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Vanuit het bestuur 

Ruwe verstoring. 

Als u dit leest, zijn de vakanties bijna weer voorbij. 

Als ik dit schrijf, ben ik zojuist ruw verstoord en 

wakker geschud door de redactie van KBO-

Aktueel.  

Jeannette van Egmond is dus klaar wakker en laat 

mijn wekker aflopen. Dus ben ik enigszins beduusd 

achter mijn toetsenbord gekropen, de vakantiemij-

meringen opzij schuivend, om mij van mijn taak te 

kwijten. Toch wel fijn dat binnen de KBO altijd 

mensen zijn die goed opletten! 

Ik was dus gebleven bij de vakanties die bijna 

voorbij zijn. Enerzijds jammer, want het is zo heer-

lijk rustig buiten. Maar anderzijds wel prettig voor 

u, want alle organisaties starten weer met hun pro-

gramma’s, dus ook uw vertrouwde KBO. Het hele 

bestuur staat in de startblokken om uw belangen te 

vertegenwoordigen en allerlei andere activiteiten te 

organiseren, zoals de bingo en niet te vergeten de 

dagreizen. Ik hoop dat u het komende seizoen onze 

activiteiten weer weet te vinden en dat wij weer dat 

beetje gezelligheid weten te bieden dat elk mens 

nodig heeft. Ik hoop u te ontmoeten bij één van die 

activiteiten. 

Bijzonder is dat deze Aktueel bijgevoegd is in de 

eerste uitgave van WijSr, het gezamenlijke blad van 

de Unie KBO en de PCOB. Ik hoop samen met u 

dat u net zoveel leesplezier zal beleven van de 

WijSr als voorheen van de Nestor.  

(Het is toch ook wel prettig dat ik tot het uitkomen 

van WijSr nog even de tijd heb om verder te mijme-

ren en te genieten van de rust buiten; zo abrupt 

starten in niets voor mij……) 

Hans Nijenhuis 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten (RA)  
organiseert:  

Programma Dagtocht najaar 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. Is inmiddels al 

volgeboekt, zelfs met een wachtlijst! 

 

 

Ontmoetingsdag voor Zieken en Ouderen 

De gezamenlijk Kerken en de Zonnebloem in Wad-

dinxveen organiseren zaterdag 16 september 2017 

de jaarlijkse ontmoetingsdag voor zieken en oude-

ren. Deze dag wordt gehouden in het Anne Frank-

centrum aan het Jan van Bijnenpad, waar wij u een 

gezellige dag aanbieden. Een leuke dag om vele 

anderen te ontmoeten. 

Vanaf 9.30 uur is de zaal open en heten wij u van 

harte welkom met een kopje koffie of thee. 

In de morgen is er een liturgisch moment, na de 

lunch is er een muzikaal programma. Om 15.30 uur 

willen we de dag afsluiten. De ontmoetingsdag is 

bedoeld voor alle gezindten, er zijn geen verplichte 

kosten aan verbonden. Indien u geen vervoersmoge-

lijkheden hebt, kunnen wij dit voor u regelen. Aan 

deze dag zijn geen kosten verbonden. 

De uitnodiging hiervoor kunt u eind juli begin au-

gustus verwachten. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
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Als u geen uitnodiging heeft ontvangen dan kunt u 

zich tot 31 augustus opgeven bij een van onder-

staande telefoonnummers. 

Wij hopen u allen 16 september te kunnen begroe-

ten! 

Mevr. Tonny Moerings tel. 0182 – 615926 

Namens de voorbereidingscommissie:  

Dhr. Arie van Putten tel. 0182 - 614757 

 

 

Zingeving 

De belangrijkste vinger 

De vijf vingers kregen ruzie over de vraag wie van 

hen de belangrijkste was. 

“Ik ben zeker de belangrijkste”, beweerde de duim, 

“omdat ik de sterkste ben. Bovendien gebruiken de 

mensen mij om aan te duiden dat ze iets heel goed 

vinden.” 

“Papperlapap!” zei de wijsvinger, “ik ben de be-

langrijkste, want ik ben de vinger van de wijsheid: 

de mensen gebruiken me om naar iets te wijzen.” 

“Dat is toch belachelijk,” zei de middelvinger min-

achtend. “Ik ben de grootste en daarom zie ik het 

verst. Bovendien leerde de Boeddha dat de mid-

denweg naar verlichting leidt. En ik sta in het mid-

den van ons vijven.” 

“Sorry, maar je vergist je,” zei de vierde vinger. “Ik 

ben de belangrijkste, want ik ben de vinger van de 

liefde. Wanneer twee verliefden zich gaan verloven 

schuiven ze een gouden ring  aan mij en ook als ze 

trouwen draag ik de ring van eeuwige trouw; dus, ik 

ben de vinger van de liefde en liefde is de grootste 

kracht van de wereld. Daarom ben ik de belangrijk-

ste van ons allemaal.” 

“Neem me niet kwalijk,” zei na een moment van 

stilte de pink. “Ik weet wel dat ik klein en niet bij-

zonder sterk ben.  Over het algemeen schenkt men 

maar weinig aandacht aan mij. Maar …. als  men 

zijn vingers verstrengelt en de handen tot een kom-

metje voor de borst vouwt om tot de Heilige te bid-

den, dan ben ik het dichtst bij het hart waar de Hei-

lige woont en zo kan ik het meest belangrijke met 

jullie delen.” 

 

 

Unie KBO-PCOB nieuws. 

Neutrale niet-reanimeerpenning. 

Sinds 2013 pleit KBO-PCOB voor betere toegang 

tot de penning en nu vond op 7 juni de lancering 

plaats. Dit succes komt na jarenlang volhouden en 

een consequente boodschap. We zijn dankbaar voor 

dit mooie resultaat. Natuurlijk is het de eigen keuze 

van de senioren of ze de penning willen dragen. 

De niet-reanimeerpenning is een wilsbeschikking 

en heeft daarmee gevolgen voor medische behande- 

lingen. De penning wordt verzorgd door Patiënten 

Vereniging Nederland en is verkrijgbaar via hun 

website of per telefoon 030 – 2916700.   

Wijkverpleging. 

Op 5 juli debatteerden de Tweede Kamer over 

wijkverpleging. Kort daarvoor was € 170 miljoen 

extra toegezegd dor het Min. van Volksgezondheid. 

Echter tegelijkertijd kwam er een brandbrief over 

personeelstekorten. KBO-PCOB herkende in het 

debat ook een aantal belangrijke punten die wij 

hadden ingebracht. 

Wij drongen o.a. aan op voldoende passende en 

betaalbare wijkverpleging waarbij mensen kunnen 

kiezen wie voor hen zorgt. Uit eerdere berichten 

bleek dat er in 2016 € 300 miljoen “op de plank” 

bleef liggen. Waar blijft dit Wmo geld? Bij de ge-

meenten in de algemene middelen? 

Aan de andere kant is er een tekort aan 1000 wijk-

verpleegkundigen, mensen die eerder ontslagen 

werden. 

Onacceptabel voor KBO-PCOB zeker nu palliatieve 

zorg thuis soms niet geboden kan worden. 

Voltooid leven. 

Er is al veel over gezegd en de formatie van een 

nieuw Kabinet kan er op stuk lopen. KBO-PCOB 

heeft een eerste gesprek gevoerd met verenigingen 

van verpleegkundigen en verzorgers (VN&V).  

Ook u kunt uw mening laten horen (15 min.) door  

deel te nemen aan de enquête op :  

www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl   
 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,       aug. 2017  
 

Kijk op www.uniekbo.nl/nieuws voor alle infor-

matie van de Unie KBO. en 

Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor het plaat-

selijke nieuws. 

 

 

Ter overweging: 

Gesloten systeem. 

In een stad in Zuid-Amerika was het vroeger tradi-

tie om precies op twaalf uur een kanonschot te los-

sen vanaf de vestingmuur die de stad omringde. 

Zo wisten de bewoners dan hoe laat het was en 

konden hun klokken gelijkzetten. 

Dat functioneerde allemaal heel goed, totdat op een 

dag een vreemdeling door de stad reisde en vast-

stelde dat het kanon ongeveer veertig minuten te 

laat werd afgevuurd. 

Hij ging een kijkje nemen en vroeg de commandant 

waar hij de tijd vandaan haalde om het kanonschot 

te lossen. Trots legde de officier hem uit dat hij 

iedere dag een soldaat naar de enige klokkenwinkel 

in de stad stuurde om daar de tijd op te nemen. In 

de etalage stond namelijk een bijzonder exacte nau-

http://www.uwmeningoverpalliatievezorg.nl/
http://www.uniekbo.nl/nieuws
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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tische chronometer. De soldaat vergeleek zijn hor-

loge met de chronometer om zo de juiste tijd te 

hebben. De vreemdeling ging naar de stad en vroeg 

de klokkenmaker waar hij de juiste tijd vandaan 

haalde. En vol trots zei deze dat hij zijn chronome-

ter iedere middag vergeleek met het kanonschot en 

dat er al jaar en dag geen afwijking was.  

Hier eindigt het verhaal, maar toen ik met dit ver-

haal bezig was voor de mail bekroop mij een vra-

gend gevoel. Wat zou ik doen als ik de vreemdeling 

was, zou ik het systeem ter discussie stellen of zou 

ik me aanpassen? Is het eigenlijk wel erg dat ze niet 

in de pas lopen, of wanneer zou 'niet in de pas lo-

pen' een probleem kunnen worden? Tijdens deze 

overwegingen kwam er ook een diepere vraag naar 

boven; In welke systemen zitten wij 'gevangen' 

zonder dat we dat in de gaten hebben? 

Misschien roept het verhaal bij u nog wel hele an-

dere vragen op...of antwoorden. 

Leo Kaniok 

 

 

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.  

 

 

Bingonieuws van de KBO 

Vrijdag 15 september.  

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:  

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! 

 

Kijk voor meer informatie op: 

www.kbowaddinxveen.nl 

Of op onze Facebook pagina : kbo waddinxveen 

 

 

Septembertinten 
De droge warme zonnige zomer 

wordt door het najaar verdrongen 

Het bezorgt ons nieuwe geur terwijl 

de zon haar kracht aan het verliezen is. 
 

Mooi seizoen, wat ben je lief met  

je zachte oranje tinten, dagen worden  

korter, avonden vallen steeds sneller, jas  

en mantel komen uit de kast; herfst begint. 
 

Wat is het leven druk op de boerderij: 

Het is de tijd om de oogst binnen te halen 

Een koeike voelt grassprietjes kriebelen tussen 

haar tenen, woldragers worden nog eens geteld. 
 

Laten we ook even genieten van heerlijke  

nazomer: een laatste ronde op het terras of 

struinen in het bos waar wij op zoek gaan naar 

gevallen blad, paddenstoelen spelen verstopper-

tje. 
 

Boom en struik verliezen ook zoetjes: appel  

blauwe bes braam peer geplukt voor een recept 

Kom oog in oog met een jonge kwispel 

Het zal snel gebeuren: September staat voor de 

deur. 
 

Catharine B. 

 

http://www.kbowaddinxveen.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. 

 
 Zodat het je goed gaat 

Auteur: Karel Eykman 

Prijs: € 14,99, 112 pagina’s 

Paperback, Uitgave 2017 

Categorie: Geloofsopvoeding 

De Tien Geboden bevatten een universele moraal, 

die vaak ook niet-gelovigen aanspreekt. Toch den-

ken veel jonge mensen dat de Tien Geboden niet 

meer van deze tijd zijn. De bekende auteur Karel 

Eykman laat in dit boek zien dat het tegendeel waar 

is. De Tien Geboden sporen ons, jong en oud, aan 

om goed met elkaar om te gaan - zodat het ons goed 

gaat. Eykman schreef over elk gebod een eigentijds 

spiegelverhaal. Margreet de Heer, bekend om haar 

vermogen complexe dingen eenvoudig uit te leg-

gen, tekende bij elk verhaal een eigenzinnige strip. 

 
 Stilte een ode aan het leven 

Auteur: Leo Kaniok 

Prijs: € 18,05 met luister cd. 

Uitgave 2017 

Categorie: Boeken theologisch 

Een prachtig boekje om stilte te ervaren. Het bevat 

meditaties, oefeningen, bespiegelingen, foto`s en 

verhalen. Met luister cd. 

 

De ware vreugde 

Auteur: Hans Putman s.j. 

Prijs: € 4,95, 141 pagina’s 

Op mijn 75e en na een heel leven in landen met 

veel sociale, politieke en religieuze spanningen ben 

ik een wonderlijk gelukkig man. Terwijl ik dit 

schrijf, voel ik zelfs een zekere schaamte dat ik zo 

gelukkig ben in een wereld met zoveel vormen van 

lijden. 

Het leven in toewijding aan God is voor mij een 

bron van vreugde vanuit een altijddurende liefde. 

De ware vreugde kan enkel de vrucht zijn van een 

leven dat gegeven wordt zonder voorbehoud of 

compromissen. In de evangelische raden is de zelf-

verloochening de voorwaarde voor een zelfont-

plooiing die nooit ophoudt. 

Pater Hans Putman s.j. werd geboren te Nijmegen 

in 1938. Hij werkte lange tijd als missionaris in 

Soedan en Egypte. Sinds 2013 woont en werkt hij 

in Israël. 

 
 Geen dag zonder Maria 

Auteur: Desirée Krikhaar 

Prijs: € 24,95, 384 pagina’s 

Hardback, Uitgave 2017 

Categorie: Geschiedenis, Christelijke spirituali-

teit 

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. 

 

 

 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Expositie Op Scherp in Museum Gouda   

Ruud Verkerk is al veertig jaar een kleurrijk kunstenaar. Zijn werk was al over de hele wereld te 

zien. Nu exposeert hij weer in Gouda. Het zijn stillevens en landschappen, waarvoor hij onder meer inspi-

ratie op doet tijdens zijn fietstochten in de Krimpenerwaard. Hij is één van de vier kunstenaars op deze ten-

toonstelling.  

T/m 22 oktober, Museum Gouda, Oosthaven 9 en Achter de Kerk 14. www.museumgouda.nl  

 

http://www.berneboek.com/
http://www.museumgouda.nl/
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 A Global Table in Haarlem  

In het Frans Halsmuseum en De Hallen in Haarlem ontmoeten oude en nieuwe kunst elkaar in de 

tentoonstelling A Global Table. 

Aan de hand van 17e eeuwse voedselstillevens wordt de koloniale geschiedenis van Nederland onderzocht. 

Waar komen de producten vandaan? De aardappel bijvoorbeeld. Die wordt oer-Hollands genoemd, maar 

was in de Gouden Eeuw nog exotisch. De stillevens worden gecombineerd met werken van hedendaagse 

kunstenaars. 

Vanaf 23 september t/m 7 januari, Frans Hals Museum / De Hallen Haarlem. 

Groot Heiligland 62, 2011 ES Haarlem, www.franshalsmuseum.nl  en www.dehallen.nl  

 
Uit de Mode – Centraal Museum Utrecht  

De mode- en kostuumcollectie van het museum loopt grofweg van midden achttiende eeuw tot nu en bestaat 

uit meer dan tienduizend stukken.  Die worden allemaal hier bewaard: liggend in zuurvrije dozen of aan de 

hanger in een van de vele kasten. De expositie Uit de Mode geeft een inkijkje in deze bijzondere collectie 

door ruim honderd iconen te belichten. Daarnaast is het in 2017 precies honderd jaar geleden dat jonkvrouw 

Carla de Jonge door het Centraal Museum werd aangesteld als eerste betaalde modeconservator van Neder-

land. Haar werk is daarom het vertrekpunt voor Uit de Mode. Bij het samenstellen van de tentoonstelling 

worden belangrijke kledingstukken die ooit door De Jonge zijn verworven, aangevuld met hedendaagse 

ontwerpen van onder andere Iris van Herpen en Ronald van der Kemp. 

Voor geïnteresseerden in textielrestauratie wordt er tijdens de tentoonstelling een speciaal atelier ingericht 

waar live over de schouders van restauratoren kan worden meegekeken. Naast kijken, kun je ook doen: 

katoenen replica’s van iconische ontwerpen liggen klaar om door bezoekers op de pop gezet te worden. 

‘Onderschat dat klusje niet. Wij zijn soms dagen bezig met een enkel kledingstuk.’ 

T/m 22 oktober, Centraal Museum Utrecht, Agnietenstraat 1, Utrecht, 

www.centraalmuseum.nl  

 

 

 

Wij feliciteren in de maand september 

 1 mevr. E.H.M. van Es - Mooijekind 
 1 dhr. M. Ravenhorst 
 1 mevr. C.M. van der Voort - Buijsman 
 2 dhr. C.W.M. Evers 
 3 mevr. J. Dieters - van Dalen 
 4 dhr. J. van Rijen 
 4 dhr. R.B.J. Rijsemus 
 4 mevr. G.J. Zaat - van Meerendonk 
 6 mevr. L.E.J. Koole 
 6 mevr. E. Steenland 
 7 dhr. R.A.M. Boere 
 7 mevr. G. Lemette 
 7 dhr. W.P. van der Voort 
 11 dhr. L. Slootjes 
 12 mevr. F.G. Kraan - Wiezer 
 13 mevr. N.I. Kerver - v. Dijk 
 13 mevr. C.H. Smits- Borghart 
 13 mevr. C.G. Vernooij - Steenbergen 
 15 dhr. G. v.d. Meerschaut 
 16 mevr. M.M. van der Berg - Kippersluis 
 17 dhr. F.A.A. Roefs 
 18 mevr. M.M.M. Borst 
 18 mevr. P.A.M. Redegeld 

 18 mevr. S. Zijderhand - v.d. Starre 
 19 mevr. J.W. de Groot 
 19 dhr. J.P. Jaspers 
 20 mevr. G. de Jong 
 20 mevr. M. Mookhoek-de Geus 
 20 mevr. A.C. Schoonderwoerd-v. Rhijn 
 20 dhr. N. Steensma 
 24 mevr. A. de Jong-Koetsier 
 24 dhr. J. Merkestijn 
 25 mevr.  Captein - Segers 
 25 dhr. F.L.J. van Es 
 25 dhr. J.A.P.M. Koppen 
 25 dhr. H.J. Westerik 
 26 mevr. M. Slaman - van Leeuwen 
 27 dhr. P. Grootendorst 
 27 mevr. A.E.S. Jonkmans - Posthumus 
 29 mevr. H.M.E. Cornelisse - van Brussel 
 29 mevr. M.G. van der Hoeven 
 29 dhr. W. Jongeneel 
 29 mevr. W. van Solinge 
 30 mevr. R. Bastiaans - Stephan 
 30 dhr. J.T.M. Eerden 

 

http://www.franshalsmuseum.nl/
http://www.dehallen.nl/
http://www.centraalmuseum.nl/
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Agenda 16 augustus - 2017 

 

Dinsdag 5 sept.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Vrijdag 15 sept.: 1e Bingomiddag van het seizoen ............................... 14.00 – 16.15 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zat. 16 sept.: Ontmoetingsdag voor zieken en ouderen ................ 10.00 – 15.30 uur 

Zaal open vanaf 09.30 uur. 

Georganiseerd door de gezamenlijke kerken en de Zonnebloem 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Zie ook de voorpagina. 

Dinsdag 19 sept.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Woensdag 27 sep.: Najaarsdagtocht ........................................................ 09.00 uur - ± 18.30 uur 

Vertrek vanaf het Anne Frank Centrum,  

komt u alstublieft op tijd en vergeet uw zorgpasje 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 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 13 september 2017 op het redactie-

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

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

Het Magazine WijSr en KBO-AKTUEEL verschijnen op 27 september 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 

 
KBO afd. Waddinxveen nu ook actief op Facebook. 

Er is 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/kbowaddinxveen 
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