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Van het bestuur 

Algemene Ledenvergadering matig bezocht 
maar erg gezellig 

Kennelijk ontkomt de KBO ook niet aan de teneur 

van matig bezochte algemene ledenvergaderingen. 

Slechts ongeveer 8% van de leden had de moeite 

genomen deze vergadering in de Hoge Noot te be-

zoeken. Naar later bleek zullen thuisblijvers spijt 

hebben, want na de officiële vergadering was het 

optreden van Shantykoor De MoordtZangers het 

aanhoren en  -zien meer dan waard! 

De vergadering werd om 14:00 uur geopend door 

de secretaris Hans Nijenhuis, die na een welkom 

aan de leden en vertegenwoordigers van andere 

organisaties uitleg gaf over de afwezigheid van 

Hans Kientz, de voorzitter. De gelegenheidsvoorzit-

ter begon zijn openingswoord met een gedicht van 

Ben van Ooijen, directeur van “De Tuinen van Ap-

peltern.  Kern van het verhaal was dat op landelijk 

gebied de fusievereniging KBO-PCOB druk doende 

is met lobbyen om daar waar mogelijk (over-

heids)beleid seniorvriendelijker te krijgen. Kortom: 

KBO-Waddinxveen is een actieve vereniging dat dit 

jaar haar 40-jarig jubileum mag vieren! 

Na dit betoog werd de agenda gevolgd. De notulen 

van de vorige algemene ledenvergadering werden 

goedgekeurd en vastgesteld. Ook de herbenoeming 

van bestuursleden was snel afgerond.  

Hierna was het tijd om verantwoording af te leggen 

over het gevoerde beleid. Nu in zijn rol als secreta-

ris gaf Hans Nijenhuis een bloemlezing van de acti-

viteiten. Hierbij werd vooral de nadruk gelegd op 

het vrijwilligerswerk binnen de KBO-

Waddinxveen, zonder alle vrijwilligers is de KBO 

niets!  

Nu was het de beurt aan Martin van Leeuwen, de 

penningmeester om de financiën te verantwoorden. 

Dat begon met de verklaring van de kascommissie, 

die bedankt werd met een bos bloemen. De verga-

dering verleende decharge aan het bestuur. Aange-

zien José Eggermont aftredend is en Ton v.d. Hon-

del als reservelid toetreedt tot de kascommissie, 

werd Toke de Jong benoemd als reservelid. Af-

gaand op de kascommissie was de presentatie van 

de jaarrekening en de begroting voor iedereen dui-

delijk.  

Na de rondvraag en in zijn slotwoord kreeg Elly 

Groenendijk de gelegenheid Frans Roefs te bedan-

ken voor zijn aanwezigheid als EHBO-er. Hij wordt 

opgevolgd door Mw. Noordhoek en zij zal op de 

activiteiten present zijn.  

En toen was er koffie (en thee)….. 

Na de pauze was het de beurt aan Shantykoor De 

MoordtZangers uit onze buurgemeente. Hun zang 

en muziek werkte inspirerend, want iedereen neu-

riede of zong mee al dan niet meedeinend op de ten 

gehore gebrachte zeemansliederen. Om 17:00 uur 

ging iedereen weer huiswaarts. 

 
 

De gehele versie van dit verslag is te lezen op onze 

website: www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

Bezorgers Nestor gezocht! 

Veel bezorgers van de Nestor worden een jaartje 

ouder en merken dat het bezorgen van de Nestor 

hun zwaar gaat vallen. Enkelen zijn er al mee 

gestopt en een aantal heeft aangegeven te willen 

stoppen…… Maar we willen toch allemaal die 

Nestor met Aktueel op tijd in de bus? 

Welke leden helpen ons uit de brand?  

U kunt zich aanmelden bij Joop Wubben 

0182 617917 of bij het secretariaat Hans Nijen-

huis, 06 28898285 Leden zullen u dankbaar zijn! 

 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Bingonieuws 

Aanstaande vrijdag 28 april van 14.00 

t/m 16.30 uur organiseren wij weer 

onze KBO bingo middag gehouden in 

de Hoge Noot aan de Jan Willem Frisoweg 1 
 

Op vrijdag 2 juni organiseren wij weer onze laatste 

bingomiddag van het voorjaar 2017. 

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 zitten met als prijs twee 

cadeaubonnen 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 Frisoweg 1 

2741 BV Waddinxveen   

Iedereen is van harte welkom! 

Kijk voor meer informatie van de KBO Waddinx-

veen op: 

Website:  www.kbowaddinxveen.nl  

Facebook: KBO Waddinxveen 

 

 

KBO’s Paasbingo weer groot succes 

Op vrijdagmiddag zaten circa 70 bingo-

enthousiastelingen bij elkaar in de Hoge Noot aan 

de J.W. Frisoweg om de jaarlijkse Paasbingo  te 

spelen. Iedereen was in een opperbeste paasstem-

ming niet alleen door de vele prijzen die klaar ston-

den om gewonnen te worden maar ook mede door 

het lekkere tempo in het spel. Een ultiem voorval: 

iemand had tegelijk met twee borden bingo!  

In de pauze was er niet alleen koffie en thee, maar 

ook paaslekkers dat gretig aftrek vond. Tevens kon 

men zijn of haar tanden stuk bijten op een fotopuz-

zelspel . Het was nl. de bedoeling om de namen van 

bestuursleden te zetten bij de juiste babyfoto van 

het bestuurslid. Verrassend de vele goede antwoor-

den! 

Na de pauze was het tijd voor de loterij, waar vele 

mooie prijzen te winnen waren met als hoofdprijzen 

het nieuwste Senseo koffiezetapparaat en een diner-

bon voor twee personen. 

Na de loterij was het weer tijd om naar huis te gaan 

en kreeg men bij de uitgang een kleine paasattentie. 

Blijde gezichten alom en een tevreden organisatie. 

 

 

Meimaand - Mariamaand 
Stil en onopvallend, 

bescheiden op de achtergrond, 

een beetje vergeten, 

vind je haar toch overal terug:  

in kerken en kapellen, 

op hoeken van straten 

verkleurd door regen en wind, 

oud of modern van vorm: 

Maria, de vrouw zo menselijk nabij. 

een jonge vrouw uit Galilea 

met een leven, getekend 

door het lijden van haar zoon. 

Moeder van een kind anders dan andere, 

dat van kleins af zijn eigen weg ging. 

Ze leerde het aanvaarden 

met het zwaard in haar hart. 

Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon. 

Op dat moment was er van mannen en leerlingen 

geen sprake meer: ze waren er allemaal vandoor. 

Ze kon aanvaarden omdat ze zich door God aan-

vaard wist. God had naar haar omgezien. 

Nu durft men nauwelijks nog over haar spreken. 

Ze lijkt in haar eenvoud niet meer in onze tijd te 

passen. 

En toch blijft haar leven van pijn en diep geloof 

een uitnodiging tot inzet en inkeer. 

Bedankt Maria dat je “ja” hebt gezegd 

terwijl je voelde dat er veel van je werd ge-

vraagd. 

Wij vragen je: help ons ook “ja” te zeggen 

want jouw verhaal is ons verhaal 

omdat ook wij in het kleine leven van elke dag 

de wereld mogen en moeten verlichten 

in naam van Uw kind Jezus, aangestoken door 

Gods zegen en Geest. 
 

Bron: Zalige Titus Brandsma parochie,  

Locatie Bernulphus Oosterbeek 

 

 

Unie KBO nieuws  

Nieuw gezamenlijk tijdschrift. 

De ledenraad KBO-PCOB besloot 7 maart jl. una-

niem dat er één gezamenlijk magazine komt. Nu 

krijgen de KBO-leden nog de Nestor en de PCOB-

leden nog het Perspectief. Straks krijgen zij alle-

maal hetzelfde nieuwe blad dat ook een nieuwe 

naam zal krijgen. Het is met een oplage van meer 

dan een kwart miljoen exemplaren ook gelijk het 

grootste maandblad voor senioren van Nederland. 

Vanaf augustus 2017 verschijnt het nieuwe maga-

zine voor u. 

http://www.kbowaddinxveen.nl/


KBO Aktueel 26 april 2017 Blad 3 

Nu na de verkiezingen.  
Dat bij de formatie de belangen van ouderen, ge-

noemd in het Zilveren Pact, worden onderkend is 

mede dankzij onze inspanningen een succes. Onze 

verkiezingswebsite trok al veel aandacht. Houd in 

de komende tijd onze website in de gaten, 

www.kbo-pcob.nl/formatie  

Er zijn veel beloftes gedaan aan de ouderen en nu is 

het tijd voor daadkracht. KBO-PCOB blijft tijdens 

de formatie aandacht vragen voor de positie van 

senioren in de samenleving. Zo willen wij een mi-

nister (staatssecretaris) voor ouderenbeleid. In 

Nieuw Zeeland en Duitsland zijn al zulke bewinds-

lieden die gaan over veel onderwerpen. Zorg, ver-

grijzing, werk, eenzaamheid en verwaarlozing, 

veiligheid. In Duitsland ook jeugd en gezin. 

Deze levensloopbenadering spreekt ons erg aan. 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,       april 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. 

 
 

Herdenking 4 mei 
Rondrijdend zie ik vlaggen halfstok hangen. 

Zó onwerkelijk, je wilt slechts verlangen 

naar wat vrolijkheid, de natuur in kleur. 

Je verwacht er niet een mineur op deze zo 

strálende dag. 

Eéns, dat men geheel niet meer het daglicht 

zag en zich nú herinneren wil. 

Vanavond, vanzelfsprekend, 2 minuten stil... 

 
Bron: Internetsite Gedichten 

 
 

Bevrijding 
Licht aan het eind van de tunnel 

Licht dat het duister verdrijft 

Licht dat haar stralen laat noden 

Licht dat bevrijding beschrijft. 
 

Licht dat ons voort zal gaan leiden 

Licht dat van moeiten bevrijdt 

Licht dat het hart zal verblijden 

Licht dat haar glans rond ons spreidt. 
 

Licht uit de hemel gevallen 

Licht dat haar vreugde vertaalt 

Licht dat er schijnt voor ons allen 

Licht dat van vrede verhaalt. 
 

Licht dat door God is ontstoken 

Licht dat het leven bepaalt 

Licht dat voor eeuwig ontloken 

Licht dat ons glanzend onthaalt. 
 

Licht dat voor altijd blijft schijnen 

Licht dat ons liefd’vol omstraalt 

Licht dat met zwevende lijnen 

Lichtend Gods huis binnenhaalt. 
 

Justus A. van Tricht 

 

 

Workshop Brief aan uw naaste over het 
levenseinde  

Over het levenseinde hebben we zo onze eigen 

gevoelens en verwachtingen. Het delen van ge-

dachten over dit onderwerp met de mensen die 

dicht bij je staan is lastig. Bijvoorbeeld omdat er 

steeds geen juist moment voor is of omdat u 

denkt daar een ander mee te belasten. Het 

schrijven van een brief aan uw naaste kan dan 

een waardevolle stap zijn. KBO-PCOB biedt een 

workshop aan om deze brief te schrijven. 

 

Bij het schrijven van een brief krijgt u eerst zelf 

helder wat daadwerkelijk van belang is om te ver-

tellen. Wat wilt u nog delen over uw leven? Bij-

voorbeeld over dingen die gebeurd zijn, waar u trots 

op bent of spijt van hebt? Welke wensen of wijs-

heid wilt u meegeven aan anderen? Welke persoon-

lijke wensen van uzelf – over het levenseinde of het 

afscheid – wilt u delen? Wat wilt u nalaten en hoe 

wilt u herinnerd worden? De antwoorden op deze 

vragen zijn echt voor iedereen anders. Als u weet 

wat voor u van betekenis is, kunt u de tijd nemen 

om de juiste woorden te vinden en op te schrijven. 

Pas daarna kiest u voor het versturen, geven of 

voorlezen van de brief aan de ander. Deze brief kan 

een opening zijn voor een gesprek of van onschat-

bare waarde zijn op een later moment.  

Op donderdag 18 mei komen ongeveer 20 ouderen 

een middag bij elkaar om een brief aan hun naaste 

te schrijven. Schrijfdocent Monica Boschman laat 

de deelnemers via bijzondere schrijfoefeningen 

ontdekken wat ze in hun brief willen vertellen. Met 

deze ingrediënten ontstaat al tijdens de middag de 

eerste versie van de brief.  

Aanmelden 

Doet u mee? De workshop is in Utrecht en duurt 

van 13.00 tot 16.00 uur. Het is een activiteit die past 

binnen het project van de coalitie van betekenis tot 

het einde; praten over het levenseinde. Organisatie 

KBO-PCOB. Reiskosten worden vergoed op basis 

van openbaar vervoer.  

Aanmelden: Paulien.Ketels@kbo-pcob.nl  

http://www.kbo-pcob.nl/formatie
http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:Paulien.Ketels@kbo-pcob.nl
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Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van 

Uitgeverij Van Berne in Heeswijk-Dinther 

www.berneboek.com 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel 

 
 Geen dag zonder Maria 

Auteur: Desirée Krikhaar 

Prijs: € 24,95, Hardback, 2017, 384 pagina’s 

Categorie: Geschiedenis 

Samenvatting 

Maria. Een naam met vele verschillende connota-

ties. Mens, mythe, moeder. Voor sommigen een 

symbool, voor anderen zo echt als vlees en bloed. 

Maria is van ons allemaal. In de religieuze geschrif-

ten is zij de moeder van Jezus, maar haar betekenis 

reikt verder. Zij is een wereldomvattend icoon voor 

vrouw-zijn, gezin- en moederliefde, vreugde en 

verdriet, troost en bescherming. Niet voor niets 

steken zoveel mensen, ongeacht hun cultuur of 

religie, een kaarsje op voor Maria als zij tijdens hun 

vakantie een kerk bezoeken. Er zijn ongetwijfeld 

veel mensen voor wie geldt: geen dag zonder Ma-

ria. 

Het boek Geen dag zonder Maria is een reis door 

het hele jaar, waarbij de lezer elke dag wordt verrast 

door Maria: met een feest of een legende, een mooi 

gedicht of gebed, een opmerkelijk weetje, een Ma-

ria-verschijning, een lach en een traan, een bijzon-

der recept. Het boek laat zien waar de wereldwijde 

verering van Maria vandaag komt en hoe Maria 

mensen tot op de dag van vandaag inspireert. 

De korte teksten, per kalenderdag ingedeeld, gaan 

vergezeld van prachtige illustraties, die reiken van 

oermoeders en godinnen via middeleeuwse beelden 

en manuscripten tot hedendaagse kunst en zelfs 

tatoeages. Juist die diversiteit maakt Geen dag zon-

der Maria bijzonder aantrekkelijk. 

 
 Fransiscus van Assisi 

Auteur: Frank Bosman 

Prijs: € 24,95, Hardback, 2016, 160 pagina’s 

Categorie: Geschiedenis 

Samenvatting: 

Fransiscus van Assisi werkte als geen ander op de 

verbeelding. Geen heilige heeft ooit zo'n rage in de 

beeldende kunst losgemaakt,' aldus kunsthistoricus 

Henk van Os. Hij is gefascineerd door Franciscus, 

zijn weergave in de beeldende kunst, levenswijze en 

gedachtegoed. 

In Fransiscus van Assisi zijn nieuwe gezichten over 

Franciscus (1181/1182/1226) samengebracht. De 

artikelen zijn toegankelijk geschreven en rijk geïllu-

streerd. Specialisten uit allerlei vakgebieden nemen 

de lezer mee naar het Italië van Franciscus en de 

bronnen over zijn leven, en vertellen hoe men in 

later tijden omging met zijn gedachtegoed. 

De lezer gaat in Fransiscus van Assisi mee op een 

tijdreis door de kunstgeschiedenis: van de vroegste 

kunstwerken waarop Franciscus is afgebeeld tot aan 

zijn verbeelding in de moderne kunst, van Giotto tot 

Fra Angelico, van Carracci tot Rubens, Rembrandt 

en Escher. Het grote inleidende artikel geeft voor 

het eerst een overzicht van de kunsthistorische ont-

wikkeling van Franciscus van de dertiende eeuw tot 

nu. 

 
 Het geheim van de schelp 

Auteur: Joop van der Meulen 

Prijs: € 12,50, 585 pagina’s 

Categorie: Pelgrimage en reizen 

Samenvatting 

De pelgrim op weg naar Santiago de Compostela 

siert zijn kleding met een schelp, van oudsher het 

symbool voor de tocht die hij maakt. De reis, vaak 

begonnen als een avontuur, blijkt voor velen achter-

af een openbaring te zijn, in menig opzicht bepa-

lend voor hun verdere leven. Het geheim van de 

schelp, de weg van de geest heeft als ondertitel: een 

spirituele reisgids voor de pelgrim. Het wordt uit-

gegeven als ?dwarsligger?. Dat betekent: een boek 

in een zeer handzaam formaat dat gemakkelijk in 

een rug- of kontzak past, direct onder handbereik. 

De in Het geheim van de schelp gebundelde spreu-

ken, gedachten en gedichten, sommige lichtvoetig, 

andere met enigszins zwaardere tred, zijn te be-

schouwen als geestelijk voer voor onderweg. Ze 

zijn bedoeld om over na te denken, de pelgrim te 

inspireren en hem zo behulpzaam te zijn bij het 

realiseren van zijn eigen weg.  

De melodie van de in het boekje opgenomen lie-

deren zijn binnen afzienbare tijd te horen/te down-

loaden via www.santiago.nl, waar ze door hen bei-

den ten gehore gebracht worden. Aldus kan elke 

pelgrim in spe zich de melodie van de liederen ei-

gen maken. 

 

 

 

 

 

 

http://www.berneboek.com/
http://www.santiago.nl/
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Kunst- en Cultuurrubriek  

 Museum Rotterdam  

Vrouwen van Rotterdam toont hoe de positie van vrouwen tijdens de wederopbouw veranderde.  

Van letterlijk handelingsonbekwaam in de jaren 40 en 50 tot de protestgeneratie van de jaren 60 en 70. 

Vrouwen met ambities en dromen. Inspirerend voor vrouwen van nu.  

T/m 1 oktober, Museum Rotterdam, Rodezand 26, (achter het stadhuis, bij de Meent) 

3011 AN Rotterdam Info: www.museumrotterdam.nl  

 
 Stedelijk Museum Amsterdam 

De verliefde camera. Het Stedelijk Museum toont een groot overzicht van het werk van Ed van der 

Elsken, fotograaf, filmer, kunstenaar, romanticus. (1925-1990).  

Hij heeft een vrolijke, uitnodigende manier van doen. In deze grote overzichtstentoonstelling, waarin behal-

ve foto’s ook contactvellen, schetsen, diashows, boeken en fragmenten van zijn films te zien zijn.  

‘Ik bezing het leven’, zegt hij aan het eind van zijn film De verliefde camera. Liefde, moed, schoonheid, 

maar ook woede, bloed, zweet en tranen.  
T/m 21 mei, Stedelijk Museum Amsterdam, Museumplein 10, 1071 DJ Info: www.stedelijk.nl  

 
 Van Gogh Museum Amsterdam  

Prints in Paris. Van elitair tot populair. Affiches van het Parijse nachtleven, Illustraties voor tijd-

schriften en nog veel meer zijn te zien in deze tentoonstelling.  

Papier is geduldig, luidt het gezegde, maar het is vooral kwetsbaar. Dat geldt zeker voor kunstwerken op 

papier. Daarom zijn deze slechts sporadisch – met gedempt licht – te bewonderen in musea. Op vangogh-

museum.nl/prenten kan iedereen inzoomen op verschillende affiches. 

Voor Vincent van Gogh kwam deze bruisende ontwikkeling van deze prachtige prenten te laat. Hij overlijdt 

in 1890, als de prentenhausse nog moet losbarsten. Vooral het idee om werk in oplage onder een groot 

publiek te kunnen verspreiden spreekt Van Gogh aan. 

T/m 11 juni, Van Gogh Museum, Museumplein 6, 1071 DJ Info: www.vangoghmuseum.nl  

. 

 

Wij feliciteren in de maand mei 

 2 mevr. J.A. Benschop - Ankoné 
 2 dhr. J.M. Clarenbeek 
 2 mevr. G.J.M. van der Wal - van de Zande 
 3 dhr. M. Reichard 
 3 mevr. D.A.M. Reijnders - v.d. Kar 
 4 mevr. I. van Tol - Gebel 
 4 mevr. J.C. de Zeeuw-van Hoorn 
 5 mevr. G. van Gent-van Hoof 
 6 mevr. M.L.J.A. Jongeneel-Goos 
 7 mevr. G.J. Huisman - Schoonhoven 
 7 dhr. P.M.L. Krop 
 7 mevr. A.J.M. Preitschopf - Winters 
 8 dhr. N. van Egmond 
 8 mevr. J. Janmaat - Kippersluis 
 8 dhr. A.S.P. Verschuur 
 9 mevr. M. de Bruin - v.d. Klauw 
 9 dhr. J. Gerts 
 9 dhr. A. Jonkmans 
 9 mevr. W.J. Wallaart - v.d.Voort 
 10 mevr. R.H. Beaupain 
 10 mevr. M.G.J. Kleiweg - de Frankrijker 
 11 mevr. M.Th. Velberg - v. d Poel 
 12 dhr. L.N. Slaman 
 13 mevr. M.J. Bijl-van Rossum 
 14 mevr. W.M.P. Grootendorst - Bosman 
 14 mevr. M.H.A. Paalvast - Beijersbergen 

 15 mevr. A.M.L. Auad - Pieete 
 16 mevr. A.M. Pouwer - Vervaet 
 17 mevr. T. Hartwijk - Slobbe 
 17 mevr. Th.C.M. Steensma - Verkampen 
 17 mevr. M.A. van Vliet - van Veen 
 18 mevr. H.M. Boomers - Heutinck 
 18 mevr. E.E.M. van der Klauw - Bresser 
 18 dhr. D.J. de Kooter 
 20 mevr. N. Koelewijn-Slinger 
 21 mevr. M.G Oostindie 
 22 mevr. C.M. van Delft - Broekhuizen 
 23 mevr. A. Groenendijk - Marcellis 
 24 mevr. J.J. Eerland 
 24 mevr. C.C. de Frankrijker-v.d. Berg 
 25 mevr. M.M. de Koning - Bron 
 25 dhr. T. Vermeer 
 27 dhr. T.W. van Esschoten 
 27 mevr. G.M. Rijnbeek - v.d.Werf 
 27 mevr. A.A. Verbakel-Melman 
 27 mevr. R.J.M. Vollebregt 
 29 dhr. A.C. van Dijk 
 29 dhr. J.P.M. van der Zon 
 31 dhr. L.C. van der Lans 
 31 mevr. J.M. Pappot - van Schie 
 31 mevr. W.J.M. van Pinxteren - Gerts 

 
 

 

 

http://www.museumrotterdam.nl/
http://www.stedelijk.nl/
http://www.vangoghmuseum.nl/
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Agenda 26 april – 24 mei 2017 

 

Vrijdag 28 april: KBO-Bingomiddag .................................................... 13.30 uur – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 2 mei: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 16 mei: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 19 mei: 40 JAAR KBO Waddinxveen FEESTAVOND....... 20.00 uur 

Zaal open vanaf 19.00 uur, zie apart aangehechte Uitnodiging  

Locatie: Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen 

  

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 10 mei 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 24 mei 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 Belangen- 

behartiging KBO-PCOB 

 

 
KBO afd. Waddinxveen nu ook actief op Facebook. 

Twee weken geleden hebben wij een Facebook account aangemaakt voor onze KBO-afdeling. 

Hierop wordt actuele informatie, nieuws, foto’s en soms een kort filmpje geplaatst. 

U krijgt het nieuws nu dus op 3 manieren aangeboden: 

1. De KBO-Aktueel in de brievenbus 

2. Op onze website www.kbowaddinxveen.nl  

3. Via onze Facebookpagina 
 

Heeft u Facebook? Zoek dan naar KBO Waddinxveen en selecteer onze pagina. 

Als u dan onze pagina volgt, komen nieuwe berichten direct in uw nieuwsoverzicht. 
 

Geen Facebook? Ga naar www.facebook.com/KBO-Waddinxveen-1322519271163223  
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Vervolginformatie 3 over de jubileumfeestavond van 19 mei a.s. 

 

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!!! 

 
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). 

 

U dient zich wel te realiseren dat deze publicatie het laatste communicatiemiddel van ons is om u op te roepen zich 

voor deze avond op te geven, verdere tijdige herinneringen staan ons helaas niet ter beschikking. 

 

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

zal worden uitgevoerd door het toneelgezelschap “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. 

 

In de vorige KBO-Aktueel werd naar een foto verwezen. 

Helaas is deze toen door een slechte kwaliteit foto niet mee afgedrukt. 

Onze excuses hiervoor! 

 

Kijkt u even op onze website www.kbowaddinxveen.nl bij jubileum daar staat ook een stukje video. klik daarop en  

u ziet de personages die mee spelen in de bende van 4 x 70 die zich alvast aan u voorstellen. 

U zult zien dit wordt een heerlijke ontspannen avond!! 

      

 

Met vriendelijke groet, de Jubileumcommissie 

 

 

 
 

1977 2017 KBO Waddinxveen 

Toneel gezelschap “De Toneel vrienden” 
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