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Vanuit het bestuur 

Vakantietijd 

Ofschoon veel leeftijdgenoten juist in deze tijd al 

weg zijn of juist net weer thuis, breekt spoedig de 

vakantietijd aan. Helaas moet ik vaststellen dat dit 

voor velen onder ons betekent dat het een stille tijd 

is. Familie, vrienden en kennissen zijn immers weg 

en dat betekent minder bezoek. En zelf er tussenuit 

gaan is er niet meer bij vanwege leeftijd, gezond-

heid of financiën.  

Veel ouderen die ik heb gesproken willen vaak ook 

niet meer op vakantie. Thuis in de vertrouwde om-

geving voelt men zich veilig en wordt er gehoopt op 

een extra bezoekje van de kleinkinderen, want die 

hebben immers vakantie. 

Ik hoop zo dat die bezoekjes zullen plaatsvinden, 

want het doorbreekt even de stilte en het alleen zijn. 

Maar naast de thuisblijvers om welke reden dan 

ook, zijn er velen onder ons die op reis gaan. Dicht-

bij of veraf, nieuwe reisdoelen of vertrouwde plek-

jes, we willen even ons hoofd leegmaken, nieuwe 

ervaringen opdoen en vooral genieten. En vooral 

hopen dat het weer meewerkt….. 

Ik hoop voor u allen dat deze periode u mag bren-

gen, wat u hoopt. Maar wat u ook wel of niet on-

derneemt, hoop ik dat uw gezondheid u niet in de 

steek laat. 

En mocht de eenzaamheid toeslaan, dan organiseert 

Palet Welzijn allerlei activiteiten in deze periode. 

Maak daar gebruik van! En weet dat na deze perio-

de de KBO weer verder gaat met haar activiteiten. 

We zien elkaar weer terug…… dus: Tot ziens! 

 

Hans Nijenhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten (RA)  

organiseert:  

Dagtocht najaar woensdag 27 september. 

Vaartocht Nationaal Park Oosterschelde - diner 

Serooskerke – Bezoek aan het watersnoodmuse-

um in Ouwerkerk. 

Nationaal Park Oosterschelde, het grootste Natio-

naal Park van Nederland, is een uniek natuurgebied. 

Dankzij de afwisseling van eb en vloed en de aan-

wezigheid van zout en zoet water leven er duizen-

den vogels en planten. 

Aan boord wordt u ontvangen met koffie en gebak. 

Rond de middag gaan we naar Serooskerke voor het 

diner. 

Vervolgens bezoek aan het Watersnoodmuseum in 

Ouwerkerk, inclusief een rondleiding. 

Het  vertrek is om 9.00 uur vanaf het Anne Frank en 

ca. 18.30 terugkomst Waddinxveen. 

Kosten € 60,00 p.p. voor leden. Geen lid en wilt u 

mee, dan zijn de kosten € 65,00 p.p., wij kunnen u 

dan op een reservelijst plaatsen. 

Inschrijven 15 juli t/m 6 augustus, vervolgens vanaf 

25 augustus dit in verband met vakantie, hiervoor 

kunt u Irene Benschop (tel. 0182-615174) en Riet 

Plooy ( 0182-617526) bellen.  

Gaarne tussen 17.00 – 18.00 uur. 

Betaling uiterlijk 15 dagen van te voren, op bankre-

kening NL91 INGB 0006 2176 34, t.n.v. Katholieke 

Bond voor Ouderen, afd. Waddinxveen te Wad-

dinxveen.  

Zijn er nog vragen u kunt ons altijd bereiken.  

In juli komt de Nestor niet uit, in augustus wordt dit 

artikel daarom opnieuw geplaatst.  

 

 

Geslaagde Jubileumavond  
KBO-Waddinxveen 

Vrijdagavond 19 mei vierde KBO-Waddinxveen 

haar 40-jarig jubileum met ca. 200 leden en geno-

digden in de Ontmoetingskerk te Waddinxveen. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Iedereen werd een warm welkom geheten door 

Hans Nijenhuis die de afwezige Hans Kientz ver-

ving. 

In zijn welkomstwoord refereerde Hans Nijenhuis 

aan “gezondheid”. Enerzijds doelend op de afwe-

zigheid van de voorzitter, Hans Kientz, anderzijds 

op het lobbyen van de KBO-PCOB in politiek Den 

Haag over de stapeling van eigen bijdragen in de 

zorg. Hebben wij nu te maken met een veelheid aan 

partijen waarmee een regering gevormd moet wor-

den, veertig jaar geleden werd gewerkt aan de tot-

standkoming van een regering van CDA en VVD. 

Hans Nijenhuis stelde dat in ieder geval de KBO-

Waddinxveen kern gezond is en dat haar ledental 

min of meer stabiel blijft. Wel uitte hij zijn zorgen 

over de aanwas van nieuwe leden; mensen moeten 

veel langer doorwerken en hebben dan weinig tijd 

voor vrijwilligerswerk. Hij besloot zijn speech met 

een foto van de plek waar anders de voorzitter had 

gestaan om deze naar hem te sturen. 

Daarna was het de beurt aan dhr. Poldy Hergarden, 

bestuurslid van KBO Zuid-Holland. Hij prees de 

Waddinxveense afdeling als 5-sterrenvereniging, 

die niet alleen richting leden haar verantwoording 

neemt met het organiseren van activiteiten, maar 

ook maatschappelijk actief is in verschillende gele-

dingen op diverse gebieden. Zijn ervaringen zijn 

louter positief! Daarnaast stipte hij de vitaliteit van 

onze vereniging aan met het benoemen van zóveel 

vrijwilligers die werkzaam zijn. Voor de KBO-

Waddinxveen had hij naast de felicitaties ook een 

cheque. 

Na een moment van bezinning door Irene Benschop 

(zie hieronder) leidde Elly Groenendijk, die de 

leiding over de avond had de aanwezigen naar de 

hoofdact, een voorstelling van De ToneelVrien-

denGroep met “De bende van 4x70”, een stuk in 

vier bedrijven met een ondeugende komische noot 

dat door de aanwezigen geanimeerd werd ontvan-

gen. Regelmatig barstte de zaal in lachen uit om de 

komische situaties en de ondeugende woordspelin-

gen. Kortom: het was genieten geblazen! 

Gedurende de pauzes gold: “Wie jarig is, trakteert!” 

en was er een gezellige sfeer. Opvallend was het 

grote aantal mensen dat nog even na bleef borrelen. 

KBO-Waddinxveen kan terugzien op een geslaagde 

jubileumavond! 

Samenvatting en overweging door Irene Benschop  

Engelen zijn boodschappers van God. Het feit dat 

engelen vandaag weer tot de verbeelding spreken, 

betekent dat men opnieuw ontvankelijk is voor de 

oude waarheden der religies, dat het leven meer is 

en naar iets anders verwijst. Engelen verbeelden een 

diep verlangen naar geborgenheid en schoonheid, 

naar hulp en genezing, die niet uit ons zelf komt. 

Bovendien zijn zij uitdrukking van de hoop dat ons 

leven niet zonder zin is, maar dat het succesvol kan 

zijn. Tot de engelen die ons het hele jaar door bege-

leiden behoren volgens de bekende schrijver An-

selm Grün in zijn boek “Vijftig engelen voor je 

ziel”: onder meer de engel van tederheid , de engel 

bij het vertrek, de engel van uitgelatenheid en de 

engel van feesten.  

Over deze laatste Engel van feesten gaat nu het 

volgende ingekorte verhaal, getiteld: 
 

De Feestengel. 

‘Verjaardagen moet je vieren,’ zeggen we. En 

Goethe zei al: ‘Overdag werken! ’s Avonds gasten! 

Zware weken! Vrolijk feesten!’ Feesten vormen een 

welkome afwisseling van het alledaagse leven. Wie 

feesten links laat liggen, negeert een belangrijke 

bron van vitaliteit en levensvreugde. Feesten zijn er 

in soorten. Zo zijn er fuifjes. Het woord ‘fuif’ is nog 

betrekkelijk jong en komt uit de studentenwereld. Je 

houdt een fuif wanneer je er zin in hebt. Vaak zijn 

het de spontane fuiven die het mooist zijn. Bij zulke 

gelegenheden kunnen de beste gesprekken ontstaan. 

Daarnaast zijn er feesten die lang van tevoren ge-

pland zijn. Dan hangt het er helemaal van af of het 

feest alleen maar met veel uiterlijk vertoon wordt 

gevierd of dat de gevers van het feest creatief zijn 

geweest en het feest met veel liefde hebben voorbe-

reid. 

Feesten hebben oorspronkelijk altijd een godsdien-

stige betekenis. In een feest breekt God in ons leven 

in. In een feest vieren we ja tegen het leven. En we 

uiten in een feest ons verlangen naar thuis zijn en 

geborgenheid, naar een goede manier van samenle-

ven. We merken dat ons leven waardevol is. We 

vieren elk moment het geheim van ons leven, de 

eenwording met God. God zelf verbindt zich met 

ons en ons leven. Daarom is het goed steeds weer 

feest te vieren om ons ervan te vergewissen wie we 

eigenlijk zijn, dat ons leven niet beperkt is tot wer-

ken en eten, maar een brede, goddelijke horizon 

heeft. 

Ieder van ons kent geslaagde feesten waar hij graag 

aan terugdenkt. Zijn hart is er verruimd. Er was een 

vertrouwde sfeer. Er zijn mensen dichter bij elkaar 

gekomen die eerst naast elkaar voortleefden. De zin 

van het bestaan is opgelicht. Maar iedereen heeft 

ook wel feesten meegemaakt die het net niet waren, 

die tenslotte verliepen. Veel goedbedoelde feesten 

mislukken. Alles maakt een onechte en gedwongen 

indruk. Sommige mensen kunnen alleen met veel 

geld een feest vieren. Maar inhoudelijk blijft het 

armoedig. De gesprekken vervelen ons omdat ze zo 

leeg zijn. Er zijn geen rituelen die de mensen met 

elkaar verbinden. 

Daarom hebben we de feestengel nodig die ons in 

staat stelt een feest te vieren dat ons leven zin geeft, 

dat ons hart verheft, dat ons met elkaar verbindt en 

een sfeer creëert waarin iedereen zich thuis voelt, 

waarin iedereen merkt: het leven is de moeite 
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waard. Het is goed met elkaar feest te vieren. Ons 

leven is waardevol. En ons samenzijn is een ge-

schenk. De feestengel wil je ziel vleugels geven 

zodat ze de fantasie ontwikkelt om een feest te vie-

ren dat de feestvierders met elkaar verbindt, dat hun 

gemeenschappelijke wortels laat zien en hun vreug-

de schenkt in elkaar. 

Daarom wens ik je toe dat de feestengel het moge-

lijk maakt dat je feesten viert die je leven lichter 

maken en waarop je nog lang kunt teren. 

Bron: Vijftig engelen voor je ziel. 

Auteur: Anselm Grün 

Uitgeverij Ten Have/Lannoo 

ISBN 90 209 4775 3 

 

 

Ter inspiratie 

Het waterboek 

Op een dag vroeg de leerling aan de meester: "Kunt 

u mij een boek aanbevelen waarin de waarheid ach-

ter het mysterie van het leven beschreven wordt?" 

De meester, die zelf ook een paar boeken in zijn 

kast had staan, greep naar een boek dat ging over 

de geheimen en de wonderbaarlijke vermogens van 

water en over de betekenis van water voor ons 

leven op aarde. Hij gaf het boek aan zijn leerling en 

zei: "Neem het tussen je beide handen en wring het 

uit!" 

De leerling keek verbaasd, maar deed wat hem 

gezegd werd. Hij kneep en wrong, maar de meester 

zei: "Je moet harder knijpen." 

De leerling deed zijn best, doch de meester riep: 

"Kom op! Harder!" 

Dit ging een tijdje zo door. Eindelijk gaf de leerling 

het op, niet wetend wat de bedoeling hiervan was. 

De meester vroeg hem: "En, heb je er water uit 

kunnen persen?" 

"Nee, natuurlijk niet!" 

"Zie je," zei de meester, "uit een boek over water 

komt geen water, en over een boek over waarheid 

komt nooit de waarheid zelf." 
 

 

Bingonieuws van de KBO 

We zijn even op vakantie in de maand 

juli en augustus. 

Maar zullen er weer voor u zijn op vrijdag 15 sep-

tember.  

Dan organiseren wij weer onze eerste gezellige 

bingomiddag van 14.00 t/m 16.15 uur in het nieuwe 

seizoen 2017/2018. 

Deze zal weer worden gehouden in de Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 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 ( waarde € 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 ook dit 

komende seizoen niemand  met lege handen naar 

huis! 

 

Het adres : 

De Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen   

 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Bingomiddagen in het nieuwe seizoen:  

15 september 2017 

20 oktober 2017 

24 november de Sinterklaas bingo middag 

19 januari 2018 

16 februari 2018 

23 maart Paasbingo middag 

20 april 2018 

25 mei 2018 

 

Dus om alvast in uw agenda te zetten! 

Vrijdag 15 september spelen wij weer de eerste 

bingo van het nieuwe seizoen 2017/2018 

 

Kijk voor meer informatie op: 

www.kbowaddinxveen.nl 

Of op onze Facebook pagina : kbo waddinxveen 

 

 

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.  

 

 

 

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 van Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cli-

entondersteuners kunnen u ondersteunen bij al uw 

vragen over de zorg. Iedere maand staat hier een 

geanonimiseerd voorbeeld van een vraag of klacht.  
 

Kan ik naar een verpleeghuis? 

Meneer Janson is 83 jaar. Hij is al jaren reumatisch 

en heeft daardoor hulp nodig bij het zware huishou-

delijke werk. Ook maakt hij gebruik van maaltij-

dendienst en boodschappendienst. Verder kan hij 

gelukkig nog alles zelf. Wel voelt hij zich eenzaam 

sinds zijn vrouw is overleden. Zijn vraag: ‘Ik zou 

graag in een verpleeghuis willen wonen. Is dat mo-

gelijk?’ 

Zorgbelang antwoordt 

Tegenwoordig kun je niet meer - zoals vroeger – 

zelf kiezen of je in een verpleeghuis gaat wonen. Je 

moet voldoen aan bepaalde voorwaarden. Die zijn 

dat je levenslang 24 uur per dag zorg of toezicht in 

de nabijheid nodig hebt. Of dit zo is, wordt vastge-

steld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). 

Meneer Janson voldoet niet aan deze voorwaarden. 

Hij kan daarom het beste aankloppen bij zijn ge-

meente. Hij zal in aanmerking kunnen komen voor 

begeleiding, huishoudelijke hulp en dagbesteding 

via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

Het is voor veel mensen lastig om te weten waar ze 

voor welke zorg moeten zijn. Daarom kunt u beroep 

doen op een cliëntondersteuner. Gemeentes zijn 

verplicht om te regelen dat hun inwoners beroep 

kunnen doen op onafhankelijke cliëntondersteu-

ning. Ook voor de Wet langdurige zorg kunnen 

mensen kosteloos een beroep doen op cliëntonder-

steuning via Zorgbelang, MEE of het zorgkantoor. 

Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij Zorgbe-

lang Zuid-Holland, op werkdagen bereikbaar op 

(088) 929 40 40.  

E-mail:clientondersteuning@zorgbelang-

zuidholland.nl 

Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl 

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van Uitge-

verij Van Berne in Heeswijk-Dinther. 

www.berneboek.com 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 
 

 Had ik het maar geweten 

Auteur: Ruud Dirkse 

Prijs: € 15,00, 216 pagina’s 

Paperback, Uitgave 2015 

Categorie: Ouder worden en gezondheid, 

Gezondheid 

Samenvatting: 

Alleen al in Nederland hebben zo'n 300.000 mensen 

dementie; in België ca. 150.000. Ruim 70 procent 

daarvan woont gewoon thuis. De cliënt zelf heeft 

slechts beperkt ziekte-inzicht. Daarom is het van 

groot belang dat familie, vrienden en verzorgenden 

dit inzicht wél krijgen en hiernaar kunnen handelen. 

Had ik het maar geweten is als jaren het bestver-

kochte boek over dementie in de Benelux. Het staat 

boordevol praktische tips voor familie en verzor-

genden - of het nu gaat om praktische hulp, medi-

sche kwesties, hulpmiddelen of financiële kwesties. 

De persoonlijke ervaringsverhalen maken het boek 

uniek en de vele kaders en illustraties vergroten de 

toegankelijkheid. Gebaseerd op de laatste weten-

schappelijke inzichten. 

 
 Handig bij dementie 

Auteurs: Ruud Dirkse en Lenie Vermeer 

Prijs: 24,99, Hardback, 288 pagina’s 

Categorie: Ouder worden en gezondheid, 

Gezondheid 

Samenvatting: 

Dementie is niet alleen achteruitgang! Ruud Dirkse 

en Lenie Vermeer tonen aan dat mensen met de-

mentie het gevoelsleven veel intenser ervaren. 

Hoewel het geheugen en een groot aantal vaardig-

heden door de dementie worden aangetast, worden 

gevoelens en emoties alleen maar sterker. Dit heeft 

een enorme invloed op de omgang met mensen met 

dementie. Het boek geeft hierover makkelijk toe-

pasbare tips en leert je hoe je het best in kunt spelen 

op het gevoel en de emoties van mensen met de-

mentie. Onmisbaar voor mantelzorgers en zorgpro-

fessionals. 

Ruud Dirkse is een van de experts op het gebied 

van moderne dementiezorg in Nederland en auteur 

van de populaire boeken Had ik het maar geweten 

en (Op)nieuw geleerd, oud gedaan. Lenie Vermeer 

is een zeer ervaren gezondheidspsycholoog en 

werkzaam in de zorg. 

 
 Mazzel tov 

Auteur: Margot Vanderstraeten 

Prijs: 19,99, Paperback, Uitgave 2017 

256 pagina’s 

Categorie: Mens en maatschappij 

Samenvatting:  

'Mazzel tov' biedt een indringend, uniek inkijkje in 

de onbekende wereld van een gesloten orthodox-

joods gezin in Antwerpen. Zes jaar lang begeleidt 

auteur Margot Vanderstraeten de kinderen van de 

familie Schneider bij hun huiswerk. Via dochter 

Elzira en zoon Jakov krijgt ze geleidelijk aan toe-

mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl/
http://www.berneboek.com/
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gang tot hun wereld. Hier heersen religieuze wetten 

en eeuwenoude tradities die de Vlaamse studente 

maar moeilijk kan rijmen met de tijd: de jaren ne-

gentig. Maar ook de joodse familie wordt beproefd 

door de open, maar kritische werkstudente. Dat zij 

ongehuwd samenwoont met haar Iraanse vriend 

Nima wekt achterdocht. Gaandeweg winnen - aan 

beide zijden - respect, nieuwsgierigheid en humor 

het van verontwaardiging en verwerping. Als de 

kinderen afgestudeerd zijn zal Vanderstraeten ze 

jaren later in Israël en New York opzoeken. 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Kasteel Amerongen  

Opnieuw neemt Kasteel Amerongen dit jaar de bewoningsgeschiedenis als uitgangspunt voor een 

thema: Mannen met een Missie.  De rode draad in het leven van deze mannen is de eer van de familie. 

Hun eigen carrière in dienst van een stadhouder, is mede gericht en van invloed op de voortzetting van de 

familiedynastie. 

Drostestraat 20, Amerongen. Info: www.kasteelamerongen.nl 

  
 Stedelijk Museum Kampen: maritieme collectie   

Met trots verwelkomt het Stedelijk Museum Kampen topstukken uit de maritieme collectie van het Rijks-

museum Amsterdam. Hiermee ontstaat er in Kampen een tentoonstelling waarin met de oogstrelende stuk-

ken van het Rijksmuseum enkele hoogtepunten uit de Nederlandse maritieme geschiedenis tot leven komen. 

T/m 8 oktober 2017, Oudestraat 133, Kampen. Info: www.stedelijkmuseumkampen.nl 

 
 Gorcums Museum: De koe in de kunst  

Het Gorcums Museum neemt een duik in de koeienkunst vanaf de 17e eeuw tot heden. Te zien zijn prachti-

ge koeienportretten, koeien in de wei, in de stal, op de markt en zelfs bij de slager. Werk van tientallen – 

overwegend Nederlandse – kunstenaars waaronder Paulus Potter, Willem Maris, Marleen Felius, Peter 

Diem en Alexandra Klimas. 

T/m 11 september: Grote Markt 17, Gorinchem, Info: www.gorcumsmuseum.nl  

 
 Wonderfeel u/jij deze zomer?  21, 22 en 23 juli ’s Gravenland  

Relaxed luisteren naar klassieke muziek middenin de natuur, ontdekkingen doen, zelf je tempo bepalen, 

mensen ontmoeten, rollende keukens: festival Wonderfeel is je zomer! Kom naar ’s Gravenland voor meer 

dan 100 optredens op 6 podia. Voor elk wat wils: van Mozart tot Steve Reich, van Vivaldi tot Pärt met lijn-

tjes naar jazz en wereldmuziek door musici van wereldklasse, jonge honden en oude rotten. Films, verhalen 

en een uitgebreid kinderprogramma (t/m 18 jaar gratis). 

In samenwerking met Natuurmonumenten. Info: www.wonderfeel.nl  

 
 Te zien op … De Veluwe  

Ontdek de Veluwe. Voor wie het Kröller-Müller Museum bezoekt waar de tentoonstelling The Poetry of 

Forms te zien is, is ook een rondwandeling door de prachtige beeldentuin een aanrader, waar onder meer 

Arps bronzen Berger de nuages (wolkenherder) staat te glanzen in de zon. En met de witte fietsen die overal 

staan, fiets je zo het prachtige Nationaal Park De Hoge Veluwe in, waar de naald- en loofbossen, heidevel-

den en stuifzandgebieden erop wachten om ontdekt te worden. Ook het imposante Jachthuis Sint Hubertus, 

ontworpen door de beroemde architect Hendrik Berlage, kan worden bezocht. 

T/m 17 september, Kröller-Müller Museum,  Houtkampweg 6, 6731AW  Otterlo 

Info: www. krollermuller.nl 

 

Leuke stadjes om te bezoeken in de omgeving: Hattem, Harderwijk, Elburg, voor een mooie stadswan-

deling door het historische centrum, en voor het eten van een lekker visje. Of bezoek een van de prachtige 

kastelen die open zijn voor publiek. Kasteel Cannenburch is helemaal authentiek ingericht. Niet alleen het 

kasteel en het park zijn te bezichtigen, maar ook het bouwhuis, waar het personeel leefde, de kasteelboerde-

rij en de woning van de rentmeester. Kasteel Rosendael heeft een van de oudste parken van ons land, met 

de beroemde Bedriegertjes, dit zijn fonteintjes in de grond die bezoekers natspuiten.  

De Veluwe…. Een prachtige omgeving in ons land!! 

 

http://www.kasteelamerongen.nl/
http://www.stedelijkmuseumkampen.nl/
http://www.gorcumsmuseum.nl/
http://www.wonderfeel.nl/
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Wij feliciteren in de maand juli 

 1 dhr. A.J.J. Diks 
 1 mevr. A.C.M. van Egmond-v. d.  Berg 
 1 mevr. H.A.P. Kleiweg - de Waal 
 1 mevr. G.M. de Ree - Caspers 
 1 dhr. D.A. Twigt 
 2 dhr.  van Berkel 
 3 mevr. P. Verhoeff - Swaans 
 4 dhr. W.C.A. Prins 
 4 mevr. M.C.T. Sluys - de Groot 
 5 mevr. R. Koster - v.d. Stelt 
 5 mevr. M. Pelgrim - Kop 
 6 mevr. A. Hillers - Tjin A Kiet 
 6 dhr. J.A. Kok 
 6 dhr. J.J. Wubben 
 7 mevr. A.P. Lanser-Bauritius 
 9 mevr. P.Th. Fianen-Rossum 
 9 mevr. L.J.M. Oosterom 
 10 dhr. A. van der Berg 
 10 dhr. P.C.C. de Koning 
 10 dhr. A. Pit 
 10 dhr. J.F.M. Zaat 
 11 mevr. C.P. Lelieveld - Wielenga 
 12 mevr. C.E. van Leeuwen - Vermeulen 
 12 mevr. C.W.M. Offers - Tomij 
 13 dhr. G.J. Kleiweg 
 13 dhr. J. van der Lans 
 14 mevr. A.P.E. Heemskerk - Maas 

 14 dhr. A.W. Nijssen 
 14 mevr. C.H. van Soest - Huisman 
 15 dhr. J.C.M. Heemskerk 
 15 mevr. A.M.A. Hertog-Bron 
 15 mevr. M. de Zwijger - Böcskör 
 16 dhr. W.C. de Bruin 
 16 dhr. P.J. Goemans 
 17 mevr. G. v.d. Meerschaut-Verbeeck 
 17 mevr. W. Roefs - Bekker 
 17 mevr. B.W. Smeitink - Jansson 
 18 mevr. M.G.W. Compeer-Koot 
 20 dhr. G. Hol 
 20 mevr. B.G. Visser-Maatman 
 21 mevr. R. Bunnik 
 21 mevr. J.M. v.d. Hondel-Vermeulen 
 24 mevr. C.J.E. de Goeij - Merlijn 
 24 dhr. P. Vink 
 26 dhr. L. Pouwer 
 26 dhr. T. van Vliet 
 26 mevr. J. van der Vliet 
 27 mevr. C.H. Mulleman - de Frankrijker 
 28 dhr. J.G. Dijkhuizen 
 29 dhr. Q.H.M. Groenendijk 
 29 mevr. L. Koolmees - Bolkenbaas 
 29 dhr. J.B.M. Schrever 
 29 dhr. M.A.M. Vermeulen 
 31 mevr. H.G.M. Becker 

 

Wij feliciteren in de maand augustus 

 1 mevr. L.M.E.G. van den  Bosch-Duimel 
 1 mevr. H.M. Kleiweg - Kingma 
 2 dhr. J.A. Berendse 
 2 mevr. W.M.J. van Leeuwen 
 2 mevr. L. Overdijk-de Wit 
 3 mevr. R.E.M. Berendse - Westerhof 
 3 mevr. M.L.A. Kremers 
 4 dhr. G.P. Heemskerk 
 5 dhr. A. Berg 
 5 mevr. H.H.M. van Rijn-van Oosten 
 6 dhr. M. Koetsier 
 6 dhr. Th. Koetsier 
 9 mevr. A. Jansen - Koelink 
 9 dhr. D. Speksnijder 
 12 dhr. R.J.M. Innemee 
 12 mevr. M. Slootjes - Zoethoutmaar 
 14 mevr. G.M. de Knegt-Luiten 
 16 dhr. F.  Esser 
 16 dhr. W. Waterreus 
 17 mevr. W.C.M. Verweij - van Berkesteijn 
 17 mevr. E.J. de Wit 
 18 mevr. P.M. van der Dries 
 18 mevr. N.P. van Grieken - van Krevel 

 18 dhr. J.F. Laan 
 19 mevr. J.A. Hol-Verboom 
 19 mevr. C. Schuurs - Wijnen 
 21 dhr. J. Brosens 
 22 mevr. W.M. van der Stel-Sitton 
 23 mevr. A.J. Helmond - Prinsenberg 
 23 mevr. M.J.J. Zaat - van Delft 
 24 mevr. R. Kruize - Neyndorff 
 25 dhr. J.P.A. de Bruin 
 26 mevr. W.J.C. Kleiweg - Vergeer 
 26 dhr. H.P.A. Nootenboom 
 27 mevr. C.A.J. Posthumus - Vesseur 
 27 dhr. L.J. Tange 
 28 mevr. H.C. Berg - van Klink 
 28 dhr. J.A. Hillers 
 29 mevr. A.M.J. van Ede - Kemper 
 29 mevr. L.M. Lekx - Schenk 
 30 mevr. M.C. Boere - Groenendijk 
 30 dhr. J.A. Doeleman 
 30 dhr. G. Mulleman 
 31 mevr. A.M.J. Aarts - Coorens 
 31 mevr. G. Regters 
 

 

 

Vandaag schenk ik een glimlach 

aan de wereld om mij heen 

Vandaag geef ik een knipoog 

aan jou, aan iedereen  

De wereld heeft een zonnig dak 

ik kan het niet geloven 

Vandaag is alles hemelsblauw 

het is vast feest daarboven! 
 

Bron: internetgedichten   

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDyuviucfUAhVDblAKHTaYA3oQjRwIBw&url=http://revolutionarykitchen.blogspot.com/2011/05/&psig=AFQjCNFxzovDU-6GNlIPmHaWQ5w7Q9S9WA&ust=1497877226901812
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Onthulling:  
dit wordt de titel van het nieuwe magazine 

 
 
 
 

+ 
 
 
 
 

 
= 
 

 
Nu ontvangen KBO-leden nog het magazine Nestor en PCOB-leden het magazine Perspectief. Vanaf 
augustus krijgt u allemaal het nieuwe magazine van KBO-PCOB, zo besloot de Ledenraad KBO-
PCOB. Dat wordt een geheel nieuw magazine met daarin voor PCOB-leden een PCOB-katern en voor 
KBO-leden een KBO-katern. 
 
Een nieuw magazine vraagt om een nieuwe naam die past bij onze nieuwe gezamenlijke ambitie. We 
hebben alle suggesties die we  - gevraagd en ongevraagd – hebben binnengekregen overwogen en 
zijn samen met externe deskundigen op zoek gegaan naar een krachtige en positieve naam die zowel 
bestaande als nieuwe leden zal aanspreken. 
 
De nieuwe titel is geworden: WijSr 
WijSr heeft zowel ‘’wij’ als ‘wijs’ en ‘senior’ in zich. De titel is kort, krachtig, actief en benadrukt het 
mooiste van ouder worden: wijzer worden. De titel is origineel en opbouwend. Hij straalt uit dat het 
een magazine is waar je wijzer van wordt. Het spreekt waardering uit voor de groeiende ervaring en 
levenswijsheid van mensen. De moderne woordspeling is ook een knipoog door z’n dubbele bodem 
en zet aan tot nadenken, zonder het tot een puzzel te maken: Wijzer, Wij senioren, Wij Sr, WijSr. 
 
Onlangs kreeg een selectie leden van zowel KBO als PCOB de titel als test voorgelegd. Hun reactie 
was unaniem positief:  ‘speels’, ’prikkelend’, ‘passend’ en ‘heel mooi’. Deze naam zal ‘goed gaan aan-
spreken’, vatte een van hen samen. We hopen dat ook u het enthousiasme deelt en met ons mee 
uitkijkt naar de lancering van het nieuwe magazine in augustus. 
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Agenda 28 juni – 16 augustus 2017 

 

Dinsdag 4 juli: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 18 juli: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Dinsdag 1 aug.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 15 aug.: 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 2 augustus 2017 op het redactieadres.  

Bij voorkeur per e-mail: aktueel@kbowaddinxveen.nl   

Of bij Jeannette van Egmond, van Waldeck Pyrmontstraat 6, 2741BN Waddinxveen 
 

Het nieuwe Magazine WijSr en KBO-AKTUEEL verschijnen op 16 augustus 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  

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.facebook.com/KBO-Waddinxveen-1322519271163223
https://www.facebook.com/KBO-Waddinxveen-1322519271163223

