikkeld om 

een stem uit te brengen. Als je hoort hoeveel men-

sen behoren tot te groep “zwevende kiezers” begrijp 

ik dat volledig. U kunt zich voorstellen dat ik geen 

stem advies kan en wil uitbrengen. Wat ik wel wil 

aangeven is dat als u in staat bent uw stem uit te 

brengen, dat dit een democratisch recht is wat we 

moeten koesteren.  Mijn advies kan alleen zijn, kijk 

naar de programma’s van de verschillende partijen, 

laat u niet verleiden door kreten en “one liners” 

maar kijk inhoudelijk naar wat de doelstellingen 

zijn. En ik vind dat alleen naar een doelgroep kijken 

niet de basis kan zijn, we moeten het met elkaar 

doen in onze maatschappij . Beloven en waarmaken 

liggen vaak ver uit elkaar. Belangrijk is ook, als ik 

kijk naar politici dat in debatten (niet uniek voor 

Nederland) het respect vaak te zoeken is. Ik wens u 

veel wijsheid bij het uitbrengen van uw stem. 

Neem van mij aan dat de KBO-PCOB de politiek 

weet te vinden, en de belangen van onze doelgroep 

weet te verwoorden! 

Groet, Hans Kientz 

 
 

Algemene Ledenvergadering 2017. 

Hierbij roept het Bestuur de leden van de KBO-

Waddinxveen op om vrijdag 21 april 2017 in uw 

agenda te reserveren voor de te houden Algemene 

Ledenvergadering. 

Uw Bestuur is druk doende met de voorbereidingen 

voor de vergadering en het entertainment daarna en 

hoopt op een grote opkomst.  

In deze vergadering hoopt het Bestuur op uw in-

stemming met het gevoerde beleid. Bijzonderheden 

en mededelingen over de vergaderstukken volgen in 

een volgende uitgave van Aktueel. 

Namens het Bestuur, 

Hans Nijenhuis, secretaris 

Werkgroep Reis Activiteiten organiseert: 

Voorjaarsdagtocht op woensdag 26 april. 

Stoomtram Hoorn,  

Medemblik, 

Broekhuizerveiling. 

We stappen in voor een spannende tijdreis. De mu-

seum stoomtram – Hoorn Medenblik vertelt over de 

geschiedenis van de stoomtram in Nederland. Aan 

boord wordt een kopje koffie met West-Friese kren-

tenmik geserveerd. 

Het diner is in ’t Veld restaurant de Vriendschap. 

Vervolgens gaan we naar de Broeker veiling in 

Broek op Langedijk, de oudste groenteveiling van 

de wereld, een unieke en originele bestemming. 

Hier krijgen we een rondleiding, daarna maken we 

een rondvaart en gaan langs honderden eilandjes. 

Hier voeren vroeger de tuinders vanaf de akker naar 

de veiling. We sluiten onze dag af met een live 

veiling, leuk en leerzaam. 

Het vertrek is om 08.45 uur vanaf het Anne Frank 

centrum, s.v.p. 08.30 uur aanwezig zijn zodat we op 

tijd kunnen vertrekken.  

Thuiskomst tussen 19.00 – 19.30 uur. 

U kunt zich inschrijven, hiervoor kunt u Riet Plooy 

0182 – 617526 en Irene Benschop 0182 - 615174 

bellen. (tussen 17.00 – 18.00 uur). 

De kosten van de tocht zijn € 60,00 voor leden, 

niet-leden € 65,00. 

Bent u geen lid van de KBO en wilt u toch mee, dan 

kunnen wij u op een reservelijst plaatsen. 

Zijn er nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen. 

Indien u in het bezit bent van een museumjaarkaart 

zouden wij het op prijs stellen als u die meeneemt. 

De KBO-afd. Waddinxveen krijgt dan een groeps-

korting welke bijdraagt in de kosten die we maken.  

Betaling  uiterlijk 15 dagen van te voren, op bank-

rekening  NL INGB 000 621 7634 t.n.v. Katholieke 

Bond voor Ouderen afd. Waddinxveen te Waddinx-

veen, bij betaling s.v.p. vermelden “voorjaarsreis”. 

 

Irene Benschop  en Riet Plooy 
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Overweging 
Er gebeurt wat er gebeurt, 

en het idee van keuze, 

dat er iets anders had kunnen gebeuren, 

is puur denkbeeldig. 

Dat, wat ook ‘had kunnen’ gebeuren 

is immers nog  nooit gebeurd. 
  

Erik van Zuydam 
  

(uit 'De Ontdekking van het Nu' - uitg. Ankh Hermes) 

 

 

Bingonieuws 

Op vrijdag 24 februari van 14.00 t/m 

16.30 uur spelen wij weer een  KBO-

bingo. Wij organiseren dan een gezel-

lige bingomiddag, 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  

 
Paasbingo 

Op vrijdag 7 april organiseert de KBO 

een bingo met de sfeer van Pasen 
 

Programma van de middag: 

 !3.00 uur zaal open en u kunt alvast lootjes ko-

pen voor een goed gevulde prijzentafel. 

 13.30 uur aanvang. 

 3 ronde bingo die ieder vooraf gaan met een sta-

bingo. 

 Koffie/thee met kleine paaslekkernijen. 

 Er zal een gratis raden spel worden gespeeld met 

leuke prijsjes. 

 Trekking van de lootjes. 

 Ca. 16.30 uur zullen wij de middag afsluiten. 
 

Voor deze middag vragen wij van u € 6.00 (voor de 

gemaakte kosten) 

Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij 

kunnen gaan rekenen dus van te voren opgeven is 

gewenst. 

Dit kunt u gaan doen op onze bingo middag gehou-

den op vrijdag 24 februari of u kunt vanaf 24 febru-

ari ook bellen Tel: 0182-61 81 97 of mail naar: 

ep.groenendijk@hetnet.nl met vermelding van 

naam en telefoonnummer. 

Adres waar deze middag plaats zal vinden is: 

Zaal de Hoge Noot (Het Concordia gebouw) 

Jan Willem Friso weg 1, 2741 BV Waddinxveen 

Voor meer info:  www.kbowaddinxveen.nl  

Iedereen is op deze middag van harte welkom! 

 

 

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.  

 

 

Inspiratie 
  

Het denken maakt onophoudelijk lawaai. 

Hoe zou het stilte kunnen begrijpen? 
 

Het denken houdt van oordelen. 

Hoe zou het vrede kunnen begrijpen? 
 

Het denken splitst en verdeelt. 

Hoe zou het eenheid kunnen begrijpen? 
 

Het denken is onvrijwillig en dwangmatig. 

Hoe zou het vrijheid kunnen begrijpen? 
 

Denken is een activiteit van streven en worden. 

Hoe zou het Zijn kunnen begrijpen? 
 

Pas wanneer het denken beseft 

dat het niet in staat is iets écht wezenlijks te 

begrijpen, 

is er een opening naar werkelijk Inzicht. 
 

Erik van Zuydam 
 

(uit 'De Ontdekking van het Nu' - uitg. Ankh Hermes) 

 

http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/


KBO Aktueel 22 februari 2017 Blad 3 

Unie KBO nieuws  

Digitaal kerkhof. 

Wat laat u achter op uw internet? Na het overlijden 

hebben we ook een digitale erfenis; wachtwoorden, 

foto’s, teksten, mailaccounts, enz. Hoe kunnen onze 

erfgenamen zich hierover ontfermen? Het allerbe-

langrijkste: een lijst van alle gebruikersnamen en 

wachtwoorden, behalve uw bankgegevens. 

Geef een vertrouwensman/vrouw toegang tot uw 

computer, zodat hij/zij ook deze erfenis kan afhan-

delen. Of zet gebruikersnamen en wachtwoorden, 

behalve uw bankgegevens, op papier en bewaar 

het op een logische plaats, zodat ze snel vindbaar 

zijn. 

De Unie KBO heeft een handleiding gemaakt 

waarmee uw online identiteit kan worden verwij-

derd.   

Ga naar :KBO digitaal en download de handleiding.  

Maak een afdruk en bewaar het op een toegankelij-

ke plaats. 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,        feb. 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. 

 

 

Hulp bij de Belastingaangifte (HUBA) voor 
het jaar 2016 

De ouderenbonden KBO, ANBO en PCOB hebben 

een Belastingservice. Vrijwilligers van deze bonden 

verlenen aan leden van deze bonden hulp bij het 

doen van de belastingaangifte 2016. Ook het aan-

vragen of wijzigen van de aanvraag voor Huur- en 

Zorgtoeslag valt hieronder. De vrijwilliger komt bij 

u aan huis. 

Voorwaarde is dat u lid moet zijn van een ouderen-

bond om gebruik te kunnen maken van deze ser-

vice. 

In het verleden werd deze service ondersteund door 

de Belastingdienst door middel van opleiding van 

de vrijwilligers en door subsidiering van de  organi-

satie. Vanwege bezuinigingen is deze  subsidie 

vervallen 

De belastingservice is een complexe en kostbare 

service. Aangezien de bonden deze service willen 

blijven verlenen, vragen zij een eigen bijdrage van 

de leden die van deze service gebruik willen maken. 

Voor een alleenstaande is dit € 5,50 en voor een 

echtpaar € 11,00. Deze zal automatisch van uw 

bankrekening worden afgeschreven, (naar een reke-

ning van de ouderenbonden) nadat de aangifte is 

ingestuurd. 

Voor de vrijwilliger blijft de onkostenvergoeding 

van max.  € 12,00 gehandhaafd. 

Voor de ouderenbonden in Waddinxveen zijn de 

volgende vrijwilligers beschikbaar:  

KBO: 

 Dhr. Ad Meskers,  telefoon 0182-61 30 94 of  

06-499 088 00, coördinator namens de gezamen-

lijke ouderenbonden in Waddinxveen. 

 Dhr.  Harry Westerik, telefoon 0182-61 39 89  

ANBO: 

 Dhr. Jan van der Loo, telefoon 0182-61 57 95 

PCOB: 

 Dhr. Aat Hilgers, telefoon 0182-61 59 76 

 

Een dezer dagen ontvangt u van de Belastingdienst 

het verzoek om vóór 1 mei 2017 uw belastingaan-

gifte voor het Jaar 2016 in te dienen bij de Belas-

tingdienst. Ook als u géén verzoek hebt ontvangen 

maar wel verwacht dat u nog belasting moet betalen 

of verwacht belasting terug te krijgen, moet u aan-

gifte doen. 

Indien u in voorgaande jaren gebruik hebt gemaakt 

van de Belastingservice, dan zal de u bekende vrij-

williger contact met u opnemen. 

Indien u nog geen gebruik hebt gemaakt van deze 

service, kunt u contact opnemen met een van de 

bovengenoemde vrijwilligers. 

Na 1 maart 2017 kan gebruik gemaakt worden van 

de gegevens waarover de Belastingdienst op dat 

moment beschikt. De vrijwilliger kan met behulp 

van een machtigingscode toegang krijgen tot deze 

gegevens. In overleg met u zal de vrijwilliger deze 

code voor u aanvragen. Tijdens de aangifte moeten 

deze gegevens worden vergeleken met u eigen ge-

gevens. 

Op het tijdstip van het invullen van uw aangifte 

moet u beschikken over de volgende documenten: 

a. Het jaarinkomen over 2016: de jaaropgaven van 

de Sociale Verzekeringsbank (AOW), pensioen-

fondsen en lijfrenteverzekeraars;  

b. De WOZ- beschikking van de gemeente met 

peildatum 01-01-2015 en de jaaropgave van de 

hypotheekverstrekker over 2016 zoals betaalde 

hypotheek rente over 2016 en hypotheekschuld 

per 31-12-2016; 

c. De jaaropgaven van de bank; de saldi per 01-01-

2016; 

d. Bewijsstukken van beleggingen met de waarde 

per 01-01-2016; 

e. Bewijsstukken van eventuele schulden met de 

waarde per 01-01-2016; 

f. Rekeningen van specifieke zorgkosten;  

g. De dieet verklaring van de arts, indien van toe-

passing; 

http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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h. Bewijsstukken van gedane giften in 2016; 

i. Betaalde voorlopige aanslagen over 2016; 

j. Gegevens over de zorg- en huurtoeslag 2016 en 

2017; 

k. Overige documenten die u van belang acht bij 

het doen van uw aangifte. 
 

De door u gevraagde vrijwilliger zal zorgdragen 

voor de verzending van de aangifte naar de Belas-

tingdienst; u krijgt een kopie van de aangifte 

Indien u in 2016 Zorgtoeslag en/of Huurtoeslag 

heeft ontvangen, kan worden gekeken worden naar 

de afwikkeling van deze toeslagen in 2016 door 

vergelijking van het aangenomen inkomen in de 

beschikking voor 2016 en het werkelijk inkomen 

volgens de belastingaangifte 2016. 

Als het in de beschikking voor 2017 het aangeno-

men inkomen afwijkt van het te verwachten inko-

men over 2017 kan in overleg met u een wijzi-

gingsaanvraag worden opgesteld en verzonden.  

Indien u in 2016 geen Zorgtoeslag en/of Huurtoe-

slag heeft ontvangen en het inkomen volgens de 

aangifte 2016 is zodanig dat u wel recht heeft op 

een toeslag, dan kan in overleg met u alsnog een 

aanvraag voor deze Toeslagen over het jaar 2016 

worden aangevraagd.  

Indien u voor het eerst gebruik wilt maken van deze 

belastingservice, neem dan zo spoedig mogelijk 

contact op met een van de bovengenoemde perso-

nen. Zij kunnen deze hulp dan inplannen, zodat alle 

aanvragen op tijd behandeld kunnen worden. Als u 

geld terug verwacht en u wilt dit vóór 1 juli ontvan-

gen, dan moet uw aangifte vóór 1 april verzonden 

zijn 

 

 

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..  
 

Huishoudelijke hulp naar de Wet langdurige 

zorg: 

De moeder van Anne heeft een indicatie voor de 

Wet langdurige zorg (Wlz), maar ze woont nog 

thuis. Tot nu toe kreeg ze de huishoudelijke hulp 

via de gemeente. Ze heeft een brief gehad waarin 

staat dat de huishoudelijke hulp van de gemeente 

overgaat naar de Wet langdurige zorg. Anne vraagt 

zich af: “Wat heeft dit voor gevolgen voor mijn 

moeder?” 

Zorgbelang antwoordt: 

Voor uw moeder vindt er een overdracht van de 

huishoudelijke hulp van de gemeente (Wmo) naar 

de Wlz plaats op 1 april 2017. Vanuit de Wlz krijgt 

u dan alleen nog het ‘schoonmaken van het huis’ 

vergoed. Dit kan een vermindering in uren voor u 

betekenen. Iedereen die met een Wlz-indicatie thuis 

woont, heeft in december 2016 een brief van het 

Zorgkantoor ontvangen met wat deze wijziging 

voor hen inhoudt. Ook de zorgaanbieder die nu bij u 

het huishoudelijk werk uitvoert heeft een bericht 

ontvangen over de wijzigingen zodat er ruim tijd is 

om de nieuwe invulling met u te regelen. 

Cliënten die na 1 januari 2017 instromen in de Wlz 

kunnen direct schoonmaak vanuit de Wlz ontvan-

gen. Hetzelfde geldt voor bestaande Wlz-cliënten 

die nu geen huishoudelijke hulp hebben, maar na 1 

januari 2017 wel gebruik willen maken van 

schoonmaak. Deze cliënten kunnen voor het regelen 

van schoonmaak contact opnemen met de zorgaan-

bieder die Wlz zorg levert. Mensen die een per-

soonsgebonden budget (pgb) hebben, moeten zelf 

de huishoudelijke zorg inkopen met het pgb.  

 

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. 

 

 

Landelijke belangenbehartiging  
KBO-PCOB 

rapportage vierde kwartaal 2016 

Een gedeeltelijke samenvatting voor onze leden 

zonder computer. (deel 1) 

 

WONEN, WELZIJN EN ZORG  

De KBO-PCOB heeft voor het onderstaande brie-

ven gestuurd en/of hun betrokkenheid geuit bij de 

Eerste en Tweede Kamer. 

Cliëntenrechten  

De Eerste Kamer heeft 4 oktober ingestemd met de 

wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking 

van gegevens. Deze wet creëert randvoorwaarden 

voor een goede, snelle en veilige uitwisseling van 

medische gegevens. Apothekers moeten nu veel 

moeite doen om patiëntinformatie te ontsluiten die 

zij nodig hebben voor veilig medicijngebruik. Deze 

wet maakt het voor patiënten eenvoudiger om toe-

stemming te geven voor gegevensuitwisseling tus-

sen zorgverleners. Gegevens kunnen nu ook al wor-

den uitgewisseld, maar de nieuwe wet zorgt voor 

een verzwaring van beveiliging en bescherming. 

Patiënten krijgen meer inzicht en zeggenschap over 

hun gegevens. KBO-PCOB verwacht dat dit de 

betrokkenheid van de patiënt en de correctheid van 

medicatiegebruik en therapietrouw bevordert.  

mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl./
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Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS)  

We vroegen onder meer aandacht voor hoge zorg-

kosten waar vooral ouderen en chronisch zieken 

mee te maken hebben. Ook wezen we op het grote 

tekort aan zorgpersoneel, dat vooral in de thuiszorg 

en in verpleeghuizen erg zichtbaar is. Inmiddels is 

wel besloten dat, mede ingegeven door het manifest 

van Hugo Borst en Carin Gaemers dat ook gesteund  

wordt door KBO-PCOB, er extra geld wordt vrij-

gemaakt voor verpleeghuiszorg.. 

 Medicijnen botontkalking  

We waarschuwde  voor de grote gevolgen van het 

schrappen van vitamine D3 + calcium uit het basis-

pakket. Deze medicijnen, een middel tegen botont-

kalking, worden, als het aan de minister ligt, voort-

aan niet meer vergoed door de zorgverzekeraar. Dat 

betekent dat veel ouderen, die toch vaak al hoge 

zorgkosten hebben, het middel misschien niet meer 

innemen, met alle gevolgen van dien. Een toename 

aan botbreuken ligt op de loer.  

Verpleeghuizen / Verpleeghuiszorg 

In een brief  vroegen we onder meer extra geld vrij 

te maken voor meer en goed opgeleid personeel, 

een bezettingsnorm, te werken aan een stimulerend 

klimaat voor vrijwilligers (die dreigen te stoppen 

met hun vrijwilligerswerk vanwege de vele wet- en 

regelgeving) en meer afstemming van zorg op het 

levensplezier van ouderen. Onze brief werd tijdens 

het debat aangehaald. Ook vroegen we de leden het 

manifest van Hugo Borst en Carin Gaemers te om-

armen.  

Verpleeghuiszorg thuis / Wet Langdurige Zorg 
In een brief vroegen wij om meer oog te hebben 

voor kwetsbare ouderen die thuis wonen. Zij en hun 

naasten raken te vaak verstrikt in de ingewikkelde 

en ondoorzichtige regelgeving rondom deze wet. 

De KBO-PCOB ontvangt signalen van medisch 

specialisten dat mensen die thuis wonen met een 

zogeheten Wlz-indicatie, niet in aanmerking komen 

voor een casemanager, iemand die inzicht geeft in 

hoe om te gaan met dementie in de thuissituatie. 

Verder zijn de kosten voor de dagbesteding en de 

casemanager zo hoog dat mensen er geen gebruik 

van maken, terwijl dit voor mantelzorgers erg be-

langrijk is om het thuis vol te houden. Wij vinden 

het onverantwoord dat ouderen en hun mantelzor-

gers verstoken blijven van deze belangrijke vorm 

van ondersteuning.  

Preventie / Gerichte Gezondheidsbevordering 

Wij willen een integraal preventiebeleid voor senio-

ren. Dit zorgt ervoor dat ouderen langer thuis wo-

nen, sociaal actief en in een goede gezondheid blij-

ven. Gerichte preventie bij ouderen, zoals bijvoor-

beeld een rijksvaccinatieprogramma leidt tot lagere 

kosten en levert veel gezondheidswinst op.  

Langer Thuis wonen  
We overlegde ook dit najaar met de ministeries van 

Wonen en Volksgezondheid over langer thuis wo-

nen. We vroegen daarin aandacht voor zaken als 

meer voor senioren geschikte woningen, voor zorg 

en ondersteuning dicht in de buurt en betaalbare 

huren.  

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van 

Uitgeverij Van Berne in Heeswijk-Dinther 

www.berneboek.com 

 
 Het touwtje uit de brievenbus & Katoren 

revisited 

Auteur: Jan Terlouw 

Prijs: € 4,95 | Paperback | 2016,  

Categorie: Mens en maatschappij 

Samenvatting: 

Met zijn oprechte en emotionele pleidooi in De 

Wereld Draait Door, wist Jan Terlouw miljoenen 

mensen in hun hart te raken. Zijn oproep tot een 

leefbare wereld, waarin wij zorgen voor de aarde en 

vertrouwen hebben in elkaar, heeft veel in de 

samenleving losgemaakt. Kennelijk heeft hij iets 

onder woorden gebracht waar velen van ons naar 

verlangen. 

Als politicus, wetenschapper en auteur heeft Jan 

Terlouw zich altijd ingezet voor een betere wereld. 

Zijn beroemde boek, Koning van Katoren, is 

actueler dan ooit. De opdrachten die de jonge Stach 

moet uitvoeren om koning te worden, zijn van 

toepassing op alle problemen waar wij ons op dit 

moment mee geconfronteerd zien: van het 

klimaatprobleem tot de marktwerking in de 

gezondheidszorg en van de botsing met het 

islamisme tot het gebrek aan vertrouwen in onze 

democratie. 

In dit boek vertelt Jan Terlouw met de passie die 

hem eigen is, over de zeven grote uitdagingen waar 

wij voor staan om de toekomst van onze jeugd te 

waarborgen, voorafgegaan door de integrale tekst 

van zijn pleidooi in De Wereld Draait Door. 

Youp van 't Hek over het pleidooi: 

'Het land was ontroerd. Ontroerd door de ware 

woorden. O zo simpel gekozen, maar zo raak. [...] 

Het was tijd voor een autoriteit, een man van 

statuur, een meneer die niet voor zichzelf sprak, 

maar voor ons allemaal. Voor de jeugd, dus voor de 

toekomst. En die ons nog één keer duidelijk 

uitlegde wat we met de wereld aan het doen zijn. En 

die ons hoop gaf. En geen ijdele hoop.' 

http://www.berneboek.com/
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 Want het is een getal van een mens 

Auteur:  Klaas de Jong, 

Nederlands | Paperback | 2017  

Prijs: € 14,95, 140 pagina’s,  

Categorie: Geloofsopbouw 

Samenvatting: 

Door de eeuwen heeft men geprobeerd om de 

cijfers in het getal 666 te vervangen door letters om 

zo een naam te krijgen. Maar in de Bijbel hebben 

getallen een betekenis. Dat uitgangspunt levert een 

waardevol inzicht in het getal van het beest in 

Openbaring. De Bijbel bevat veel aanwijzingen 

zoals het gewicht van de speerpunt van Goliath die 

met zijn bespotting van God en Israël een voorloper 

was van de zeshonderdzesenzestig in Openbaring. 

Op de voorkant van het boek staan papavers, 

symbool van al het bloed dat vloeide in de velden 

van Vlaanderen in 1914-1918. Papavers leveren 

opium. Drugs horen net als geweld, bedrog, 

slavernij en geldzucht bij het beest 666. Dit boek 

opent de ogen voor de ontwikkelingen in de 

moderne maatschappij. 

 Een hoofdstuk over de verovering van Jericho laat 

zien hoe je naar de oorlogen in het Oude Testament 

moet kijken. 

Verder is er een hoofdstuk over ds. D.A. van den 

Bosch die in 1942 stierf in Kamp Amersfoort. Hij 

werd gevangen genomen vanwege zijn boek over 

666 dat een inspiratiebron was voor dit boek. 

 
 Vasten 

Auteur: Liesbeth van Gool 

Nederlands | Paperback | 2017  

Prijs: € 5,95, Categorie: Boeken 

Samenvatting: 

De veertigdagentijd voor Pasen is een tijd van 

vasten. Vasten als oefening komt voor in alle grote 

godsdiensten. Katholieken (en zij niet alleen)lijken 

 het vasten te herontdekken. Waarom? Hoe gaat dit 

tegenwoordig? Wat beleef je eraan? Hoe vasten 

bekende katholieken? Dit boekje wil inspireren en 

wel zo dat je dit jaar ook wilt vasten om je leven 

anders in te richten en je relatie tot God te openen.  

Liesbeth van Gool interviewde o.a. Monic 

Slingerland (chef opinie bij Trouw), Marc Loriaux 

(monnik), Christien de Vries (schrijfcoach) en 

Mariska Litjes (voedingsdeskundige). Met 

oefeningen, bijbelteksten en meditatie door Anselm 

Grün. 

 
 Op weg naar Pasen 2017 

Auteur: Diverse auteurs 

Nederlands | Paperback | 2017  

Prijs: € 4,95, 64 pagina’s, Categorie: Pastoraat 

Samenvatting: 

Op weg naar Pasen,  

Meditatieboekje met dagkalender 

'Licht dat ons aanstoot in de morgen...' 

Dit bekende lied van Huub Oosterhuis neemt ons 

mee op weg naar Pasen. Een lied van uittocht en 

intocht, zoals Henk Jongerius beschrijft. Hoe 

scheppen we eilanden van hoop, plekken van 

veelstemmig licht in deze wereld, waar mensen 

gezien, genezen, getroost en weer opgewekt 

worden? Door ons?  

Al lezend, schrijvend en vierend kunnen we zo 

bewust de Veertigdagentijd beleven, geïnspireerd 

door het leven van Jezus en het mysterie van de 

Opstanding. 

In het boekje zit een dagkalender met een gebed, 

een korte vertelling, een tekst over de 

kunstafbeelding of een bijzonder citaat. De 

verdiepingsteksten kunnen uitgangspunt zijn voor 

een gesprek(sgroep). Hier en daar staat een 

dagboekbladzijde. Een persoonlijk boekje om mee 

op weg te gaan naar Pasen. 

 

 

 

 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Machinespektakel in het Stedelijk Museum, Amsterdam  

Installaties die wild dansen. Het piept, kraakt, ronkt en bonkt dat het een lieve lust is. Met zijn ke-

netische machines zette Jean Tinguely zowel kunst als de kunstgeschiedenis in beweging. Vijfentwintig 

jaar na zijn dood eert het Stedelijk Museum in Amsterdam deze kunstenaar met de grootste Tinguely-

tentoonstelling ooit in Nederland. 

T/m 5 maart, Stedelijk Museum Amsterdam, www.stedelijk.nl  

 
 Grootse GEKTE, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam  

Museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam presenteert nooit eerder getoonde topstukken van 

grote surrealisten, zoals Salvador Dali, Max Ernst, René Magritte en Joan Miró.  

Gek van surrealisma is te zien t/m 26 mei .Museum Boijmans van Beuningen Rotterdam, www.boijmans.nl    

 

https://www.berneboek.com/search?controller=search&search_query=auteur:Jong%2C%20Klaas%20de
https://www.berneboek.com/search?controller=search&search_query=auteur:Gool%2C%20Liesbeth%20van
http://www.stedelijk.nl/
http://www.boijmans.nl/
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 Expositie Seventies, Gorinchem  

Music – Fashion – Desing in het Gorcums Museum. 

Neem een duik in het bonte verleden van de Seventies! Tien kleurrijke jaren waarin de verschillende stijlen 

en stromingen meer contrasteerden dan ooit. Folk en hardrock wedijverden met disco, hotpants met punk, 

en schrootjes en kamerbreed tapijt met strak meubeldesign. 

T/m 20 maart in het Gorcums Museum, Gorinchem, Grote Markt 12, www.gorcumsmuseum.nl  

 
 VROUWBEELD in Catharijneconvent, Utrecht  

De meest afgebeelde vrouw ter wereld is te bewonderen in een tentoonstelling die twee millennia beslaat: 

Maria. Uit collecties overal ter wereld worden schilderijen gepresenteerd, maar ook manusscripten, sculp-

turen, tatoeages en video-installaties. 

T/m 20 augustus, Museum Catharijneconvent, Utrecht. www.catharijneconvent.nl  

 
 Museum Gouda met expositie over aardewerk  

In Museum Gouda is een nieuwe collectie aardewerk van de kunstaardewerkfabriek Ed. Antheunis tentoon-

gesteld. Deze fabriek maakte decoraties van klei in de periode van na de Eerste Wereldoorlog tot aan de 

jaren 30, toen de economische crisis uitbrak. In totaal staan er 140 werken in de Catharinazaal van het 

Goudse museum. 

T/m 28 mei, Museum Gouda, Achter de Kerk 14, Gouda www.museumgouda.nl  

 
 De laatste tsaar, Hermitage Amsterdam  

De nieuwe tentoonstelling 1917. Romanovs & Revolutie. Het einde van een monarchie is geopend. 

De tentoonstelling vertelt het aangrijpende verhaal over het gezinsleven en de genadeloze executie in 1918 

van de Russische tsaar Nicolaas II, zijn vrouw en hun vijf kinderen. De revolutie van de bolsjewieken bete-

kende het einde van de eeuwenlange Romanov-dynastie en een kantelpunt in de geschiedenis van Rusland. 

T/m 17 september, Hermitage Amsterdam, www.hermitage.nl 

 

 

Wij feliciteren in de maand maart 

 1 mevr. H. Skowronski - Corten 
 2 mevr. A.C.M. Heemskerk - Steenland 
 3 mevr. M. Verhoeven - Moons 
 4 dhr. N. Kaaijk 
 4 dhr. J.M. van Leeuwen 
 4 mevr. C.C. Rodenburg 
 5 mevr. C.M. v. Berkesteijn-Heemskerk 
 5 dhr. J.C.L. van der Klauw 
 5 dhr. W.J. Oorschot 
 6 dhr. C.J. Huisman 
 6 dhr. H.A. Moerings 
 7 mevr. G.C.A. Ebskamp 
 9 mevr. H. Boskma 
 9 mevr. M.A. Langelaan - van Dijk 
 9 dhr. F. Leenen 
 9 dhr. J.P. Slaman 
 10 mevr. E. Kientz - Pols 
 10 mevr. G.C.M. Slaman - v. Zoest 
 11 mevr. A. Bikker 
 11 dhr. J.F.A. van der Leun 
 11 mevr. C.M.A. Schakel - Verkaaik 
 11 mevr. G. Wempe - v.d. Luer 
 12 mevr. H.C.M. Koemans -Stroop 
 13 mevr. G. van Peperstraate - Bron 
 14 dhr. M.J.M. Mimpen 
 14 mevr. L. Overes - Agterberg 

 14 mevr. C.M. Verbeij-Koot 
 15 dhr. F.H.T Lim 
 15 mevr. W.M.M. van Nieuwenhuyzen 
 15 mevr. M.J. Schaap 
 16 mevr. G. Rupke - van Veen 
 16 dhr. H.G.A. Zaat 
 17 mevr. W. van der Ark-Horsselenberg 
 17 mevr. F.E.M. Verkleij - Lichtenberg 
 18 mevr. R. Groenendijk 
 20 mevr. M.J. van  ' t Slot - Bruijstens 
 21 dhr. A.J.M. van Dijk 
 21 mevr. H.L.M.J. Eerden - Verhoef 
 21 dhr. W.T. van Leeuwen 
 23 dhr. C.J. Helmond 
 23 dhr. A.A.M. Kuster 
 24 mevr. C. Grootendorst -Heeneman 
 24 mevr. C.A.M. Looijestein-Louwers 
 25 mevr. K. Boer - Rijpstra 
 25 dhr. J. Lam 
 25 mevr. K. Schrever-Hoogendoorn 
 28 mevr. C.F. van Winkelhof 
 29 dhr. A.T. van Helden 
 29 mevr. N.F. Peters-de Kleijn 
 29 mevr. M.C.J. Verkleij - van Elk 
 30 mevr. C.H.M. de Jong - van Teijlingen 
 31 mevr. M.J. Siersema 

 
 
 
 

http://www.gorcumsmuseum.nl/
http://www.catharijneconvent.nl/
http://www.museumgouda.nl/
http://www.hermitage.nl/


KBO Aktueel 22 februari 2017 Blad 8 

 

Agenda 22 februari – 22 maart 2017 

 

Vrijdag 24 feb.: KBO-Bingomiddag .................................................... 14.00 uur – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 7 maart: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 21 maart: 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 maart 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 maart 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 de volledige Kwartaalreportage van de Landelijke Belangenbe-

hartiging KBO-PCOB 

 

 

Spiritualiteit  

Veertigdagentijd 
 

Je hart beproeven 
 

Op weg gaan en niet weten wat er komt, 

een bospad of een doodlopende weg, 

of een zware steen die niemand voor je wegrolt,  

of ontmoetingen die je energie vreten. 
 

Het zou wel eens heel zwaar kunnen worden. 

Onrustig onderweg naar nergens, 

Je vraagt en je bidt en je zoekt, 

waar is mijn liefde, mijn licht gebleven? 

 

Bron: Op weg naar Pasen 

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=0ahUKEwjuz6rK1oXSAhXEOBoKHdG2D74QjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DHBatAUI6OiM&bvm=bv.146496531,d.d2s&psig=AFQjCNGYmsqEPeajlVOKVvbpne14z7LY_A&ust=1486821150874122


 

 

 

 

 

1977 2017 KBO Waddinxveen 

 

 
 

FEEST    FEEST    FEEST   FEEST   FEEST   FEEST 
 
Ja, u ziet het goed, het is feest, de KBO Afd. Waddinxveen bestaat in 2017, 
om precies te zijn op 12 april, veertig jaar. 
Het bestuur vindt dit een goede reden om een feestje te vieren. Dit doet zij 
liever niet in haar eentje maar, naar wij hopen, met u allemaal!!! 

 
Alle leden worden hierbij dan ook van harte uitgenodigd om op vrijdag-

avond 19 mei a.s. dit met ons te komen vieren. 
 

Dit doen wij dit keer door u een avond aan te bieden in de grote zaal van de 
Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde te Waddinxveen. 
Deze feestelijke avond wordt voor het grootste deel gevuld met het opvoeren 
van een toneelstuk, waarover in een volgende Aktueel in het kort wat meer 
informatie zal worden verstrekt; maar dat het leuk wordt kunnen wij u wel 
verzekeren. 

 
Wij komen nu al met deze jubileummededeling in Aktueel, zodat u deze 

avond voor uw KBO alvast kunt reserveren. 
Deze jubileumavond wordt u uiteraard kosteloos aangeboden. 

 
Wij vertrouwen en rekenen erop dat u in groten getale gehoor zult willen ge-
ven aan deze uitnodiging want………………………. 

 
U kunt er allemaal in, de zaal is groot genoeg. 

 
In de komende Aktueel  nr.3 van maart gaan wij u nog uitgebreid informeren 
over hoe u zich hiervoor op kunt gaan geven. 

 
Met vriendelijke groet 

de Jubileumcommissie 
 

FEEST   FEEST   FEEST   FEEST   FEEST   FEEST 
 
 


