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KBO 
Waddinxveen  
 

Sinds 12 april 1977 

Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

25ste jaargang, nr. 3 
22 maart 2017 
 

De voorzitter schrijft…. 

Door omstandigheden deze keer geen info. 

 

 

Waardevolle zorg 
Waardevolle zorg is 

wat de mens geeft 

als het hart spreekt.  

Voor elkaar zijn 

als zorgen praten 

over moeilijke dagen, 

over angsten, verdriet, 

onmacht en toekomst. 
 

Waardevolle zorg maakt 

ruimte voor een glimlach, 

voor vrijheid en veiligheid, 

voor vertrouwen en  

voor meer kansen op 

een betere toekomst. 

Waardevolle zorg smaakt 

Als tranen kunnen lachen. 
 

Jan van Kouwen  

 
 
Contributie 2017 herinnering 

Hierbij roep ik u op indien u de contributie (23 euro 

p.p.- 46 euro voor een echtpaar) nog niet heeft be-

taald dit op korte termijn te voldoen. 

Dit kunt u doen door overmaking van het verschul-

digde bedrag op bankrekening: IBAN NL 91 INGB 

0006 2176 34 t.n.v. Kath. Bond van Ouderen afd. 

Waddinxveen. 

Mocht u een nieuwe acceptgiro willen ontvangen 

kunt u contact opnemen met ondergetekende. 
 

Namens het bestuur, 

Martin van Leeuwen (penningmeester). 

 

 

Rectificatie bankrekeningnummer 

Om het bedrag over te maken voor de voorjaarsreis 

is in de vorige Aktueel het rekeningnummer foutief 

vermeld. Het moet zijn: NL91 INGB 000 621 7634 

t.v.n. Katholieke Bond voor Ouderen afd. Wadinx-
veen onder vermelding ‘voorjaarsreis’. 

Onze excuses voor het ongemak! 

 

 

Bingonieuws 

Op vrijdag 7 april organiseert de KBO 

een bingo in de sfeer van Pasen 
 

Programma van de middag: 

 13.00 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 met 2 hoofdprijzen 

Een drie gangen diner voor twee personen in de 

Easy Dinner!! 

Een Senseo vivacafe ter waarde van € 79.00 !! 

 C.a. 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 door te bellen naar Tel: 0182-618197 

of mail naar: ep.groenendijk@hetnet.nl met ver-

melding 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! 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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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 Activitei-

ten kunnen hiermee leuke dingen doen op 

onze activiteiten. Met uw zegeltjes, punten en boek-

jes 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.  

 

 

Spiritualiteit 

Het Paasei 

Al generaties lang worden er met Pasen eieren ge-

geten, verstopt en cadeau gegeven. Pasen zonder 

eieren is bijna niet voor te stellen.  

Wat is er nu toch zo bijzonder aan een ei? Je kunt 

toch het hele jaar door eieren kopen en eten, maar 

met Pasen heten ze dan ineens paaseieren. Wat 

heeft dat ei met Pasen te maken? 

In een oud boek staat de volgende Russische legen-

de: Maria van Magdala ging op bezoek bij de keizer 

van de Romeinen, Tiberius geheten. Ze had een 

roodgeverfd ei meegenomen, als cadeau. Aan de 

hand van dat ei vertelde ze het verhaal over de ver-

rijzenis van Jezus, na zijn dood. Net als een kip was 

Jezus tweemaal geboren. Zoals een kuiken eerst in 

’t ei uit de kip komt en dan uit het ei, zo kwam Je-

zus eerst uit Maria, zijn moeder, en daarna uit het 

graf. 

De keizer was diep onder de indruk van het verhaal 

dat hij Pilatus, die voor de kruisdood van Jezus 

verantwoordelijk was, strafte. 

Het bijschrift bij dit verhaal zei dat dankzij de le-

gende de Russen elkaar gekleurde eieren met Pasen 

geven. Voor hen is het ei een symbool van de hoop 

op een nieuw leven. Een leven dat sterker is dan de 

dood. Een ei als teken van de dood en de verrijzenis 

van Jezus. Het kinkt ingewikkeld en onlogisch. Bij 

een nadere blik blijkt het echter zo simpel te zijn als 

het ei zelf. Uit een doods ding als een eierschaal 

komt nieuw leven tevoorschijn. Zo komt er ook uit 

de dood nieuw leven tevoorschijn. 

 

Bron: Op weg naar Pasen 

 

 

 

Unie KBO nieuws  

Unie KBO nieuws wordt KBO-PCOB nieuws. 
Op 1 januari 2017 was het zover: PCOB en KBO 

zijn samen verder gegaan. Sindsdien en in  de aan-

loop is er al intensief samengewerkt,  vandaar dat 

we nu spreken over: 

Belangen Behartiging KBO-PCOB. 

 

Pensioendebat. 

Op 9 maart organiseerden KBO-PCOB samen met 

CDA in Nijverdal voor een groot aantal organisaties 

een bijeenkomst over een nieuw pensioenstelsel. 

Dit nieuwe stelsel  moet uiteindelijk voor alle deel-

nemers, jong en oud, een goed pensioen opleveren 

dat hen in staat stelt hun leven na pensionering op 

een fatsoenlijkniveau voort te zetten. 

 

Ouderenmanifest. 

KBO-PCOB, CU, CDA en Omroep MAX pleiten in 

een gezamenlijk manifest voor actiepunten om het 

welzijn en kwaliteit van leven voor ouderen te laten 

toenemen. Doet u ook mee : 

www.waardigouderworden.nl  

voor actiepunten en om manifest te ondertekenen. 

 

Blauwe envelop. 

Belasting blijft op papier mede dankzij ons meld-

punt Dag blauwe envelop. Met een motie van het 

CDA werd de regering nu gevraagd de voorgeno-

men digitalisering in te trekken. De motie is aange-

nomen dus de blauwe envelop blijft.  

 

Slag om de ouderen. 

Politieke partijen doen er alles aan om de senioren, 

de grootste kiezersgroep, voor zich te winnen. 

KBO-PCOB doet een flinke duit in het zakje onder 

het mom van “de slag om de ouderen” de partijen 

te bestoken met voorstellen en adviezen. Met een 

kwart miljoen heeft KBO-PCOB zich in debatten 

gemengd, ondervroegen we acht lijsttrekkers en we 

zullen ze afrekenen op hun inzet ná de verkiezin-

gen. 

KBO-PCOB geeft geen stemadvies. Op de website 

kunt u lezen welke acties er ondernomen werden.  

------------------------------------------------------------- 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,      maart. 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. 

 

 

 

 

 

http://www.waardigouderworden.nl/
http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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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.   

Anna was onlangs bij de tandarts. Deze liet haar een 

formulier invullen over haar gezondheidstoestand. 

Ze vond de vragenlijst eigenlijk veel te ver gaan. 

Maar volgens haar tandarts is ze hiertoe verplicht. 

Anna wil weten of dat klopt en of hier kosten aan 

zijn verbonden. 

 

Zorgbelang antwoordt 

Het afnemen van een anamnese (voorgeschiedenis) 

is een wettelijke verplichting. Voor een tandarts is 

het van belang dat hij op de hoogte is van de ge-

zondheid van zijn patiënten omdat bepaalde ziekten 

en medicijnen invloed kunnen hebben op het gebit 

en de mondgezondheid. Voor een behandeling moet 

hij ook weten waar hij rekening mee moet houden. 

Een paar voorbeelden: als iemand een prothese in 

het lichaam heeft mag de tandarts niet zonder anti-

bioticum een tand of kies trekken. Het gebruik van 

een antistollingsmiddel (bloedverdunner) kan ern-

stige nabloedingen veroorzaken als er een tand of 

kies wordt getrokken. Misschien bent u overgevoe-

lig voor bepaalde stoffen. Het is belangrijk dat de 

tandarts hier van op de hoogte is.  

 

De tandarts heeft de wettelijke plicht om uw per-

soonlijke gegevens zorgvuldig te bewaren. Uw 

medische gegevens mogen alleen toegankelijk voor 

de medewerkers in de praktijk en eventuele andere 

behandelaars, zoals een waarnemend tandarts of de 

kaakchirurg. 

 

Wat betreft de kosten: De Nederlandse Zorgautori-

teit (NZa) zegt hierover dat het afnemen van een 

schriftelijke medische anamnese alleen declareer-

baar als er iets bijzonders of complex aan de hand 

is. Een vragenlijst invullen als iemand voor het 

eerst bij een nieuwe tandarts komt, of routinevragen 

over zwangerschap of over medicatie komen niet in 

aanmerking voor declaratie.  

  

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.  

 

 

 

Landelijke belangenbehartiging  
KBO-PCOB 

rapportage vierde kwartaal 2016 

Een gedeeltelijke samenvatting voor onze leden 

zonder computer. (deel 2) 

 

Mijn Kwaliteit van Leven  
Eén op de drie mensen met een zorgvraag geeft aan 

niet te beschikken over de hulp en/of hulpmiddelen 

die het best bij zijn/haar situatie passen. Meest ge-

noemde redenen? Zij hebben hier geen geld voor 

(41%) of komen er niet voor in aanmerking (37%). 

Dit blijkt uit een analyse van het programma 

Mijnkwaliteitvanleven.nl. KBO-PCOB is samen-

werkingspartner in dit landelijke onderzoek. Ruim 

achttienduizend ouderen, mantelzorgers en mensen 

met een chronische aandoening of beperking namen 

deel aan het landelijke onderzoek dat tot 2019 

loopt. De uitkomsten van het onderzoek gebruikt 

KBO-PCOB om bij politici duidelijk te maken dat 

de weg in ‘zorgland’ niet goed wordt aangegeven. 

En KBO-PCOB wijst ouderen op de mogelijkheden 

die er zijn om het goede loket te vinden. Bijvoor-

beeld met onze Vrijwillige Ouderenadviseurs die 

mensen kunnen helpen in het omgaan met instanties 

en financiële problemen. Meer hierover kunt u le-

zen op www.mijnkwaliteitvanleven.nl  

 

BeterOud  
Verschillende organisaties uit de sectoren wonen, 

welzijn en zorg, waaronder KBO-PCOB, hebben 

zich verbonden in het consortium BeterOud. Hier-

mee zetten de partijen de beweging voort die Het 

Nationaal Programma Ouderenzorg in gang heeft 

gezet. Dit programma stopt eind 2016. Staatssecre-

taris Martin van Rijn van VWS begeleidde woens-

dag 30 november de feestelijke overdracht tijdens 

het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’, 

waarbij ook KBO-PCOB verschillende workshops 

verzorgde.  

 

ZINGEVING  
Voltooid Leven Op 13 oktober presenteerde het 

kabinet een plan om stervenshulp te reguleren voor 

ouderen die hun leven voltooid achten. KBO-PCOB 

was verrast door dat voorstel. Vrij recent nog ver-

scheen onderzoek van een commissie van wijzen 

die verschillende groepen uit de samenleving heeft 

geraadpleegd over de wenselijkheid en mogelijkhe-

den om hulp bij zelfdoding buiten de criteria van de 

Euthanasiewet mogelijk te maken. De commissie 

concludeerde dit voorjaar na uitvoerig onderzoek 

dat aparte wetgeving gericht op 'voltooid leven' niet 

nodig is omdat het de praktijk vaak gaat om ‘stape-

ling van ouderdomsklachten’ waarin de huidige 

euthanasiewet in voorziet.  

mailto:adviespunt@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl./
http://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/
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KBO-PCOB vond dat een verstandig advies. Bij 

‘voltooid leven’ denkt iedereen aan mondige en 

autonome  ouderen. Uit onderzoek blijkt echter dat 

het in veel gevallen juist veel eenzame en kwetsbare 

ouderen zijn die hun leven voltooid achten, bijvoor-

beeld omdat ze zich tot last voelen. Stervenshulp 

voor deze mensen, hoe goed geregeld ook, is in 

deze gevallen het verkeerde antwoord op een veel 

dieperliggend probleem. KBO-PCOB wil daarom 

dat het kabinet eerst die problemen aanpakt en werk 

maakt van herwaardering van ouderdom als levens-

fase. Die visie uitten we niet alleen in de media, 

maar ook in een brief die we naar de Tweede Ka-

mer stuurden. Vanzelfsprekend blijft KBO-PCOB 

de ontwikkelingen op de voet volgen.  

Coalitie van Betekenis tot het Einde  
Investeer de komende drie jaar in totaal €1,5 mil-

joen in het werk van de Coalitie van Betekenis tot 

het Einde, waar KBO-PCOB deel van uitmaakt. Dat 

voorstel van de SGP kreeg donderdag 10 november 

de steun van staatssecretaris Martin van Rijn van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). KBO-

PCOB is blij met deze positieve uitspraak en blijft 

zich de komende jaren samen met de coalitiepart-

ners inzetten om ouderen te stimuleren om te praten 

over het levenseinde. Onderdeel van onze activitei-

ten Coalitie Van Betekenis tot het Einde is de web-

site en campagne ikwilmetjepraten.nl. Doel van 

daarvan is om iedereen ervan bewust te maken dat 

het belangrijk is om het gesprek over de laatste fase 

van het leven aan te gaan.  

 

VEILIGHEID  

Veilig thuis wonen  
Dit najaar ging KBO-PCOB in gesprek met de Ver-

eniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de zorg-

verzekeraars en andere ouderenorganisaties om te 

kijken hoe veilig thuis wonen beter ondersteund kan 

worden. De insteek van KBO-PCOB bij die ge-

sprekken is breed: wat ons betreft gaat het bij veilig 

thuis naast valpreventie en brandveiligheid ook om 

voorkomen van inbraak en babbeltrucs (financiële 

mishandeling). Met het ministerie van Volksge-

zondheid wordt gekeken naar mogelijkheden van 

een preventie-coalitie; met Binnenlandse Zaken 

kijken we naar de mogelijkheden om een folder 

over brandveiligheid voor Wmo-consultenten uit te 

breiden naar informatie over valpreventie en bab-

beltrucs. Daar betrekken we ook de VNG bij, net 

als partijen zoals de Brandweer.  

 

Ouderenmishandeling  
Na een stilteperiode vanuit het ministerie van VWS 

is er dit kwartaal op meerdere fronten beweging te 

constateren. De Brede Alliantie Financieel Veilig 

Ouder Worden, waar ook KBO-PCOB in zit, wordt 

steeds concreter in haar aanpak, op gebied van de 

banken, de bewindvoerders en mentoren. Ook zijn 

onze belastinghulpen in beeld die wellicht bijge-

schoold kunnen worden. Ook zijn er nu concrete 

plannen voor lokale pilots op het gebied van zoge-

heten ontspoorde mantelzorg en landelijke bijeen-

komsten op het gebied van handelingsverlegenheid. 

De KBO-PCOB blijft aandacht vragen voor de 

noodzaak van voorlichting onder ouderen en voor 

de regie bij het slachtoffer.  

 

Ter inspiratie 
Wanneer je op het punt bent beland  

waarop je alle controlezucht uit handen kunt 

geven,  

zal er een nieuwe orde in je leven ontstaan;  

natuurlijker, spontaner, creatiever en  

moeitelozer  

dan je je kon voorstellen toen je nog in controle 

geloofde.   
Erik van Zuydam  
 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van Uitge-

verij Van Berne in Heeswijk-Dinther. 

www.berneboek.com   

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 Troostboek 

Auteur: Hans Stolp 

Prijs: € 15,00, Hardback, 2016, 144 pagina’s  

Categorie: Spiritualiteit 

Samenvatting: 

Hans Stolp voegt met dit Troostboek een pareltje 

toe aan zijn uitgebreide oeuvre. We zoeken allemaal 

wel eens naar woorden van kracht, bemoediging, 

troost of inspiratie voor onszelf of voor een ander. 

In dit prachtig vormgegeven Troostboek heeft hij 

zijn persoonlijke keuze verzameld. Een warm ge-

schenk voor jezelf of een dierbare. 

 
 Alles voor allen 

Auteur: Huub Oosterhuis 

Prijs: € 17,99, Paperback, 2017, 224 pagina’s 

Categorie: Theologie 

Samenvatting: 

Het boek 'Alles voor allen' is een nieuwe catechis-

mus (geloofsboek) van Huub Oosterhuis. Uit zijn 

vele publicaties, preken en overwegingen heeft 

theoloog en liturgist Kees Kok, in overleg met de 

auteur, een ander soort 'catechismus' gedistilleerd. 

Hierin wordt geprobeerd aan de hand van het 'Grote 

Verhaal' van de Joodse en van de 'messiaanse' ('oer-

christelijke') traditie, antwoorden te vinden op de 

http://www.berneboek.com/
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eeuwige vragen van vandaag. Voorbij aan het on-

derscheid katholiek-protestant en voor alle mensen 

van goede wil. Veel mensen die in christelijke ker-

ken zijn opgegroeid, hebben geen flauw idee meer 

waar het in het christelijk geloof om gaat. In deze 

nieuwe catechismus worden de wezenlijke vragen 

helder beantwoord. 

 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 In het hart van de Renaissance Rijksmuseum Twente  

Noord-Italië was een kruispunt, ook in de kunst. Rafaël, Titiaan, Savoldo, Lotto…. 

De allereerste overzichtstentoonstelling van de Italiaanse hoog-renaissance nu te zien in Enschede. Niet 

eerder waren in Nederland zoveel Italiaanse meesters bijeen. Maar liefst 45 topstukken uit o.a. de Pinacote-

ca Tosio Martinengo, Brescia. Als enige Nederlander hangt het werk van Lambert Sustris uit Amsterdam 

hiertussen. Hij vestigde zich in Venetië, waar hij werkte in het atelier van Titiaan. 

T/m 18 juni in Rijksmuseum Twente, Lasondersingel 129-130, Enschede, www.rijksmuseumtwente.nl  

 
 Eten in oorlogstijd Verzetsmuseum Amsterdam  

Nieuw! In de tentoonstelling Eten in Oorlogstijd maken vijf bekende topkoks een gerecht met ingre-

diënten die tijdens de bezettingsjaren beschikbaar waren. 

Met in de hoofdrollen, Pierre Wind, Bobby Rust, Edwin Florès, Angélique Schmeinck en Julius Jaspers. 

Een tentoonstelling die rijk is aan historische informatie en een inspiratie voor de kookliefhebber van nu! 

T/m 28 mei, Verzetsmuseum Amsterdam, Plantage Kerklaan 61, www.verzetsmuseum.org  

 
 Dat ene ADRESJE…. Tassenmuseum Hendrikje  

In Tassenmuseum Hendrikje kun je heerlijk gaan hightea-en. Er is een special arrangement voor fashionis-

ta’s. 

Je krijgt cakes en koekjes in de vorm van kekke schoenen en hippe tassen. Dat wil je toch? Het ideale uitje 

met de leukste buurvrouw uit de straat of vriendin(nen). En daarna natuurlijk een echte tas scoren. 

Tassenmuseum Hendrikje, Herengracht 573, 1017 CD Amsterdam  

http://tassenmuseum.nl/museumbezoek/museumrestaurant/  

. 

 

Wij feliciteren in de maand april 

 1 mevr. L.M. Gerdes -  Everts 
 1 mevr. M. Prins - Pamies 
 3 dhr. J.W.A. v. Berkesteijn 
 3 dhr. A.P. Wognum 
 4 mevr. G.J.M. Dekker - Engelhard 
 5 dhr. W. Druijff 
 5 dhr. C.L.M. Olsthoorn 
 5 dhr. J. Slagter 
 6 dhr. G. Klijn 
 6 mevr. C. Klijn - Ellerbroek 
 6 mevr. I.A. van Nielen - van Eijk 
 6 mevr. P.C.M. Steenbergen 
 7 dhr. J.P. van Dam 
 7 mevr. G.M. Leenen - Koster 
 7 mevr. C.M.P. Schild - Buys 
 8 dhr. J.M. Mookhoek 
 8 mevr. B.S. Pit-Bikker 
 9 mevr. C. van Riet-van Breukelen 
 12 dhr. H.H. van Bourgonje 
 12 dhr. C.C. van der Klauw 
 13 dhr. T.H. de Lang 
 16 mevr. H.M. Tol 
 16 dhr. J. de Waal 

 17 dhr. P.M. Compeer 
 17 dhr. H.J. van Rijn 
 19 mevr. M.N. de Wit 
 20 mevr. M.G. van Bourgonje - Bitterlich 
 20 mevr. H.A.M. van Dommelen 
 20 mevr. M. Guikema - Halsema 
 21 mevr. M.A. Groenendijk 
 22 mevr. E.A. de Bruin 
 24 mevr. M.J. de Groot 
 24 mevr. J.C. van der Hoven - Barenburg 
 25 mevr. B.C.M. Verhoef - Bergsma 
 25 mevr. A. van Wijk - den Uyl 
 26 mevr. A. van Dam - Hogenhout 
 27 mevr. M.A. Heemskerk 
 28 mevr. G. Bosma-Noorlander 
 28 mevr. J.N. Hoogerbrug-Hijzelendoorn 
 28 mevr. G.F. Leerentveld 
 28 mevr. E. Vos-de Bruin 
 29 dhr. H.A. van der Geer 
 30 mevr. G.J.E. Gerts - Lichtenberg 
 30 mevr. W. Hagoort 
 30 mevr. A.P.M. van Rutten - de Haan 

 
 
 

 

http://www.rijksmuseumtwente.nl/
http://www.verzetsmuseum.org/
http://tassenmuseum.nl/museumbezoek/museumrestaurant/
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Agenda 22 maart – 26 april 2017 

 

Dinsdag 4 april: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Vrijdag 7 april: KBO-Bingomiddag in de sfeer van Pasen ............... 13.30 uur – 16.30 uur 

Zaal open vanaf 13.00 uur. Kosten € 6.00 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 18 april: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 21 april: Algemene Ledenvergadering .................................... 14.00 uur 

Zaal open vanaf 13.30 uur, zie apart aangehechte Uitnodiging met Agenda 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Woensdag 26 april: Voorjaarsdagreis ....................................................... 08.45 - ± 19.00/1930 uur 

Vertrek vanaf het Anne Frank Centrum, 

Aanwezig zijn om 08.30 uur. Vergeet uw zorgpas niet.  

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 12 april 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 26 april 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 

 

 
Paasbloemstukje 

Benodigdheden: 

Diep bord of schaal met brede rand; 

Narcissenplantjes en/of andere voorjaarsplantjes 

Wat mos 

Lege eierdopjes  

Wilgenkatjes  

Verdeel de narcissen, leg het mos ertussen, en werk af met 

eierschalen en wilgentakjes

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


  

 

                                                                                                                       Vervolginformatie over de jubileumfeestavond van 19 mei a.s. 

KBO-geschiedenis: 

 

Het begin……….. 

Met een schrijven van mevrouw Kleiweg-Streng, als secretaresse van de voorloper van onze KBO, de Katholieke bond van bejaarden en 

gepensioneerden, aan de gemeente Waddinxveen met een verzoek tot het geven van subsidie voor de op 12 april 1977 op te richten bond 

begint het ”leven”  van de KBO afd. Waddinxveen. 

Over de periode 1977-1988 is helaas weinig bekend, wel bekend is een schrijven betreffende het aftreden van voorzitter  

B.de Wolff op 10 juni 1988. 

Op 4 april 1990 wordt onze vereniging, onder voorzitterschap van dhr.P.Rippe, notarieel vastgelegd en aangemeld bij de Kamer van 

Koophandel, wat tot op de dag van vandaag nog steeds van kracht is. 

De toeloop van leden verliep spectaculair. 

Op 1 januari 1989 waren dat er 214, op 1 januari 1990 waren dat er 290. 

Vijf jaar later, op 1 januari 1995, waren het er al 492. In 2007, ons 30-jarig bestaan, zijn dat er alweer 716. 

Per 1 januari 2017 staat de teller stil bij 552. 

 

Nog enige feiten: 

 

Onze vereniging heeft, voor zover wij weten, tot nu toe zes voorzitters gehad. 

Van 1977 tot 1982 dhr. Huisman 

Van 1982 tot juni 1988 dhr. de Wollf 

Van 1988 tot 2002 dhr. Rippe 

Van 2002 tot 2010 mevr. Steenland 

Van november 2010 tot februari 2011 mevr. Stolwijk 

Van mei 2011 tot nu toe is dat dhr. Kientz 

 

De eerste KBO-Aktueel verscheen op 1 januari 1992. Onze Nestor heette tot 1992 “ Levensvenster”. 

 

Over de Jubileumavond 

 

Het op te voeren toneelstuk van die avond “DE BENDE VAN 4X70”. 

zal worden uitgevoerd door het toneelgezelschap (zie foto) “De toneel vrienden”. 

Het is een blijspel in 2 bedrijven door Rien Buunk. 

Willem, Katrien, Albert en Matthieu wonen in een verzorgingshuis.. 

Ze zijn ontevreden over de gang van zaken in het huis.  

De kosten lopen op, vakantie zit er niet meer in, op alles wordt bezuinigd. 

Daar gaan ze wat aan doen! Ze maken een plan om aan geld te komen.  

Om de aandacht van leiding en personeel af te leiden wordt de aandacht  

voor elkaar steeds heftiger.  

Dit tot groot ongenoegen van de directeur, ze wordt er helemaal gek van en dreigt  

met maatregelen. 

 

U merkt het al, dit wordt een heerlijke ontspannen avond!! 

 

 

Zoals eerder vermeld vieren wij ons veertigjarig jubileum met een feestavond op vrijdagavond 19 mei 2017. 

Locatie: Ontmoetingskerk aan de Groensvoorde 3,  2742 DJ te Waddinxveen. 

De zaal zal vanaf 19.00 uur voor u geopend zijn en de jubileumavond zal vanaf 20.00 uur beginnen. 

Uiteraard zorgen wij bij binnenkomst voor een kopje koffie of thee, met iets lekkers hierbij.  

In de pauze van het toneelstuk wordt nog een drankje geschonken en wellicht vindt u het na afloop wel gezellig om nog even na te willen 

praten het kan allemaal.   

 

Deze avond wordt u kosteloos aangeboden. 

u komt toch ook!!! 
Er is echt ruimte genoeg voor alle leden en u zit op comfortabele stoelen. 

 

Om reden van personele bezetting dient u zich wel even van tevoren op te geven. Dit kan tot uiterlijk 12 mei 2017  

 

U kunt dit op twee manieren gaan doen:  

per Email: jam.zoet@gmail.com ( met vermelding van Naam en Telefoonnummer en met hoeveel  personen u wilt komen). 

Telefonisch 06-129 208 35 (alleen tussen 17.00 u-18.00 u). OOK OP DE SFEERVOLLE PAASMIDDAG KAN DIT AL!! 

 

Met vriendelijk groet, de Jubileumcommissie 

 

 

1977 2017 KBO Waddinxveen 


