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Van het bestuur 

Op weg naar Pinksteren 2017 

In de regel sta ik jaarlijks maar even stil bij het 

Pinksterfeest. Velen zien dit feest als start van de 

Christelijke Kerk. Immers, de Geest van God werd 

uitgestort over de nog kleine groep van volgelingen 

van Jezus. Zij trokken de (oude) wereld in om het 

verhaal van Jezus te vertellen. 

Dit jaar kan ik uitkijken naar het Pinksterfeest, de 

dag dat de Geest van God aan ons wordt gegeven. 

Het wordt hoog tijd “voor een vleugje Heilige 

Geest”. Als ik om mij heen kijk hoe mensen met 

elkaar omgaan van wereldleiders tot mensen in de 

straat, van hoog opgeleiden tot arbeiders…… 

Het “IK” staat tegenwoordig vooraan en voor mijn 

gevoel heeft een enkeling nog oog voor gemeen-

schapszin. 

Als KBO proberen wij oog voor gemeenschapszin 

te houden en dat over te brengen op onze leden en 

op ons zelf als bestuur. Ik vind dat wel eens moei-

lijk, omdat egocentrisme zich ook aan mij probeert 

op te dringen. Dan ben ik blij dat ik en wij elk jaar 

mogen stilstaan bij het herdenken van Pinksteren. 

Dan hoop ik dat wij geraakt mogen worden door de 

Geest van God. 

Die K van KBO is maatgevend voor ons als vrijwil-

ligersorganisatie; we staan er wel eens te weinig bij 

stil. 

Is die K ook voor u maatgevend? Ik hoop van 

wel……. 
 

Ik wens u een zinvol Pinksterfeest. 
 

Hans Nijenhuis 
 

NB. Ik ben niet vertrouwd met de Katholieke tradi-

tie, omdat ik grootgebracht ben in een protestantse 

omgeving. 

 

 

Voorjaarsreis, nou ja voorjaar. 

Op een koude regenachtige woensdagmorgen, bui-

ten 3°C, vertrokken we met een volle bus, 

60 KBO-ers en dames in overtal, naar het noorden. 

De verrassing kwam al kort na vertrek. De chauf-

feur bleek een oud-Waddinxveener te zijn die her-

inneringen aan zijn jeugdjaren vertelde. Verder 

onderweg kregen we bloeiende bollenvelden te zien 

in een streek waar we het niet verwachtten. Na een 

dik uur streken we neer bij het station in Hoorn, wel 

restauratie maar nog geen koffie.  

De reis ging verder met de 

stoomtram naar Medem-

blik, en zowaar koffie met 

suikerkoek! De tram bleef 

onderweg herhaaldelijk 

steken en dus hadden we 

tijd voor de lekkernijen in de schuddende wagons 

op houten banken. Allemaal echt oud, ook het per-

soneel.  

Toch zijn we veilig aangekomen maar toen raakten 

we 2 KBO-ers kwijt. Zoek, zoek, zoeken gevonden, 

gewoon de verkeerde kant opgelopen. Terug in de 

bus langs de hoofdstad van de “wereldberoemde” 

Opperdoes aardappelknollen naar ‘t Veld bij Scha-

gen. 

Lunch : tomatensoep met veel ballen, appelmoes 

zonder kers, groenten, aardappelen (opperdoes?) en 

een aangeklede BAL.   

Steeds maar verder, nu naar Broek op Langedijk 

.Echt een lange dijk van 7 km die om onbekende 

reden Dorpsstraat wordt genoemd. Er zijn niet veel 

straten, het grootste deel is water. Wel is er een 

¨doorvaartveiling¨ ook op het water. De aangevoer-

de groenten worden per bootlading met afslag ver-

kocht. Een te enthousiaste jonge toerist kocht met 

één druk op de veilingklok, 65 kilo uien á € 1,80 

per kg voor ma, dus pa met een hele achterbak vol 

naar huis. 

Onze reis naar huis verliep vlot, voor sommigen 

meteen middagtukkie, met onderweg nog wat te 

eten en te drinken van Irene en Riet, onze zeer ge-

waardeerde reisleidsters.  

DAMES BEDANKT !! 

 

Piet Roefs 

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

Op vrijdag 2 juni van 14.00 t/m 16.30 

uur spelen wij weer onze laatste KBO 

bingo van het voorjaar 2017 en deze 

zal worden 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 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   

 

En om alvast in uw agenda te zetten! 

Vrijdag 15 september spelen wij weer de eerste 

bingo van het nieuwe seizoen 2017/2018 

En wilt u op de hoogte blijven? 

Kijk dan in de KBO-Aktueel en op Facebook en 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

Zinnige meditaties 

Wat is stilte  
Stilte is niet alleen de afwezigheid van geluid, het is 

ook niet de stilte van niet praten. Vaak denken men-

sen over stilte als iets negatiefs, iets leegs, of een 

soort afwezigheid. En leegte maakt je misschien een 

beetje bang, want waar ben jij dan in die leegte?  

Stilte is echter een heel ander verschijnsel dan af-

wezigheid of leegte. Stilte is uiterst positief, het is 

existentieel en vol van leven. Het is een realiteit die 

al in je aanwezig is - we kijken alleen zelden naar 

binnen.  

De kern van je wezen, je innerlijk, is als het oog 

van een cycloon, wat er omheen gebeurd heeft daar 

geen invloed op. In je centrum is het stil, eeuwig 

stil. Alles komt en gaat maar de eeuwige stilte van 

je wezen blijft dezelfde. Stilte is wat je bent. 

Onze wekelijkse meditaties zijn korte vingerwijzin-

gen naar dat stille centrum te midden van al die 

dagelijkse activiteiten. In het boekje dat we aan het 

maken zijn gaan we daar verder op in, met medita-

ties, bespiegelingen, oefeningen en verhalen. Kort-

om een boekje om stil te worden en tegelijk het 

leven te vieren. Stilte sluit niets uit en zeker niet het 

leven! 

Ik hoop dat je interesse is gewekt en dat je mee doet 

om dit boekje te realiseren.? 

Dank daarvoor! Leo Kaniok 

U kunt hierover contact opnemen met: 

leo@zintenz.nl  

 

 

 

Fietsen, heerlijk, maar pas op de gevaren! 

Veel vijftigplussers slachtoffer fietsongeluk  

Vorig jaar overleden 

152 senioren na een 

fietsongeluk. In to-

taal vielen er 189 

fietsdoden.  

Dat blijkt uit cijfers 

van het CBS over 

verkeersveiligheid. KBO-PCOB geeft al langer 

aan dat gemeenten kritischer moeten kijken 

naar de fietsveiligheid in hun stad of dorp. “De 

infrastructuur kan veel veiliger voor fietsers en 

voetgangers”, zegt Manon Vanderkaa, directeur 

KBO-PCOB. 
 

Paaltjes op fietspaden, veel kruispunten en zwaar 

verkeer in stads- en dorpskernen zorgen ervoor dat 

de fietsveiligheid in gemeenten niet optimaal is.  

Een ander onderschat probleem is het risico van 

vallen bij het op- en afstappen van de fiets. Manon 

Vanderkaa: “Vallen blijft een sluipmoordenaar 

onder senioren. Wij horen verhalen van mensen die 

door een val van de fiets een heup breken en daarna 

zelfs afhankelijk worden van zorg.” 

Eenzaamheid 

KBO-PCOB vindt het van groot belang dat iedereen 

zo lang mogelijk deel blijft nemen aan het verkeer, 

ook op de fiets. 

Zodra mensen zich niet meer bewegen, neemt de 

kans op eenzaamheid toe. “Een sociaal isolement 

door verminderde mobiliteit moeten we proberen te 

voorkomen”, aldus Manon Vanderkaa. “Wij advise-

ren iedereen daarom om te blijven fietsen en wan-

delen. Maar ook om je bewust te zijn van eventuele 

beperkingen. Schaf bijvoorbeeld een fiets aan 

waarbij het op- en afstappen gemakkelijk gaat.” 

Valvrije fiets  

KBO-PCOB juicht de ontwikkeling van een valvrije 

fiets toe. We roepen de industrie op om vaart te 

maken met de ontwikkeling van de fiets van de 

toekomst. TNO presenteerde vorig jaar een prototy-

pe van de intelligente fiets, die waarschuwt voor 

gevaarlijke situaties door trillingen in het handvat 

http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:leo@zintenz.nl
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of zadel. Ook is er een camera ingesteld, waardoor 

de fietser weet wat er achter hem plaatsvindt. Om-

dat deze techniek in ontwikkeling is, kunnen fiet-

sers hier nu nog geen gebruik van maken. 

Maar een eenvoudige oplossing voor mensen die 

niet meer zo gemakkelijk over hun schouder 

kunnen kijken, is een achteruitkijkspiegel op het 

stuur plaatsen.  

Dus blijf bewegen, wees u bewust van risico’s en 

beperkingen en gebruik de techniek en hulpmidde-

len in uw voordeel! 

 

 

 

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.  

 

 

 

Ter inspiratie: 
Angst heeft twee fundamentele oorzaken: 

De gedachte dat je iets wat je   

meent te hebben kunt kwijtraken, 

of de gedachte dat je iets wat je meent 

nodig te hebben niet kunt krijgen. 
 

Angst heeft de toekomst nodig als brandstof. 

Wanneer je niet in het moment leeft, 

doet angst goede zaken. 

 
Erik van Zuydam 

(uit 'De Ontdekking van het Nu') 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van Uitge-

verij Van Berne in Heeswijk-Dinther. 

www.berneboek.com 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 Eeuwigh gaat voor Oogenblick 

Auteur: Antoine Bodar 

Prijs € 18,95, Paperback, Uitgave 2016 

Categorie: Geloofsopbouw 

Samenvatting: 

In een verstilde sfeer voerde Antoine Bodar fascine-

rende gesprekken met prominenten: Paul Witteman, 

Hans Wiegel, Hilde Kieboom, Adriaan van Dis, 

Herman van Rompuy, Vonne van der Meer, Huub 

Oosterhuis, Dries van Agt, Wim van den Donk, Jan 

Marijnissen, Désanne van Brederode, Kardinaal 

Simonis, Kardinaal Danneels, Connie Palmen, 

Maarten 't Hart en Kardinaal Eijk. 

In deze bundel 'Eeuwigh gaat voor Oogenblick', 

zijn zestien gesprekken terug te lezen. Je leert de 

geïnterviewde op een andere manier kennen dan in 

de nieuwsstroom van de dag. Maak onder meer 

kennis met de rustige vastheid van Herman van 

Rompuy, de ontvlambaarheid van Maarten 't Hart, 

de soevereiniteit van Paul Witteman, de levenslust 

van Hans Wiegel, de verknochtheid van Connie 

Palmen, de loutering van kardinaal Eijk, de overga-

ve van Vonne van der Meer, de liedkunst van Huub 

Oosterhuis en de binnenkant van vele andere boei-

ende Nederlanders en Vlamingen. 

Antoine Bodar (1944) is filosoof en kunsthistoricus. 

Bekend als presentator van radio- en televisiepro-

gramma's. Hij was daarnaast docent aan de Leidse 

universiteit en hoogleraar in Tilburg. Bodar werd op 

latere leeftijd tot priester gewijd en bleef daarna als 

maker van eigen programma's en als gast in die van 

anderen op radio en televisie. Hij heeft talrijke boe-

ken op zijn naam staan. Tegenwoordig woont hij in 

Rome. 

 
 Kijken in de ziel: De achterblijvers 

Auteur: Coen Verbaak 

Prijs: € 17,99, Paperback. Uitgave 2017,  

240 pagina’s. 

Categorie: Literaire non-fictie 

Samenvatting:  

Iedereen krijgt in zijn leven te maken met rouw. 

Maar wat is rouw precies? Hoe rauw kan rouw zijn? 

Hoe leef je verder na het verlies van een partner, 

een kind of een andere dierbare? Gaat rouw op een 

dag over, of kun je je leven lang in verdriet blijven 

hangen? En is de balans na zoiets uitsluitend nega-

tief, of gloort er zelfs na het diepste donker toch 

weer licht aan het eind van de tunnel? 

http://www.berneboek.com/
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In het televisietweeluik “Kijken in de ziel: de ach-

terblijvers” praat Coen Verbraak met mensen die 

hebben ervaren hoe het is om iemand te verliezen. 

Kijken in de ziel: de achterblijvers werd door de 

NRT uitgezonden in januari 2017. In het gelijkna-

mige boek zijn de complete interviews uit deze 

serie opgenomen. 

 
 Franciscus, Sacro Monto en het Ortomeer 

Auteur: Felicia Dekkers 

Prijs: € 14,90 

Paperback, Uitgave 2017 

Categorie: Reisgidsen Benelux 

Samenvatting:  

Franciscus, Sacro Monto en het Ortameer is een 

spirituele reisgids vol met informatie over de streek, 

de bezienswaardigheden, de kunst maar tegelijker-

tijd ook geschikt voor een reis naar binnen, met 

korte meditaties en overpeinzingen. 

 Een unieke combinatie! Reizen om stíl te staan. 

Aan het Ortameer (dichtbij het Lago Maggiore) 

vind je spiritualiteit, kunst en natuur op één plek, 

gewijd aan Franciscus van Assisi. Twintig kapellen 

met fresco’s en honderden beelden vertellen, sinds 

1592, Franciscus’ levensverhaal, omgeven door 

prachtige natuur en vergezichten. Op wandelafstand 

zijn Orta San Giulio, Armeno, Monte Mesma en 

Miasino. Het is een omgeving die als vanzelf op-

roept tot nadenken over levensthema’s van nu, zoals 

kwetsbaarheid, verlangen en hoop. 

Met deze spirituele reisgids wordt je reis een reis 

naar binnen, een pelgrimage in het klein. Geschikt 

voor zowel de reiziger als de thuisreiziger, want de 

prachtige afbeeldingen geven heel goed zicht op 

wat er allemaal te zien is in dit wonderlijke stukje 

relatief onbekend Italië.  

NB Zaterdag 17 juni organiseert Boekhandel Berne 

een reisboekendag. Om 14.00 uur die dag verzorgt 

Felicia Dekkers een lezing over haar boek Francis-

cus, Sacro Monte en het Ortameer. 

 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Museum Prinsenhof Delft: Verboden porselein  

Exclusief voor de keizer!  
Ming-poselein uit China wordt al eeuwenlang bewonderd, bestudeerd en nagemaakt. Als er aan het begin 

van de jaren tachtig van de 20ste eeuw bij de sloop van gebouwen in Jingdezhen verschillende porselein-

ovens worden gevonden, wordt deze kans benut om veel van de porseleinschatten op te graven. In Verbo-

den porselein – Exclusief voor de keizer krijgen deze verborgen en fijn gedecoreerde objecten na 500 jaar 

alsnog de aandacht die zij verdienen. Met deze tentoonstelling heeft Museum Prinsenhof Delft een primeur, 

want de archeologische schatten worden voor het eerst buiten Azië getoond. 

De tentoonstelling neemt de bezoeker mee naar de keizerlijke porseleinovens in Jingdezhen. Hier werd heel 

veel porselein voor het keizerlijk hof gemaakt. Een niet te overschatten taak, die de grootste zorgvuldigheid 

en discretie vereiste. Archeologisch speurwerk laat zien hoe de ovens eruit moeten hebben gezien, welke 

productietechnieken werden gehanteerd en natuurlijk bovenal waarom er zoveel van het beste porselein ter 

wereld werd vernietigd. Ook wordt de connectie tussen het Chinese porselein en Delfts blauw belicht. De 

expositie voert vervolgens naar de Verboden Stad in Beijing, van waaruit de keizers hun rijk aanstuurden. 

Meer dan 120 objecten uit het Archeologisch Museum in Jingdezhen en enkele topstukken uit Nederlandse 

musea tonen hoe belangrijk porselein was bij religieuze rituelen aan het hof, en bij het uitdragen van poli-

tieke of kunstzinnige boodschappen door de keizers. 

Bij deze tentoonstelling hoort een activiteitenprogramma,  

T/m 9 juli 2017 Museum Prinsenhof Delft, Sint Agathaplein 1, 2611 HR Delft, (015) 260 23 58 

info: www.prinsenhofdelft.nl 

 
  Nederlands Fotomuseum Rotterdam: Etnomanie  

ETNOMANIE is een tentoonstelling voor iedereen die zich graag door ‘de ander’ laat inspireren. De Rot-

terdamse styliste Ellie Uyttenbroek heeft honderd etno- historische foto’s uit de Wereldcollectie van het 

Nederlands Fotomuseum geselecteerd. Vervolgens heeft zij deze samen met ontwerper Mary Pelders Vos 

digitaal gestileerd. Door in de foto’s op specifieke plekken kleur toe te voegen, licht Uyttenbroek stijldetails 

uit die anders voor vele ogen onopgemerkt zouden blijven. 

Deze zogenaamde contemporary style icons worden levensgroot op doek gepresenteerd en doen het muse-

um veranderen in een ‘Etnomanisch’ modemagazine. 

Met de bewerkte etno-historische foto’s maakt Uyttenbroek ons bewust van het feit dat kleding en stijl uit 

andere tijden en culturen een blijvende inspiratiebron zijn voor de huidige generatie (mode)ontwerpers. 

http://prinsenhof-delft.nl/uitgelicht-tentoonstellingen/361-activiteiten-verboden-porselein
http://info:%20www.prinsenhofdelft.nl
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Daarmee is ETNOMANIE een knipoog naar het straat- en modebeeld van nu: van tribal hipsters , tot zen 

vaga- bonds en van floral crossdressers tot oversized fashionistas. 

Wereldcollectie 
Het Nederlands Fotomuseum beheert sinds 2012 de Wereldcollectie. Deze collectie bestaat uit ruim 

100.000 foto’s, waarin de mens – van 1850 tot heden – in al zijn verschijningsvormen centraal staat. Het 

grootste deel van de collectie komt uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika, Azië en Amerika. De collectie is 

tot stand gekomen door schenkingen van Rotterdamse handelaren, wereldreizigers, zendelingen en missio-

narissen. Zij fotografeerden tijdens hun wereldreizen of kochten foto’s van lokale beroepsfotografen. 

T/m 27 augustus, Adres: Nederlands Fotomuseum, Gebouw Las Palmas 

Wilhelminakade 332, 3072 AR Rotterdam Info: www.nederlandsfotomuseum.nl   

 

 Museum Oud Amelisweerd Bunnik: Work in progresss   

Tier - Armando, Darwin, Sinke & Van Tongeren 

MOA presenteert vanaf 25 maart a.s. TIER - Armando, Darwin, Sinke & Van Tongeren. De eerste mu-

seale presentatie in de jonge, maar stormachtige internationale carrière van kunstenaarsduo Jaap Sinke en 

Ferry Van Tongeren, bekend van hun fotografie en Fine Taxidermy objecten. Veel van de werken die wor-

den getoond in Oud Amelisweerd zijn speciaal voor de historische kamers van het landhuis gemaakt. Foto-

grafie, readymades en theatrale sculpturen van opgezette dieren komen samen met geschilderde en bronzen 

dieren van Armando in Oud Amelisweerd. Het is de eerste keer dat werk uit La Vie dans L’Eden, hun twee-

de galerieshow die in zijn geheel door de Britse kunstenaar Damien Hirst werd aangekocht (2015), in Ne-

derland is te zien. 

TIER toont adembenemende composities van dieren geïnspireerd op oude Hollandse meesters als d'Hon-

decoeter, Asselijn en Weenix; dromerige flamingo's, statige kraanvogels, tijger, neusberen, zwanen en 

bontgekleurde ara's brengen een uitzonderlijke wereld tot leven. Het werk van Sinke en van Tongeren is 

regelmatig op kunstbeurzen en in galerieën in binnen- en buitenland te zien. De kunstwerken zijn opgeno-

men in belangrijke privécollecties van grote verzamelaars en liefhebbers. 

De relatie van de mens en de natuur; een leidend thema in het werk van Armando, staat in de tentoonstelling 

centraal. Ga met MOA mee op reis door de Wunderkammern van Oud Amelisweerd! 

TIER - Armando, Darwin, Sinke & Van Tongeren is te zien t/m 10 september 2017.  

Darwin, Sinke & van Tongeren lichten een tipje van de sluier op in dit filmpje: vimeo.com/205757620. Kijk 

en geniet! 

Let op: voor deze tentoonstelling geldt een toeslag van 2 euro.  

Kijkt u vooral op de website voor de openingstijden en de rondleidingen, u kunt niet zomaar ‘binnenlopen’. 

Info: www.moa.nl  

 

 

 

Wij feliciteren in de maand juni 

 1 dhr. M.A.A. van  Leeuwen 
 1 dhr. R. Sandbrink 
 3 mevr. M.A. Spoor-Bakker 
 5 mevr. M.M.W. de Knoop-van Bezooijen 
 6 dhr. J.H. Kientz 
 6 mevr. M. Sirre - Nijkrake 
 6 mevr. Y.L. Smit - Barbet 
 7 mevr. E. van Catz 
 7 dhr. F. Kerver 
 8 dhr. P.H.F. Roefs 
 10 mevr. A.M.F. Laan - Winter 
 10 mevr. H.J. van Meijeren-Schouten 
 12 dhr. F.M.A. de Goeij 
 12 mevr. M.P.J. van Leeuwen - Stokkermans 
 13 dhr. S.G. Vermey 
 15 dhr. H.C.J. van Boxtel 
 15 mevr. M.Th. Gerts 
 15 dhr. J.Th. Scholtes 

 16 mevr. G. Hilgeman 
 16 dhr. F. Posthumus 
 17 mevr. P. van Eijk-Speksnijder 
 18 mevr. J. van Veen 
 20 mevr. A. van Ardenne - Schoenmaker 
 21 mevr. M.J.A. Mulder - van Leeuwen 
 21 dhr. J.M. Schaap 
 25 mevr. G. de Bruin - van der Willik 
 25 mevr. C.M.J. de Frankrijker 
 26 dhr. A.D.M. van Soest 
 26 mevr. A. Verkerk-Stigter 
 27 mevr. J.M. de Bakker - ter Meer 
 27 dhr. H.H.F. Kuyper 
 28 mevr. M.W. Slaman - Moons 
 28 dhr. J.E.J.M. Tschroots 
 29 mevr. J.A.J. Mooren - van Paassen 
 29 mevr. Y.G.J. Winckels-Romgens 
 30 dhr. J.A. Kemp 

 
 
 

http://www.nederlandsfotomuseum.nl/
https://vimeo.com/205757620
http://www.moa.nl/
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Agenda 24 mei – 28 juni 2017 

 

Vrijdag 2 juni: KBO-Bingomiddag .................................................... 13.30 uur – 16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 6 juni: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 20 juni: 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 0 

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 14 juni 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 28 juni 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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