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Van de bestuurstafel 

Beste mensen, 

Om maar met de deur in huis te vallen: Ik loop mij 

in toenemende mate op te winden over de strope-

righeid van de Haagse politiek inzake het formeren 

van een nieuwe regering. Er zijn zoveel dossiers die 

wachten op besluitvorming! Onder die dossiers zijn 

er veel die ons senioren raken, zoals huisvesting, 

ouderenzorg, inkomenspolitiek betreffende 65+, 

gezondheidszorg, etc. 

Uitbundig wordt er gereageerd op de gunstige eco-

nomische ontwikkelingen in ons land. De economie 

groeit en bloeit, maar hoe stil is het rondom de posi-

tie van ouderen. En dat terwijl er juist door die ou-

deren een stevige duit is bijgedragen aan de beheer-

sing van de overheidsuitgaven en met het verlagen 

zelfs van hun inkomen. Nog niet gesproken over de 

veranderingen in negatieve zin op de gezondheids-

zorg aan 65+……. De broekriem kan niet blijven 

worden aangetrokken! 

Het is dus de hoogste tijd dat er gepraat gaat wor-

den aan inkomensverbetering van ouderen. Verho-

ging van AOW en indexering van pensioenen is 

geen luxe. Daarnaast zal er eens flink gedebatteerd 

moeten worden over de gezondheidszorg en de 

stapeling van eigen bijdragen of over de huisvesting 

van senioren om nog maar eens een punt te noemen. 

Kortom: “Den Haag”, schiet eens op! Of, zoals in 

onze regio wordt gezegd: niet lullen, maar poet-

sen…… reken er maar op dat uw KBO de zaak in 

de gaten houdt! 

 

Hans Nijenhuis 

 

 

Wij zijn niet WijSr! 

Gekke titel? Jazeker en het blad dat  u in uw brie-

venbus vindt samen met de Aktueel heet opeens 

“Magazine van KBO-PCOB” in plaats van “WijSr”. 

Ik ga u dat hierna proberen uit te leggen. 

In Nederland is een bedrijf gevestigd dat WIJ Spe-

cial Media heet en een blad voor vrouwen in ver-

wachting en jonge moeders uitbrengt “WIJ Jonge 

Ouders” genaamd. Dit bedrijf is bang voor verwar-

ring bij lezers en adverteerders. Verwarring dus 

tussen een kinderwagen en een scootmobiel of een 

traphekje en een traplift of zo iets. In ieder geval 

heeft de KBO-PCOB haar best gedaan uit te leggen 

dat die verwarring niet waarschijnlijk is. 

Helaas heeft WIJ Special Media gemeend de rech-

ter om een oordeel te vragen en eind augustus heeft 

deze het betreffende bedrijf gelijk gegeven en 

KBO-PCOB een boete in het vooruitzicht gesteld 

als er nog een blad onder de naam “WijSr” wordt 

uitgegeven. 

Over deze titel is uiteraard lang nagedacht en een 

nieuwe titel is niet zo maar verzonnen. Daarom heet 

het blad nu even “Magazine van KBO-PCOB”. 

 

Wij vinden dit een vervelende situatie en hopen dat 

u begrip hiervoor kunt opbrengen. Ondertussen 

leest u wel een fijn blad en een goede, pakkende 

naam wordt ook wel weer bedacht. 

 

Het Bestuur van KBO-Waddinxveen wenst u veel 

leesplezier. 

 

 

Sinterklaas-Bingomiddag 

Op vrijdag 24 november organiseren 

wij onze Sinterklaas-Bingomiddag. 

U kunt bij aanvang en in de pauze lootjes kopen 

voor een goed gevulde prijzentafel. 

Voor de pauze worden er drie volle ronde bingo 

met als prijzen waardebonnen verpakt als  Sinter-

klaas cadeaus gespeeld. 

Dan is er een pauze waarin we gezellig met elkaar 

koffie/thee of warme chocolademelk met slagroom 

drinken met daarbij een Sinterklaas traktatie. 

Na de pauze komt Michel Coenen met een Sinter-

klaasprogramma voor senioren. 

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


KBO Aktueel 27 sept 2017 Blad 2 

De inhoud van dit programma zal bestaan uit o.a. 

een aantal  Nederlandstalige liedjes, Sinterklaaslied-

jes, veel interactie en met als hoogtepunt een be-

zoek van Sinterklaas. 

Daarna zullen de lootjes worden getrokken voor 

mooie prijzen. 

Dan nemen wij afscheid en maar hopen dat Sinter-

klaas voor iedereen die aanwezig is een aardigheid-

je heeft achtergelaten! 

Wij hopen zo te gaan genieten van een gezellige 

Sinterklaasmiddag, 

waarbij u allen van harte bent uitgenodigd! 

Aanvang van de middag: 13.30 uur. 

Zaal open vanaf: 13.00 uur. 

En de middag zal c.a. 16.45 uur worden afgesloten. 

Voor deze Sinterklaas-Bingomiddag vragen wij van 

u (voor de gemaakte kosten) een vergoeding van 

6 euro te voldoen bij aankomst aan de zaal. 

Om alles goed te laten verlopen dient zich wel van 

de voren op te geven voor deze Sinterklaas-

bingomiddag, dit kan vanaf 20 oktober. 

Dit kunt u doen: 

- Op de bingomiddag van  20 oktober 

- Telefonisch 0182-618197 

- Per mail:  ep.groenendijk@hetnet.nl 

Heeft u geen eigen vervoer en kunt u ook niet met 

iemand mee rijden? 

Dan kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en 

wordt u vanaf 13.00 uur bij Anne Frank Centrum 

opgehaald en daar ook weer naar terug gebracht. 

 

De Sinterklaasmiddag zal worden gehouden in: 

Gebouw de Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen 

 

 

 

Om alvast in uw agenda te zetten. 

Op maandag 18 december organiseren wij weer ons 

jaarlijkse KBO-Kerstdiner. 

Wij zijn weer uitgenodigd in het restaurant Easy-

Dinner en gastheer Apo Yilmaz heeft ons toegezegd 

dat het dit jaar een echt culinair diner gaat worden. 

Dus als u wilt komen zet de datum 18 december in 

uw agenda en verdere informatie hierover volgt nog 

. 

Hou daarvoor de komende Aktueel,  

website www.kbowaddinxveen en onze 

Facebook pagina kbo waddinxveen in de gaten. 

 

 

 

Ter inspiratie  

De maiskorrel 

Op een ochtend werd de koning wakker en bedacht 

dat er in zijn familie geen jongen was die zijn ambt 

zou kunnen overnemen als hij stierf. Hij was name-

lijk de laatste mannelijke telg van een koninklijke 

familie in een traditie waar alleen een man de troon 

mocht bestijgen - en hij was al oud. Toen besloot 

hij om een zoon te adopteren die dan zijn opvolger 

kon worden. 

Maar hij wilde dat deze aangenomen zoon een bij-

zonder mens zou zijn. Daarom organiseerde hij een 

wedstrijd voor alle jongens in zijn rijk, ongeacht 

hun afkomst 

Er bleven tenslotte tien jongens over die niet veel 

van elkaar verschilden wat betreft intelligentie en 

lichamelijke kracht .De koning zei tegen hen: ‘Ik 

heb voor jullie een laatste proef en wie die proef 

doorstaat wordt mijn zoon en zal de troon erven.’ 

En hij vervolgde: ‘In dit koninkrijk leven de men-

sen voornamelijk van de landbouw. Een koning 

moet dus weten hoe je planten cultiveert. Hier is 

voor ieder van jullie een maiskorrel. Neem hem 

mee naar huis, plant hem en verzorg hem drie we-

ken lang. Na drie weken zullen we zien wie het 

beste werk heeft geleverd en wie mijn opvolger zal 

zijn.’ 

De jongens namen de maiskorrel en gingen naar 

huis. Allen hadden een pot gekregen en zodra ze 

thuis waren, plantten zij de korrel daarin. Er heerste 

grote opwinding in het rijk, want de mensen waren 

nieuwsgierig wie hun volgende koning zou worden. 

Maar in één huis waren een jongen en zijn ouders 

verdrietig, omdat de maiskorrel ondanks een paar 

dagen goede verzorging niet was gaan groeien. De 

jongen snapte niet wat er met zijn korrel aan de 

hand was. Hij had de aarde zorgvuldig uitgezocht 

en hij had de juiste hoeveelheid mest genomen en 

de aarde vochtig gehouden. Dag en nacht sprak hij 

een gebed uit voor de korrel, maar er gebeurde 

niets.  

Enkele vrienden raadden hem aan om op de markt 

een nieuwe maiskorrel te kopen en die te planten. 

‘Hoe kun je nu de ene maiskorrel van de andere 

onderscheiden?’ zeiden ze. 

Zijn ouders hadden hem echter geleerd wat eerlijk-

heid was en zeiden: 

‘Als de koning wil dat je zijn maiskorrel plant, moet 

je niet zelf een maiskorrel kopen. Als je een andere 

korrel plant dan die je van de koning kreeg, is dat 

oneerlijk. Misschien ben je niet voorbestemd om 

koning te worden. En als dat zo is, accepteer dat 

dan en wees niet iemand die de koning bedriegt.’ 

De grote dag kwam en de jongens droegen trots hun 

potten met kleine maisplanten naar het paleis. Het 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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was wel duidelijk dat de andere jongens meer suc-

ces hadden gehad met hun planten. 

De koning ging langs de rij verwachtingsvolle jon-

gens en vroeg ieder van hen: ‘Komt dit uit de korrel 

die ik je gegeven heb?’ Iedere jongen zei: ‘Ja, ma-

jesteit!’  De koning knikte en ging verder langs de 

rij. Toen kwam de koning bij de laatste jongen in de 

rij. Die trilde van angst. Hij wist zeker dat de ko-

ning hem in de gevangenis zou gooien, omdat hij de 

korrel verkwist had. 

‘Wat heb jij met de korrel gedaan die ik je gegeven 

heb?’ vroeg de koning aan de jongen.  

‘Ik heb hem geplant en er goed voor gezorgd, ma-

jesteit, maar hij wilde niet groeien,’ antwoordde de 

jongen in tranen, terwijl de anderen hem uitjouw-

den. 

De koning hief zijn handen op en vroeg om stilte. 

Toen zei hij: ‘Mijn volk, hier is uw nieuwe koning.’ 

Allen waren in verwarring. Waarom hij vroegen ze 

zich af. Hoe kon hij nu de juiste zijn? 

Nadat de koning met de jongen naast zich op zijn 

troon had plaatsgenomen, zei hij: ‘Ik gaf aan deze 

tien jongens gekookte maiskorrels. De proef was 

niet bedoeld om mais te planten. Het was een karak-

tertest, een eerlijkheidstest. Als een koning één 

eigenschap moet hebben dan is het wel om boven 

oneerlijkheid te staan. Alleen deze jongen heeft de 

test doorstaan, want een gekookte maiskorrel kan 

niet groeien.’ 

Naar een Afrikaanse vertelling: 

 ‘Le roi et la graine’ (par Karadié) 

 

 

Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons 

mee helpt sparen met:  

AH koffiepunten, DE-zegeltjes en Bak-

kerij ‘t Stoepje zegels.  

Wij als werkgroep Culturele Activiteiten kunnen 

hiermee leuke dingen doen op onze activiteiten. 

Met uw zegeltjes, punten en boekjes 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.  

 

Heel hartelijk dank voor de familie die 88 volle 

’t Stoepjekaarten heeft ingeleverd! 

Wat een verrassing!! We zijn er heel blij mee! 

 

 

Unie KBO-PCOB nieuws. 

Nieuwe website. 

Het belangrijkste nieuws van KBO-PCOB is de 

nieuwe website www.kbo-pcob.nl waar al het 

nieuwe nieuws gerubriceerd wordt weergegeven. Er 

gebeurt zoveel op allerlei gebieden waar de KBO-

PCOB, nu met meer mankracht, volop aan meedoet. 

In KBO-Aktueel is het niet meer bij te houden voor 

de speerpunten: 

- zorg en wonen 

- veiligheid 

- koopkracht 

- digitalisering 

- zingeving 
 

Kijk op de website en abonneer u gratis op de 

nieuwsbrief  bij www.kbo-pcob.nu    

Ouderenwerkloosheid. 

Jubelende groeicijfers over de economie en optimis-

tische verwachtingen over de werkloosheid. Oudere 

werkzoekenden zijn echter niet goed in beeld en 

profiteren niet in gelijke mate mee. KBO-PCOB wil 

daarom verandering en opende het Meldpunt Oude-

renwerkloosheid. Help mee en vul de vragenlijst in 

op de site of bel gerust op maandag t/m donderdag 

van 10:00 tot 13:00 u op nr. 0900-821 2183. 

Keurmerk Ziekenhuis. 

Medio oktober wordt door KBO-PCOB voor de 

derde keer het tweejaarlijkse keurmerk Senior-

vriendelijk Ziekenhuis toegekend. In 2013 kregen 

47 van de 120 Nederlandse ziekenhuizen het keur-

merk uitgereikt ; in 2015 al 57. Welke ziekenhuizen 

in 2017 het predicaat “seniorvriendelijk” mogen 

voeren  wordt binnenkort duidelijk. De criteria zijn 

t.o.v. 2015 verzwaard. 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,       sept. 2017 
  

Kijk op www.kbo-pcob.nl  voor alle informatie 

van de KBO - PCOB en de nieuwsbrief. 

Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor het plaat-

selijke nieuws. 

 

 

 

Bingonieuws van de KBO 

Op 20 oktober organiseren wij weer een  

bingomiddag van 14.00 t/m 16.15 uur. 

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) 

http://www.kbo-pcob.nl/
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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 niemand 

met lege handen naar huis! 

 

Het adres: De Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1,  

2741 BV Waddinxveen   

 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Kijk voor meer informatie op: 

www.kbowaddinxveen.nl  

Of op onze  Facebook pagina: kbo waddinxveen 

 

Overige Bingomiddagen  

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! 

 

 

Zorgbelang Zuid-Holland 

Vragen en klachten over de gezondheidszorg 

Met vragen over de gezondheidszorg kunt u terecht 

bij Zorgbelang Zuid-Holland. Medewerkers van de 

afdeling Informatie en Klachtopvang staan u te 

woord over patiëntenrechten en klachtenprocedu-

res. Iedere maand staat hier een voorbeeld van een 

vraag of klacht over de zorg.  
 

Huisarts geeft dossier niet mee 

Mevrouw de Waard is verhuisd van Amsterdam 

naar Rotterdam. Ze heeft nog geen nieuwe huisarts. 

Ze wil al wel haar patiëntendossier hebben zodat ze, 

zodra ze in een praktijk terecht kan, dit gelijk kan 

overdragen. De huisarts in Amsterdam weigert haar 

dossier mee te geven. Zodra ze weet wie haar nieu-

we huisarts is, zal hij het dossier naar deze arts op-

sturen. 

Ze vindt dat de dokter maar moeilijk doet. Waarom 

geeft hij het dossier niet gewoon aan haar mee? 

Zorgbelang antwoordt 

Er is een landelijke richtlijn voor de overdracht van 

het patiëntendossier bij verandering van huisarts. 

Enkele punten uit de richtlijn zijn:  

- De huisarts draagt het dossier van de patiënt 

over aan de nieuwe huisarts. 

- Hij doet dit bij voorkeur persoonlijk of per aan-

getekende post. 

- Overdracht gebeurt altijd met toestemming van 

de patiënt. 

- Het originele dossier wordt niet aan de patiënt 

afgegeven. Wel kan deze een afschrift krijgen 

van het dossier. 

De volledige richtlijn is te downloaden via 

knmg.artsennet.nl  (onder Publicaties). 

De huisarts van mevrouw de Waard handelt volgens 

de landelijke richtlijn. Het advies aan haar is om 

een kopie van haar dossier op te vragen. Ze kan dan 

in ieder geval, zodra ze een nieuwe huisarts heeft, 

medische informatie aan hem geven. Daarna kan ze 

aan haar oude huisarts vragen het patiëntendossier 

aan de nieuwe arts op te sturen. 

Heeft u ook een vraag of klacht, dan kunt u op 

werkdagen bellen naar (0900) 243 70 00.  

E-mail: ik@zorgbelang-zuidholland.nl.  

Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl. 

 

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van  

Uitgeverij Van Berne in Heeswijk-Dinther. 

www.berneboek.com 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 Een gebed voor elke dag (Scheurkaleder) 

Verschillende auteurs, 

Prijs: € 14,99, 768 pagina’s 

Categorie: Non-books 

De niet-jaargebonden scheurkalender 'Een gebed 

voor elke dag' bevat 366 gebeden uit de christelijke 

traditie. De gebeden zijn van grote christelijke 

leermeesters als Augustinus, Thomas a Kempis, 

Kierkegaard, Frère Roger, Maarten Luther, Karl 

Barth en vele anderen. Daarnaast zijn gebeden op-

genomen van Nederlandse dichters als Inge Lie-

vaart, Hans Bouma en Jaap Zijlstra. Een bron van 

inspiratie waar je een heel jaar mee vooruit kunt! 

 
 Beterschap 

Auteur: Toon Tellegen 

Prijs: € 9,95, 64 pagina’s 

Categorie: Cadeau-artikelen 

Samenvatting: 

De slak en de giraf hebben 's ochtends altijd pijn 

aan hun steeltjes, de krekel heeft zijn reuk gebroken 

en de horzel voelt zich somber en ziek in zijn 

hoofd. Gelukkig is de boktor er, die 'alle dieren 

altijd weer beter maakt, al zijn ze nog zo ernstig 

gewond, ziek of dood.' Zo voelt de eekhoorn opeens 

dat de pijn in zijn buik verdwenen is. 'Waarheen 

zou zo'n pijn eigenlijk gaan?' vroeg hij. In 'Beter-

schap' staan de meest troostrijke verhalen over ziek-

te en pijn, herstel en gezondheid bij elkaar. 

 

http://www.kbowaddinxveen.nl/
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 Rouw op mijn dak 

Auteur: Martin Los 

Prijs: € 19,95, 300 pagina’s  

Paperback, Uitgave 2017 

Categorie: Boeken Theologisch 

Samenvatting: 

In 2016 verloren Martin Los en zijn vrouw Nelleke 

binnen een jaar hun volwassen dochter Rosa aan 

een slopende ziekte. Een tijd van ontreddering, 

afscheid en verdriet. Enkele weken na haar dood 

begint vader en priester Martin Los plotseling te 

schrijven. Elke ochtend vroeg ('Ik kon toch niet 

slapen'). De plotselinge dood van zijn dochter 

brengt herinneringen naar boven. Herinneringen aan 

zijn eigen jeugd. Aan de jeugd van Rosa in het jon-

ge gezin Los. Herinneringen aan zijn eigen levens-

pad, zijn jaren als predikant, de overstap met zijn 

vrouw naar de rooms-katholieke kerk, zijn pries-

terwijding. Hoe het is om je dochter bij te staan als 

vader, en andere stervenden en rouwenden als pas-

toor. Hoe anderen reageren op de gebeurtenissen. 

Met 'het ergste wat je kan overkomen', als terugke-

rend refrein.  

Het boek dat Martin Los geschreven heeft ('Het 

voelt als een gift van Rosa aan mij') , is een adem-

benemend relaas over de wendingen die een men-

senleven neemt. De plek van God daarin. Een boek 

in 37 fragmenten, want Rosa werd 37 jaar.  

Een ontroerend, persoonlijk boek van een begena-

digd schrijver. 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Tentoonstelling: Emma, moeder van de moderne monarchie  

Escher in Het Paleis, Den Haag 

Van 15 september tot 30 oktober speelt Koningin-Moeder Emma de hoofdrol in Escher in Het Paleis. In de 

Balzaal van haar winterpaleis is dan de tentoonstelling ‘Emma, moeder van de moderne monarchie’ te zien 

die tot stand is gekomen in samenwerking met het Nationaal Archief. 

T/m 30 oktober 2017, Lange Voorhout 74, Den Haag, www.escherinhetpaleis.nl  

  
 Tentoonstelling: Nederlanders in Parijs   

Van Gogh Museum Amsterdam 

In de 19e eeuw was Parijs de artistieke hoofdstad van de wereld en dat trok veel kunstenaars aan. Onder hen 

ook Nederlandse schilders als Breitner, Van Dongen, Mondriaan en Van Gogh.  

In deze tentoonstelling brengen we acht toonaangevende kunstenaars samen. Ze geven een interessant beeld 

van de artistieke transformatie in de 19e eeuw en laten zien hoe het leven in Parijs deze Nederlanders heeft 

gevormd. 

Van 13 oktober t/m 7 januari in het Van Gogh Museum Amsterdam, Museumplein 6, 

www.vangoghmuseum.nl 

 
Anton Heyboer: Het goede moment 

“Klaar! Gaat in de winkel, gelijk. (…) Honderdvijftig gulden”. Op zijn erf, in zijn zelf gebouwde wo-

ning, te midden van zijn vijf vrouwen, zet een wit geschminkte man met driftige gebaren in zo’n drie 

minuten een danseres op papier terwijl André van Duin en de camera van Van Duins sketchserie 

Thuis bij… toekijken. Zo kent Nederland Anton Heyboer (Sabang, Indonesië, 1924 – Den Ilp, 2005).  

Wat men doorgaans niet weet is dat Heyboer in de jaren 60 en 70 een gevierd kunstenaar was wiens werk 

werd aangekocht door het MoMA in New York, getoond op de Documenta in Kassel, en met grote tentoon-

stellingen werd geëerd in het Gemeentemuseum Den Haag en het Stedelijk Museum Amsterdam. In 1975 

werd hij zelfs samen met David Hockney en Lucian Freud in LACMA in Los Angeles gepresenteerd als een 

van de belangrijkste Europese schilders van dat moment. Veertig jaar na zijn laatste grote museale tentoon-

stelling wil het Gemeentemuseum de internationale kwaliteit van zijn oeuvre opnieuw voor het voetlicht 

brengen. De tentoonstelling toont de ontwikkeling van zijn oeuvre met de nadruk op de periode 1956-1977, 

maar belicht ook het ‘systeem’ waarmee de kunstenaar een manier vond om het leven voor zichzelf drage-

lijk te maken. Zo wordt duidelijk hoe het leven en werk van Heyboer onlosmakelijk met elkaar verbonden 

zijn. 

T/m 4 februari 2018, Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, 2517 HV Den Haag, 

www.gemeentemuseum.nl   
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Wij feliciteren in de maand oktober 

 2 dhr. J.W. Sirre 
 5 mevr. M.T. Nijssen - Vlugt 
 6 dhr. C. Boot 
 6 mevr. M.M.A. Hage - Sannen 
 6 dhr. M.G.F. van Tol 
 9 dhr. J.A.M. Zoet 
 10 mevr. A.J. Jaspers - Steenkamer 
 12 dhr. P.J.A. van Delft 
 12 mevr. J.G.M. Nootenboom - Boegheim 
 13 mevr. M.T. de Knoop - Slaman 
 14 dhr. A.Th. Faay 
 14 mevr. C. 't Hart-van Santen 
 14 mevr. W. Ros - Koehorst 
 14 mevr. W. de Waal - Verschragen 
 15 mevr. A. Kemp - v.d. Laan 
 15 mevr. S.C.M. Slootjes - de Jong 
 16 mevr. W. Hofman-Ooms 
 17 mevr. J.C. Gerritse-Hageman 

 18 mevr. B. Baartman 
 18 mevr. W.J.M. Droog 
 18 mevr. M. Verdoorn - Wiegman 
 19 mevr. E.M.  Lucardie 
 22 mevr. J.H.L. van Hooft - Kok 
 22 dhr. A.J. Koot 
 25 dhr. G.J.M. van Zoest 
 26 dhr. A.T.H.M. Kleiweg 
 26 dhr. Joh. Sluys 
 27 dhr. J. Benschop 
 28 dhr. N.M. de Frankrijker 
 28 dhr. G. van der Meer 
 29 mevr. A. Bunnik - Karsten 
 30 mevr. J. Engelhard 
 30 mevr. W.A.M. Okkerse 
 31 dhr. A.M. Meskers 
 31 dhr. W. van Vliet 

 

 

 

Deze schikking kan indrogen  

Veel mensen hebben een glazen accuvaas, maar het is niet altijd evident om hierin een schikking te 

maken. Heb je herfstbloemen in je tuin, dan is dit een alternatief.  
 

Nodig   

 Een glazen rechthoekige accuvaas 

 takken (ofwel fijne polygonum of persicariatakken zoals hier, of andere takken 

die ter beschikking zijn) 

 herfstbloemen sedum, hydrangea, bessen van Leycesteria formosa of fazantenbes 

 Een scherp aardappelmesje om de bloemen aan te snijden 

 Een handzaagje 

 Sierdbinddraad 

 Een aantal mooie schelpen (herfst is wat heimwee naar de zomer) 
 

Hoe ga je te werk bij het maken van dit bloemstuk?   

 Maak met binddraad een matje van takken, lengte iets langer dan de lengte van je 

vaas, maar laat tussen de takken toch voldoende opening, want je bloemstengels moeten er tussen. Dus 

dwars over je vaas aanbrengen. 

 Hou je matje in je ene hand en steek er bloemen tussen met je andere hand. Verdeel je verschillende 

soorten bloemen en maak er een mooi boeket van dat op je takkenmatje rust. Maar maak het boeket links 

van het matje (rechts komen de losse takken). 

 Steek vooraan een aantal fazantenbessen. 

 Knip de bloemen op gelijke hoogte af, er voor zorgend dat ze in je vaas “hangen”, als je matje op de 

randen rust.   

 Bind ze samen met een sierdraad (bijvoorbeeld ijzerdraad omwikkeld met raffia). 

 Leg een aantal mooie schelpen juist onder je boeket. 

 Schik je boeket op je vaas. 

 Steek nu losse takken tussen de openingen van je takkenmatje langs de rechterkant van je vaas. Knip ze 

allemaal op gelijke hoogte af. 
 

Dit boeket kan indrogen en vraagt geen water. 

Succes  

Auteur: Nigella 
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Hoe gaat u om met uw financiële zaken?  

Kan dit nog veiliger en waar moet u op letten? 

 

U bent van harte welkom bij de bijeenkomst Financiële Veiligheid 
Bankieren verandert in sneltreinvaart. Senioren hebben door de jaren heen het bankieren zien veran-

deren van contant betalen naar geld overboeken via internet. Van altijd geld op zak hebben naar pin-

nen bij de kassa. Maar wat als iemand daarin niet snel kan meegaan? Niet alle senioren hebben erva-

ring met computers en/of internet. Voor sommige mensen is het lastig om zelf hun bankzaken te re-

gelen. Zeker in geval van beginnende dementie, bij slecht zien of moeilijk lezen. Daarnaast vinden 

mensen het soms spannend om hun bankzaken digitaal te regelen gezien het gevaar van fraude of 

financieel misbruik.  

Veilig bankieren is daarom een belangrijk onderwerp. Preventie, en dus ook voorlichting, is een van 

de sleutels tot het terugdringen van fraude en tot het bevorderen van het veiligheidsgevoel. 

 

Bent u benieuwd naar tips over hoe u zo lang mogelijk zelfstandig en veilig uw bankzaken kunt re-

gelen? Kom dan naar de bijeenkomst op dinsdagmiddag 10 oktober in het Anne Frank Centrum in 

Waddinxveen. 

Annemiek van Gennep van Rabobank Gouwestreek geeft u deze middag duidelijke informatie en hel-

der advies. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 

- Hoe u veilig kunt pinnen;  

- Enkele praktijkvoorbeelden van financieel misbruik en hoe u dit kunt voorkomen; 

- Waar u alert op moet zijn als het gaat om bijvoorbeeld phishingmail. 

Ook toont Annemiek een aantal praktische hulpmiddelen, zoals de ‘Cardpuller’, een soort knijpme-

chanisme waarmee u uw bankpas uit een automaat kunt trekken.  

De Seniorenraad Waddinxveen verzorgt een korte presentatie over “Sociale Veiligheid op straat en in 

de winkel” (o.a. de beruchte ‘tientjestruc’). 

Laat u bijpraten op 10 oktober, u bent van harte welkom! 

Waar:  Anne Frank Centrum Jan van Bijnenpad 3 in Waddinxveen 

Tijd:   Om 13.30 uur is de zaal open, om 14.00 uur start de presentatie.  

De bijeenkomst wordt om 15.30 uur afgerond. Na afloop drinken we graag nog een 

drankje met u en kunt u al uw vragen stellen. 

Aanmelden: U kunt zich aanmelden door: 

- Een mail te sturen naar communicatie.gouwestreek@rabobank.nl  

- Te bellen naar Stichting Palet Welzijn, telefoonnummer 088 - 0234216 of 

   email naar a.inthout@paletwelzijn.nl 

 

 Wilt u aangeven of u een introducé meeneemt? 

 

De bijeenkomst Financiële Veiligheid is een initiatief van gemeente Waddinxveen, Palet 

Welzijn, de Seniorenraad Waddinxveen en Rabobank Gouwestreek. 

 

 

mailto:communicatie.gouwestreek@rabobank.nl
mailto:a.inthout@paletwelzijn.nl
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Agenda 27 september – 25 oktober 2017 

 

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. 

Dinsdag 3 okt.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

 

Dinsdag 10 okt.: Infomiddag Bijeenkomst Financiële Veiligheid ......  14.00 – 15.30 uur 

Zaal open vanaf 13.30 uur. Na 15.30 uur kunt u nog vragen stellen. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. Zie ook elders in deze Aktueel. 

Dinsdag 17 okt.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 20 okt.: KBO-Bingomiddag .................................................... 14.00 – 16.15 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

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 11 oktober 2017 op het redactieadres. 

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

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

Het Magazine KBO-PCOB en KBO-AKTUEEL verschijnen op 25 oktober 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 ook actief op Facebook. 

Er is een Facebook account 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 kbowaddinxveen 
 

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 

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.facebook.com/kbowaddinxveen
https://www.facebook.com/kbowaddinxveen

