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De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Na een lange tijd weer een berichtje van uw voor-

zitter. Het lijkt soms een cliché “geniet van iedere 

dag” maar ik heb gemerkt hoe waar dit kan zijn. In 

februari werd mijn vrouw getroffen door een her-

senontsteking.  Bijna een half jaar revalideren en 

bezoeken aan allerlei specialisten. Nog steeds zijn 

we er niet, maar het gaat gelukkig beter.  

N.a.v. voorgaande bleef er weinig tijd over voor 

mijn vrijwilligers activiteiten. Inmiddels ben ik 

bezig dit weer op te pakken , maar merk hoeveel 

zaken er spelen in het sociaal domein. Inlezen en 

weer vergaderingen bezoeken is op dit moment aan 

de orde. Maar ik ben blij dat dit weer een feit is. 

 Ook binnen de KBO, vooral landelijk, speelt er 

veel. Denk aan de samenwerking met de PCOB. We 

maken ons samen sterk en dat is nodig, zeker in 

deze periode van de kabinetsformatie. De vinger 

moet aan de pols gehouden worden. U hoort hier 

regelmatig over in de pers en in ons blad. Beloften 

aan doelgroepen worden vaak niet nagekomen.  

Ook op gemeentelijk niveau is de rust nog niet te-

rug. De overgang van landelijke regelingen naar 

gemeente is niet eenvoudig. Ook daar houden we de 

vinger aan de pols. Ik zie het als een uitdaging me 

daar weer uitgebreid voor in te zetten met ons 

Waddinxveens afdeling bestuur en u regelmatig op 

de hoogte te houden. 

Hans Kientz 

 

 

Sinterklaas  Bingomiddag 

Op vrijdag 24 november organiseren wij onze Sin-

terklaas-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. 

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 Sinterklaas voor iedereen die aanwezig is 

een aardigheidje 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 ca. 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 u zich wel 

van de voren op te geven voor deze Sinterklaas-

bingomiddag, dit kan vanaf 20 oktober. 

Dit kon u al doen: Op de bingomiddag van 20 okto-

ber; En: 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 het Anne Frank Cen-

trum opgehaald en daar ook weer naar terug ge-

bracht. 

De Sinterklaasmiddag zal worden gehouden in: 

Gebouw de Hoge Noot, Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen 

 

Overige Bingomiddagen  

19 januari 2018; 16 februari 2018 

23 maart Paasbingo middag 

20 april 2018 en 25 mei 2018 
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Oktober 
In oktober vallen de bladeren. 

Met prachtige kleuren bezaaien  

ze de grond waar ik op sta. De 

eens zo groene zomerkruin ademt  

de dode herfstlucht en zucht om 

de teloorgang na zijn laatste vlucht. 
 

Oktober draagt zijn eigen vrucht. 

Met haar behagen weet ik waarom  

ik besta. De voorbije vitaliteit 

is nu aan het sterven, maar ik weet 

er gloort een groene toekomst hierna. 
 

Oktober stemt mij niet verdrietig 

om een afscheid. Met haar verder 

te moeten leven is mij niet de eer  

te na. De oktobermaand zal de kiemen 

erven en het leven bewaren voor erna. 
 

In oktober is er ruimte voor een 

laatste groet. Met haar prachtige  

kleuren waar ik tussen sta, is het  

berusten tussen wat tijdelijk  

rusten moet. 
 

Willem Bernardus Tijssen 
 

 

Zonnige reis naar Zeeland 

Omdat twee personen jammer genoeg zich moesten 

excuseren vanwege gezondheidsproblemen, reed de 

bus van ‘Pasteur Reizen’ iets later dan gepland 

Waddinxveen uit in een omhulsel van een lichte 

mist. 

Gelukkig kwam de zon bij de beklimming van de 

Van Brienenoordbrug tevoorschijn en heeft ons de 

rest van de dag niet verlaten. De chauffeur vertelde 

ons waarom die brug die naam had gekregen: Baron 

Van Brienen had daar een klein eilandje in bezit, en 

zo is het gegaan! Bij het 5 km. lange terrein van 

Shell vertelde de chauffeur  dat er vroeger een wa-

gen reed voor 8 personen. Bij aankomst stapten de 

chauffeurs ieder in een wagen bestemd voor het 

Verre Oosten. Als die wagens in het schip stonden, 

gingen ze met hun “taxi” weer de volgende wagens 

ophalen en zo ging dat spelletje de hele dag. 

We passeerden een recreatieterrein in Hellevoet-

sluis, een Zuid-Hollandse gemeente op het eiland 

Voorne Putten. We passeerden ook de Dikke Toren 

in Goedereede en Ouddorp. Ook kregen we een 

glimp te zien van het RET Tram Museum van het 

personenvervoer in Rotterdam. We kregen van de 

chauffeur iets te horen over wat de Mosselcultuur 

is: lege vaten drijven in het water daaraan hangen 

netten voor de mossels die daarmee worden verfrist. 

Hoewel het rustig was in de bus, met alleen dertig 

stemmen die iets vertelden aan de overige mederei-

zigers, stonden we ineens stil voor een bord, waarop 

“Onrust” prijkte: hier kregen wij koffie geserveerd  

met heerlijk appelgebak. Na een korte rit met de 

bus, stopten we bij een restaurant  met de naam 

“Schelphoek”, waar een heerlijk 3-gangen diner 

met smaak werd gegeten. 

Na een korte rit kwamen we bij het Watersnood-

museum. Hier kregen we een verhaal over de eerste 

dagen van februari 1953 toen Zuidwest Nederland 

en in het bijzonder Zeeland werden overvallen met 

een springtij met een enorme storm en meer dan 

2000 doden. Duizenden mensen moesten na de 

stormnacht tijdelijk een andere woonplaats nemen, 

verspreid over het hele land.  

Na eerst noodvoorzieningen te hebben getroffen om 

de huisvesting van de Zeeuwen te realiseren begon 

Nederland plannen te maken om het land beter te 

beveiligen tegen het water. Ook kregen we uitleg 

over de technische hoogstandjes waarmee werd 

getracht om een dergelijke catastrofe  te voorko-

men. 

De eerste zet daartoe werd dichter bij ons huis ge-

bouwd: de stuwdam in de Hollandse IJssel die ook 

een verbinding kon worden tussen Krimpen en Ca-

pelle, ieder met dezelfde aanduiding “aan de IJs-

sel”. 

Daarna werden jaren besteed om de grillige Zeeuw-

se kust van kleine en grote eilanden stormklaar te 

maken, een karwei waar de hele wereld naar kwam 

kijken om ook hun waterwerken te verbeteren. 

Met de indrukken die we daar hadden opgedaan 

gingen wij weer huiswaarts. En net als de Drie Ko-

ningen gingen we daarvoor langs een andere weg!  

Op de afgesproken tijd kwamen we weer in Wad-

dinxveen! 

Albert van Riet  

 
 

Ter inspiratie 
Psychisch lijden is een alarmsignaal 

dat aangeeft dat je je hebt geïdentificeerd 

met iets wat je niet bent: incompleet,  

afgescheiden, gebrekkig, afhankelijk,  

behoeftig…. 

Het is je innerlijke wekservice, pure genade. 

Iedere keer dat je dit soort gevoelens ervaart 

spant het hele universum samen 

om je te helpen ontwaken  uit een droom. 

Het is de stem van het Geheel 

die liefdevol in je oor fluistert: 

“Wordt wakker. Geef het op, laat los, 

zie wie je werkelijk bent”. 
 

Erik van Zuydam 
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Sfeervol 3 gangen Kerstdiner 

Op maandag 18 december bij Easy Dinner 
Aanvang 12.00 uur 
Zaal open v.a.11.30 uur 

Ook dit jaar zijn wij weer uitgenodigd in het restau-

rant Easy Dinner door eigenaar en gastheer Apo 

Yilmaz. 

En hij heeft ons toegezegd dat het dit jaar een echt 

culinair diner gaat worden. 

Hij gaat voor ons een drie gangen Kerstdiner serve-

ren, waar u twee drankjes bij krijgt geserveerd en 

het diner eindigt met een kopje koffie/thee. 

Tijdens het diner is er ruimte voor een kleine Kerst-

overweging verteld door Lieve van der Meerschout 

en er zal kerstmuziek op de achtergrond te horen 

zijn. 

En deze middag zal c.a. 14.30 uur worden afgeslo-

ten. Wij nodigen u allen uit om zo samen te gaan 

genieten van de komende Kerst. 

Het Kerst Diner zal alleen voor KBO leden toegan-

kelijk zijn. 

Voor dit sfeervolle Kerst Diner vragen wij van u 

een vergoeding van € 17,50 p.p. 

Wilt u gebruik maken van het Kerstdiner dat kan 

door u eerst aan te melden. 

Dit kan vanaf 24 november op onze Sinterklaas-

middag en daarna Tel: 0182-618197 of per mail:  

ep.groenendijk@hetnet.nl   

En dan het bedrag van € 17,50 voor 15 december 

(i.v.m. reserveren) over te maken. op bankrekening 

NL91INGB0006217634 t.n.v. Katholieke Bond van 

Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, met 

vermelding: Kerst Diner 2017 

Wilt u graag komen en lukt het u niet zelf voor 

vervoer te zorgen of met iemand mee te rijden? 

Dan kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en 

wordt u tussen 11.15 en 11.45 uur opgehaald bij het 

Anne Frank Centrum en daar ook weer naar toe 

terug gebracht. 

Adres waar het diner plaats zal vinden is: 

Restaurant “ Easy Dinner”,  

Nesse 18,  

2741 ES Waddinxveen  

Tel: 0182-649840 

 

 

Hospice Waddinxveen 

Op 29 september j.l. in het Hospice Waddinxveen 

aan de Florijnlaan 100 geopend door de voorzitter 

van de Stichting Vrienden Hospice Waddinxveen 

Henk ter Heide en onze burgemeester Bert Cremers. 

Om meer te weten van deze voorziening is er een 

brochure toegevoegd bij dit KBO-PCOB magazine. 

 

 

Ter overweging 

Steen en de bloem 

“Je bent verhard geraakt", zei de bloem, haar 

bloemblaadjes naar beneden buigend naar de rots 

die aan haar wortels lag langs de oever van een 

beekje. “De wind en de regen zouden je verzacht 

moeten hebben, je meer vruchtbaar hebben gemaakt 

en ontvankelijk voor de zaadjes van het veld; maar 

nee. Jij hebt mineralen opgehoopt bent verhard en 

alleen maar stiller geworden. Waarom blijf je hier? 

Waarom verzet jij je tegen de beek die ons water 

geeft?” 

De steen zei niets. 

Een paar wolken passeerden, de zon ging onder en 

de nacht arriveerde. De maan liet haar licht op de 

stille rots vallen. De bloem had inmiddels haar 

bloemblaadjes ingestopt en sliep diep, maar de rots 

was nog wakker en op dat moment antwoordde hij: 

“Ik blijf hier omdat ik gemaakt ben van dezelfde 

mineralen als jouw wortels. Ik blijf hier omdat ik 

deel ben geworden van dat wat nu fungeert als on-

dersteuning voor jouw stam en je beschut tegen de 

wind en de regen. 

Alles verandert mijn lieve bloem, zei de steen, 

“maar ik blijf hier omdat de ruimte tussen jouw 

zachte wortels en mijn harde huid liefde is. Je zou 

het enkel kunnen voelen als het lot ons zou schei-

den. 

De maan volgde het vervagen van de sterren. En 

toen de zon boven de horizon uitkwam werd de 

bloem wakker en rekte haar bloemblaadjes. “Goe-

demorgen”, zie ze, “Ik droomde dat jij mij toezong. 

Hoe dom van mij, vind je niet?”  

 

 

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.  
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Unie KBO-PCOB nieuws. 

Veiligheid. 

Oktober is veiligheidsmaand bij KBO-PCOB.  

Op de nieuwe website www.kbo-pcob.nu wordt 

zeer uitgebreid aandacht besteed aan de onderwer-

pen : 

- babbeltrucs – brand – cybercrime - inbraak 

- ouderenmishandeling – vallen - veilig pinnen 

- vuurwerk - woningoverval 

teveel om hier allemaal te behandelen. 
 

Prinsjesdag. 

De KBO-PCOB ziet nog belangrijke punten voor 

2018 na Prinsjesdag. De verwachte groei van 2,5% 

voor de economie komt niet bij de senioren terecht. 

Dat gepensioneerden er minder op vooruit gaan dan 

werkend Nederland is voor ons onacceptabel aldus 

directeur Vanderkaa. Daarnaast maken gemeenten 

verschil in koopkracht. Wij hebben dit laten onder-

zoeken. Wat blijkt ? De verschillen tussen gemeen-

ten lopen op tot honderden euro’s per jaar. De Seni-

orenorganisaties willen een bindend convenant dat 

bijvoorbeeld eigen betalingen uitsluit. Juist gemeen-

ten zijn van belang voor het koopkrachtplaatje. 
 

Palliatieve zorg. 

KBO-PCOB heeft grote zorgen, 86% van de oude-

ren weet niet of hij/zij thuis kan sterven. Er is dus 

actie nodig van het nieuwe kabinet. Bij alle partijen 

in de Tweede Kamer leeft de erkenning dat door 

budgetplafonds de palliatieve terminale zorg niet 

geleverd wordt. De KBO -PCOB kijkt ook uit naar 

de resultaten van het onderzoek door de Nederland-

se Zorgautoriteit om samen met de Tweede Kamer 

oplossingen te vinden voor de knelpunten voor de 

bekostiging van deze  zorg. 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,       okt. 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. 

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van  

Uitgeverij Van Berne in Heeswijk-Dinther. 

www.berneboek.com 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 
 

 De dingen die je alleen ziet als je er de tijd 
voor neemt 

Auteur: Haemin Sumin 

Prijs: € 15,00, 288 pagina’s 

Hardback, Uitgave 2017 

Categorie: Psychologie 

Koreaanse megabestseller over spirituele wijsheid 

en het belang om rust te vinden in een drukke we-

reld van een van de invloedrijkste boeddhistische 

leermeesters van dit moment. 

Rust vinden in een drukke wereld 

De Koreaanse boeddhistische monnik Sunim geeft 

les over verschillende levenskwesties, van liefde en 

vriendschap tot werk, levensdoelen en spiritualiteit. 

Zijn inzichten en adviezen helpen om in het moder-

ne, drukke leven te zoeken naar rustpunten. Zo legt 

hij bijvoorbeeld uit hoe je mindful kunt omgaan met 

negatieve emoties als woede en jaloezie. Haemin 

Sunim laat het belang zien van sterke relaties met 

anderen en benadrukt dat je vergevingsgezind en 

mild moet zijn tegenover jezelf. 

De prachtige, kleurrijke illustraties fungeren als 

kalmerende visuele pauzes die ons aansporen rustig 

aan te doen. Want als jij rustig bent, zal de wereld 

ook rustig worden. 

 
 De geboorte van J.C. en andere verhalen 

Auteur: Nico ter Linden 

Prijs: € 12,50, 128 pagina's 

Hardback, Uitgave 2013 

Categorie: Advent en Kerstmis 

Zijn leven lang heeft Nico ter Linden kerstverhalen 

verteld, in de dorpen waar hij predikant was, in de 

Westerkerk te Amsterdam, in ziekenhuizen, in een 

psychiatrische kliniek, in de gevangenis, en thuis, 

aan zijn kinderen en kleinkinderen. Al die verhalen 

staan in dit boek. En niet alleen zijn eigen pennen-

vruchten vindt u hier, ook zijn bewerkingen van 

prachtige verhalen van anderen, zoals Tolstoj en 

O'Henry. Voor wie op zoek is naar een mooi kerst-

verhaal is dit boek een goudmijn. 

 
 Ik heb dementie 

Auteur: Ruud Dirkse 

Prijs: € 19,50, 180 pagina’s 

Paperback, Uitgave 2016 

Categorie: Geriatrie 

'Ik, die zoveel dingen niet meer kon, stond daar op 

de top van die duivelse Ventoux.' 

Hoe kun je leven als je steeds meer gaat vergeten? 

Als de dokter je meedeelt wat je al vreesde, dat 

dementie aan je knaagt. Je wilt positief blijven, 

maar gaat je dat lukken ...  

Hoe doen anderen dat? 

50 mensen die dit ervaren, schrijven jou een brief. 

Vaak met hulp en in hun eigen woorden. Ze zijn 

openhartig over hun leven. De brieven beschrijven 

hun angst voor de toekomst en hun overwinningen 

op zichzelf. Lees hun voorzichtige adviezen. Hoe 

gaan zij om met hun ziekte, wat doen ze, wie helpt 

ze, en waarvan genieten ze?  

Met name dat. Hoe kun je accepteren dat je niet 

meer beter wordt, en toch van het leven genieten?

http://www.kbo-pcob.nu/
http://www.kbo-pcob.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.berneboek.com/
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Kunst- en Cultuurrubriek  

 Tentoonstelling: Those were the days  

Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giesendam organiseert een expositie over the sixties. 

Altijd leuk; een tentoonstelling over de jaren 60. De televisie breekt door; de popmuziek verovert de we-

reld; de woningnood is schrijnend; de vrije zaterdag doet zijn intrede; de auto neemt de straat in; iedereen 

koopt een wasmachine, koelkast en telefoon; de cv verwarmt het huis; en…. Werd het een buikschuiver of 

een brommer met hoog stuur? 

T/m 11 november a.s. in Museum de Koperen Knop, Info: www.operenknop.nl 

 
 Tentoonstelling: Vader, moeder en dertien kinderen…  

In Museum Oud Alkemade van Stichting Oud Alkemade kom je meer te weten over de geschiedenis 

van Alkemade. Ieder jaar is er een tentoonstelling te zien met een ander thema, maar alle tentoonstellingen 

richten zich op de rijke historie van Alkemade. 

Tot en met juni volgend jaar is de expositie te zien over 125 grote gezinnen (met meer dan 10 kinderen) In 

Roelofarendsveen, Oud-Ade, Rijpwetering, de Kaag en Nieuwe-Wetering. 

Hoe leefden zij, waar speelden zij mee, kortom een overzicht tot ongeveer 1960. 

Achter het museum zijn het archief en de bibliotheek te vinden. Hier zijn allerlei memorabilia opgeslagen, 

zoals foto's, boeken, krantenartikelen en stambomen. In de bibliotheek is een breed scala aan literatuur over 

de omgeving te vinden. 

Stichting Oud Alkemade in Oude Wetering is geschikt voor jong en oud..  

Meestal geopend op zondag en dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur. 
Saskia van Uylenburchlaan 22 2377 CE Oude Wetering,  

Gemeente Kaag en Braassem, Groene-Hart, Zuid-Holland www.oud.alkemade.net  
 

 

Wij feliciteren in de maand november 

 1 mevr. A.R. Esser - Lammerding 
 1 mevr. A.C.M. Moerings - Verwey 
 1 dhr. J.H.P. Mulder 
 2 dhr. B.M. Hoffmann 
 2 mevr. E.M. Kalmeijer 
 2 mevr. C.W.J. de Ruijter - Meijer 
 3 mevr. C.M. Krins 
 3 mevr. S. Luiten - Janse 
 3 mevr. T.M. Pols  
 3 dhr. J. Snaterse 
 6 dhr. M.J. Verleun 
 7 mevr. J. van Es - Vermeulen 
 8 mevr. B.J. Hendriks - Calon 
 8 dhr. J.J. Looijestein 
 10 dhr. A. Eggermont 
 10 mevr. R.M. Westerik - Hoek 
 11 mevr. M.J. Mooijenkind - van Leeuwen 
 11 dhr. A. Verdoorn 
 12 mevr. M.C. van Dam-Bontenbal 
 12 mevr. M.H. Witjes - de Hey 
 13 mevr. H. de Nie - Sturtz 
 14 dhr.. J. Maas 
 15 dhr. H. Vink 
 17 dhr. A.A. van Riet 

 18 mevr. H.M. Dekker - Hogenelst 
 18 dhr. C.G. Olsthoorn 
 18 mevr. H.C.J. Tschroots - Wilming 
 19 dhr. H.G. van Dijk 
 19 mevr. G. Verleun - v.d. Werf 
 19 dhr. T.J. de Vreede 
 19 dhr. G.W. de Wit 
 20 mevr. J. Eggermont - Wilmer 
 20 mevr. A.J.E. van Leeuwen 
 20 dhr. P.J. Slaman 
 21 mevr. J.A.G. de Koning - van Maasdam 
 21 dhr. R.C.A. Verkerk 
 21 mevr. C.A.M. Verwoerd - van Jaarsveld 
 22 dhr. C. Elligens 
 22 mevr. E. Essenburg 
 22 mevr. P. Groenendijk - Kuijpers 
 22 mevr. P.M. Slagter - Cowan 
 24 mevr. M.J. van Deene-Sitton 
 24 mevr. A.W.M. Langendam 
 25 mevr. A.C.M. Boere - van Vliet 
 25 mevr. S. de Voogd - Ensink 
 26 dhr. P.C. Moerings 
 27 mevr. W.J. van der Hoek 
 

 

Wij feliciteren in de maand december 

 1 dhr. J.A.M. Gerts 
 1 mevr. H.J. Zurlohe - Peek 
 2 mevr. A. Sluys - van Leeuwen 
 3 mevr. A.F. Harte - Vork 
 3 mevr. F.M. Poulissen - Pastoor 
 4 mevr. E.V. Perreijn - Lutzenberger 
 5 mevr. C.C.M. Rijnbeek 

 5 mevr. M. Zwijgers - Zalm 
 6 mevr. Th. Kulik - Rip 
 6 dhr. A.P.W. Wallaart 
 9 dhr. A.Th. Vernooij 
 11 mevr. K. Ravensberg - van Tol 
 12 dhr. H.J. Nijenhuis 
 15 mevr. A. van Kersbergen - van Vianen 

 

http://www.operenknop.nl/
http://www.oud.alkemade.net/
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Agenda 25 oktober – 13 december 2017 

 

Dinsdag 7 okt.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag  21 nov.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 24 nov.: KBO-Sinterklaas Bingomiddag ............................... 13.30 – 16.45 uur 

Zaal open vanaf 13.00 uur, Entree € 6,00  

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 5 dec.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh 

 

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 29 november 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 KBO-PCOB en KBO-AKTUEEL verschijnen op 13 december 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

