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De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Als ik dit stukje schrijf, is de Sint net het land uit en 

gaan we naar de donkere dagen voor Kerstmis. 

Voor velen zijn dit dagen met veel plezier en gene-

genheid met familie en vrienden. Ik besef dat dit 

zeker niet geldt voor ons allen, dit zijn ook dagen 

dat mensen alleen zijn en naasten missen. Mis-

schien kunnen we om ons heen kijken en zien of we 

zeker in deze tijd iets kunnen beteken voor deze 

mensen. 

 Nu even iets anders, uw voorzitter maakt zich grote 

zorgen. Als ik met medebestuursleden van afdelin-

gen om ons heen sprak, was daar grote zorg om de 

continuïteit v.w.b. bestuursleden en vrijwilligers. Ik 

kon rustig aangeven dat we in Waddinxveen een 

brede club hadden en daar gelukkig mee waren. 

Helaas komen ook wij nu in een situatie dat dit gaat 

veranderen, onze secretaris heeft aangegeven dat hij 

wil stoppen (zie verder in deze Aktueel) maar ook 

een bestuurslid en vrijwilligers van de redactie heb-

ben aangegeven om op termijn te willen stoppen. Ik 

wil wel benadrukken dat de reden van stoppen be-

grijpelijk is. Ze hebben zich jaren ingezet voor onze 

club. 

Vandaar mijn oproep, als u zich geroepen voelt om 

wat voor de KBO te willen betekenen willen wij 

graag met u in contact komen, zodat we kunnen 

aangeven en uitleggen in wat  voor vorm dit zou 

kunnen! 

Graag zie ik u op onze nieuwjaarsreceptie! 

Groet Hans Kientz 

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2018 

5 januari 2018 

Geachte leden van de KBO-Waddinxveen 

De laatste maand van het jaar is weer  aangebroken. 

Een familiemaand en een maand met veel drukte 

voor de meesten onder ons, maar ook een maand 

waarin voor enkelen de eenzaamheid het zwaarst 

weegt. December is niet alleen een maand waarin 

we terugkijken maar vooral ook een maand waarin 

we vooruit kijken en verwachtingsvol naar uitzien. 

Maar ook hier zijn er leden onder ons die er zo te-

gen op zien. Van belang is dat wij elkaar blijven 

ontmoeten en in gesprek met elkaar gaan om onze 

gevoelens te delen, een opbeurend woord te geven 

en een hart onder de riem te steken als er somber-

heid is. Ook hartelijkheid en verbondenheid moeten 

begrippen zijn die ons verbinden. 

Het bestuur van de KBO nodigt u daarom ook van 

harte uit om onder genot van een drankje en een 

hapje elkaar het beste voor het nieuwe jaar te wen-

sen. Gezellig even onder de mensen zijn…… en, 

zoals u van ons gewent bent zorgen wij weer voor 

wat extra’s. Wij hebben deze keer weer eens geko-

zen voor een presentatie van Natuurmonumen-

ten. Wij willen graag met elkaar kijken naar de 

diversiteit van de natuur in Nederland door de vier 

seizoenen heen; een boeiend spektakel als u alleen 

al denkt aan het kleurrijke herfstpatroon van onze 

loofbossen…..  U bent dus van harte uitgenodigd! 

De Nieuwjaarsreceptie wordt gehouden 

 op vrijdag 5 januari 2018 in de Hoge Noot aan 

de J.W. Frisoweg 1 en begint om 14:00 uur. 

Wij hopen van harte u te kunnen ontmoeten om te 

toosten op het nieuwe jaar! 

Daarnaast wenst het Bestuur u een Zalig Kerstfeest 

en een goede jaarwisseling! 

Namens het bestuur, 

Hans Nijenhuis, secretaris  

 

Wie wordt onze nieuwe secretaris? 

Geachte leden van de KBO-Waddinxveen, 

Ik heb gemeend het Bestuur te moeten mededelen 

dat ik mijn werkzaamheden ga neerleggen. Ik ben 

heel lang mantelzorger geweest en heb vele jaren 

vrijwilligerswerk gedaan. 

Ik voel momenteel een enorme behoefte aan rust en 

tijd voor mijn passie fotografie. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
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In mijn brief aan het Bestuur sprak ik van het een 

eer te hebben gevonden om van het Bestuur deel uit 

te maken en tevens trots te zijn op onze KBO. 

Daarnaast stel ik hen wel voor een probleem: er is 

dringend behoefte aan een nieuwe secretaris.  

Daarom staat bovenaan de regel: Wie wordt onze 

nieuwe secretaris? Bent u toevallig die persoon die 

deze mooie taak kan vervullen? Weet u iemand die 

dat wellicht zou willen doen? Neem vooral contact 

met ons op! 

Rest mij nog u te bedanken voor uw vertrouwen, 

vriendschap en hartelijkheid. 

 

Hans Nijenhuis  

 

 

Overledenen 

Geachte leden van KBO-Waddinxveen, 

Het jaar nadert zijn einde en als mens zijn wij ge-

woon stil te staan bij de gebeurtenissen van het 

(bijna) voorbije jaar. Als KBO krijgen wij er leden 

bij, waar wij verschrikkelijk blij mee zijn. Helaas 

raken wij ook leden kwijt door verhuizing naar een 

andere gemeente of door opzegging van het lid-

maatschap. Hier kan gezegd worden dat dit een 

bewuste keuze is. Verdrietig worden wij wanneer 

leden ons verlaten door overlijden. Er is dan een 

leeg plekje in onze gemeenschap, waar altijd perso-

nen zijn die achterblijven met verdriet en herinne-

ringen. 

Het is al jaren de gewoonte dat wij onze overlede-

nen herdenken op de Nieuwjaarsreceptie door hun 

namen voor te lezen. Er zijn echter veel leden die 

om welke reden dan ook niet aanwezig zijn. Het 

lijkt het bestuur een goed idee deze lijst te plaatsen 

in de laatste Aktueel van het jaar. Een ieder die daar 

behoefte toe voelt heeft zo de gelegenheid stil te 

staan bij het overlijden van hun dierbare. Of het nu 

familie is of een buur of vriend of zo maar een be-

kende……  Wij wensen allen sterkte en troost toe.  

Het Bestuur 

 
Lijst van overleden KBO-leden in 2017 

Mw. M.C. van  Pinxteren – Heemskerk 

Mw. W.T. van Leeuwen 

Mw. J.C.M.  Ultee 

Mw.  A.P.  van Driesen – Verdegaal 

Dhr. P.  Schoonderwoerd 

Mw. W.  Hogenelst – Luiten 

Dhr. T.B.  Mourits 

Mw. H.H.M. van Rijn- van Oosten 

Mw. A.M.J.  Aarts – Coorens 

Dhr. J.J. van Engelenburg 

Dhr. J.A.  Kemp 

Dhr.  N.M. de Frankrijker 

Inzicht 

Mensen of omstandigheden zijn niet 

wezenlijk in staat om jouw vrede te verstoren. 

Het enige dat onze rust verstoort 

zijn onze eigen gedachten en verhalen. 

En als je heel diep kijkt, dan is zelfs dat niet 

waar. 

Ware vrede is niet te verstoren. 
 

Erik van Zuydam 

 

 

Oergezellige Sinterklaasmiddag KBO 

De traditionele Sinterklaas-

bingo van de KBO verliep de 

afgelopen vrijdag in opperbes-

te stemming. Na een klassieke 

bingo, waarin menig prijsje te 

winnen viel, kregen de ca. 80 

aanwezigen entertainment van 

Michel Coenen voorgescho-

teld die allen liet schuddebui-

ken van het lachen bij het 

typeren van het traditionele en herkenbare Sinter-

klaasfeest in de jonge jaren van de aanwezigen. Na 

enkele potpourri’s van bekende liedjes en sketches 

zat de stemming er goed in.  

Hoogste tijd voor de Goedheiligman om zijn entree 

te maken.  

Op hoogst originele wijze ging het feest verder, 

waarbij de Sint samen met Michel Coenen menig 

kwinkslag maakte over- en met de aanwezigen. 

Toen na verloop van tijd zowel de Sint als de enter-

tainer kun optreden beëindigden tot grote spijt van 

het publiek dat zich kostelijk amuseerde, was er nog 

een verloting waarbij de prijzen hun winnaar von-

den. Aan het einde van de middag ging gelukkig 

niemand met lege handen naar huis en kon de KBO 

terugzien op een uiterst geslaagde middag. 

 

 

Albert van Riet Ouderen Adviseur 

Op 30 november heeft Albert 

van Riet de cursus voor Ou-

deren Adviseur van de KBO 

afgesloten met het onderteke-

nen en het in ontvangst ne-

men van het Certificaat en 

tevens een legitimatiebewijs 

als Ouderen Adviseur. 

Na deze kleine plechtigheid was er op het kantoor 

van KBO Zuid –Holland een informeel samenzijn 

met hapje en een drankje. Hans Nijenhuis felici-

teerde de kersverse Ouderen Adviseur namens het 

Bestuur vergezeld van een feestelijke bos bloemen. 
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KBO Zuid-Holland 

Deze maand wordt het Senioren Magazine dat in 

december uitkomt regionaal huis-aan-huis (selec-

tief) verspreid. 

Deze uitgave is bedoeld ter promotie van de belan-

genbehartiging KBO om nieuwe leden te interesse-

ren voor de activiteiten van de KBO. 

Geef u dus eventueel het blad door aan vrienden 

en/of kennissen die nog geen lid zijn van de KBO! 

Maar eerst zelf lezen is natuurlijk het beste om de 

KBO te promoten! 

 

 

Sfeervol drie gangen Kerstdiner 

Op maandag 18 december bij Easy Dinner 

Aanvang 12.00 uur 

Zaal open vanaf 11.30 uur 
 

Deze KBO-Aktueel verschijnt op 13 december. 

Er zijn dan misschien nog enkele plaatsen be-

schikbaar. 

Wilt u ook graag aan dit diner deelnemen? U kunt 

altijd navragen of er nog plaats is. 
 

Ook dit jaar zijn wij weer uitgenodigd in het restau-

rant Easy Dinner door eigenaar en gastheer Apo 

Yilmaz. 

En Apo Yilmaz 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. Ook onze nieuwe burgemeester Evert Jan 

Nieuwenhuis zal hierbij even aanwezig zijn. 

En deze middag zal omstreeks 14.30 uur worden 

afgesloten. 

Wij nodigen u allen uit om zo samen te gaan genie-

ten 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,  

u dient zich wel eerst aan te melden  

dit kon v.a. 24 november op onze Sinterklaasmid-

dag en op Tel: 0182-618197 of per mail: 

ep.groenendijk@hetnet.nl  

En daarna het bedrag van € 17.50 voor 15 december 

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

Dit s.v.p. op bankrekening:   

NL91 INGB 000 6217 634 t.n.v. Katholieke Bond 

van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, 

met vermelding KerstDiner 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 

 

 

Bingonieuws 

Op vrijdag 19 januari van 14.00 t/m 

16.30 uur spelen wij weer een  KBO-

bingo. Wij organiseren dan een gezel-

lige bingomiddag, 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 met een waarde van 

€ 25,00. 

De kosten voor deze bingomiddag zijn € 4,00 en u 

krijgt hiervoor 2 bingoplankjes en een kopje koffie 

of thee. En zoals u van ons gewend bent: gaat er op 

deze bingo middag niemand met lege handen naar 

huis. 

Het adres: De Hoge Noot, Jan Willem Friso weg 1. 

2741 BV Waddinxveen.   

Iedereen is van harte welkom! 

 

Overige Bingomiddagen  

16 februari 2018 

23 maart Paasbingo middag 

20 april 2018 en 25 mei 2018 

 

 

Ter inspiratie 

De steen en je kracht 

Op een zaterdagmorgen speelde een kleine jongen 

in zijn zandbak in de tuin. Toen jij aan het scheppen 

was stuitte hij op een grote steen, midden in de 

zandbak. 

Hij begon het zand rondom de steen weg te graven 

en zo kwam de steen bloot te liggen. Met veel 

moeite probeerde hij de steen naar de rand van de 

zandbak te duwen. Stukje bij beetje lukte het hem. 

Maar nu moest hij hem nog over de rand van de bak 

zien te krijgen. Optillen ging niet, daar was de steen 

veel te zwaar voor. 

Maar toch probeerde de jongen het uit alle macht, 

hij was vastbesloten de steen uit de zandbak te krij-

gen. Hij schoof en duwde, sloeg zijn kleine schep 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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kapot, in een poging de steen in stukken te slaan. 

Maar telkens als hij dacht: “Het lukt me wel”, rolde 

de steen weer terug in het zand. Tenslotte barstte de 

jongen in tranen uit. 

De hele tijd stond zijn vader voor het raam van de 

woonkamer en bekeek het tafereel. Toen zijn zoon 

begon te huilen, ging hij naar buiten en legde zijn 

hand liefdevol op de schouder van het kind. Zacht 

vroeg hij: “Zoon, waarom heb je niet alle kracht 

gebruikt, waar je over beschikt?” Snikkend zei de 

jongen: “Maar dat heb ik toch gedaan? Meer kracht 

heb ik echt niet!” “Nee, mijn kind,” zei de vader 

vriendelijk. “Je hebt niet alle kracht gebruikt, die je 

ter beschikking hebt. Je hebt mij niet gevraagd.” 

Met die woorden pakte de vader de steen en tilde 

hem over de rand van de zandbak.  

 

 

Zorgbelang Zuid-Holland 

Waarover belde u? 

Met vragen over de zorg kunt u terecht bij het Ad-

viespunt Zorgbelang Zuid-Holland. Onze cliënton-

dersteuners geven u informatie en advies bij uw 

vragen over de zorg. Iedere maand staat hier een 

geanonimiseerd voorbeeld van een vraag of klacht.  

 

Ongeluk in het verpleeghuis 
Mevrouw A. meldt zich bij Zorgbelang. Ze vertelt 

dat haar man dementerend is en ook niet meer zelf 

kan lopen. Hij woont al vele jaren in een verpleeg-

huis. Bij de verplaatsing vanuit zijn rolstoel naar het 

bed is hij uit de tillift gevallen. Hij heeft hierbij een 

grote wond aan zijn hoofd opgelopen. Gelukkig is 

hij hiervan aan het herstellen, maar zijn vrouw is 

toch erg geschokt dat dit heeft kunnen gebeuren. 

Mevrouw wil weten wat ze met haar klacht kan 

doen. 

Zorgbelang antwoordt 

Er zijn meerdere manieren om de klacht bespreek-

baar door. Zo heeft het verpleeghuis een klachten-

functionaris. Deze kan haar helpen om het gesprek 

aan te gaan met de zorgverleners. Als dit niet tot 

een oplossing leidt, kan ze ook een klacht indienen 

bij de klachtencommissie van het verpleeghuis. 

Verder kan ze een melding doen bij het Landelijk 

Meldpunt Zorg of naar het Medisch Tuchtcollege. 

Mevrouw kiest er voor om haar klacht in te dienen 

bij de klachtencommissie van het verpleeghuis. Ze 

besluit haar klacht ook te melden bij het Landelijk 

Meldpunt Zorg, omdat zij het gebeurde ziet als 

voorbeeld van de structurele problemen die spelen 

binnen het verpleeghuis. 

Enige tijd later meldt ze dat haar klacht gegrond is 

verklaard. Naar aanleiding van haar klacht zullen de 

protocollen rond het gebruik van de tillift worden 

aangescherpt.  

Heeft u een vraag, dan kunt u op werkdagen bellen 

naar onze cliëntondersteuners,  

telefoon (088) 929 40 40.  

E-mail: 

 clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl.   

Website: www.zorgbelang-zuidholland.nl. 

 

 

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.  

 

 

Unie KBO-PCOB nieuws. 

Regeerakkoord Rutte. 
Het zit erop in de Tweede Kamer. Twee dagen pra-

ten over het beleid van de komende jaren. Een debat 

met open houding van premier Rutte. Het leidde in 

ieder geval tot terugdraaien van de bezuinigingen 

op de wijkverpleegkundigen. 

De KBO-PCOB concludeert echter dat de senioren 

er soms bekaaid vanaf komen. 

Alleen de 50+ partij koos volmondig voor de oude-

ren. 

Ouderenwerkeloosheid. 

Het meldpunt ouderenwerkeloosheid van de KBO-

PCOB legt een aantal problemen bloot. De werke-

loosheid in ons land daalt maar senioren blijven 

achter terwijl de meeste werknemers in Nederland 

50 jaar of ouder zijn. Het CBS verwacht een groot 

probleem want leeftijd is de belangrijkste belemme-

rende factor voor het vinden van werk. KBO-PCOB 

dringt bij werkgevers en kabinet aan op structurele 

oplossingen. 

Eindigheid. 

Waardig leven en sterven moet voor iedereen mo-

gelijk zijn, onafhankelijk van leeftijd. Praten erover 

is niet altijd makkelijk. Tijdens de inspiratiedag in 

het Dominicaner klooster in Zwolle kwamen meer 

dan 200 mensen bij elkaar om te praten over de 

(on)eindigheid van het leven. 

mailto:clientondersteuning@zorgbelang-zuidholland.nl
http://www.zorgbelang-zuidholland.nl./
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KBO-PCOB organiseerde deze inspiratiedag die 

geopend werd door directeur Manon Vanderkaa. 

De deelnemers konden daarna in gesprek over 

“voltooid leven” 

Filosoof en arts Bert Keizer wist de aanwezigen te 

boeien met rake opmerkingen zoals “goed dood-

gaan is voor 98% mazzel en voor 2% inzet”. 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,  nov/dec. 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. 

 

 

Kerstmis: 

Geef eens iets waardevols 
 

Als je kijkt in de stad  

Zie je de mensen lopen  

Zwaar bepakt en bezakt  

Allemaal cadeautjes kopen  
 

Eigenlijk is dat niet eens nodig  

Het is allemaal overbodig  

Want het mooiste dat je geeft  

Is iets dat steeds in je leeft  
 

Geef je hart en geef wat warmte  

Zo maar aan een der armste  

Geef een schouder of een arm  

Zij die koud zijn worden warm  
 

Toon medeleven, soms met een traan  

Daar hebben mensen dan iets aan  

Laat je gevoel naar buiten komen  

Laat vrede in ieders hart weer wonen  
 

Dan voel je jezelf pas voldaan  

en heb je echt iets goeds gedaan  
 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van Uitge-

verij Van Berne in Heeswijk-Dinther 
www.berneboek.com 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 Onder de paardendeken. Russische win-

terverhalen 

Diverse auteurs 

Prijs: € 19,99, 102 pagina’s 

Hardback, Uitgave 2017 

Categorie: Vertaalde literaire roman, novelle 

Skiënde studenten, treurige echtparen, uitbundige 

kerstfeesten en ellenlange tochten door oneindig 

veel sneeuw. Geen winter zo koud, meedogenloos 

en verrukkelijk als de Russische. Doe de gordijnen 

dicht, ontsnap aan de familieverplichtingen, kruip 

onder een paardendeken en droom weg in een we-

reld waar de kerst altijd wit is met deze bundeling 

Russische winterverhalen. 

Als geen ander weten de klassieke Russische 

schrijvers een rake sfeer te scheppen, of die nu 

warm en kerstig is of juist koud en onaangenaam. 

Boenin slaagt altijd in de perfecte balans tussen 

romantisch en naargeestig, Dostojevski verhaalt 

over armoede en tragedie en Tsjechov maakt zijn 

status als meester van het humoristische verhaal 

meer dan waar. In Onder de paardendeken staan 

ook verhalen van Korolenko, Pasternak, Paustovski, 

Tolstoj en Zosjtsjenko. 

Deze unieke winterverhalen zijn uitstekend 

(voor)leesmateriaal rond de feestdagen, en een toe-

passelijk kerstcadeau. De grappige en sprookjesach-

tige verzameling laat de lezer op toegankelijke wij-

ze kennismaken tot de grootste Russische schrij-

vers. Hun markante maar altijd menselijke persona-

ges leren ons in ieder geval dit: Russen doorstaan 

de winter als geen ander. 

 
 De heelmeesters 

Auteur: Abraham Verghese 

Prijs: € 15,00, 622 pagina’s 

Paperback, Uitgave 2013 

Categorie: Vertaalde literaire roman, novelle 

De heelmeesters is het zeer succesvolle romande-

buut van Abraham Verghese. Een episch verhaal 

dat zich beweegt tussen twee continenten en dat de 

levens bestrijkt van de tweelingbroers Marion en 

Shiva die opgroeien in het Ethiopië van de jaren 

zeventig. Bij hun geboorte overlijdt hun moeder, 

zuster Mary Joseph, in het kraambed. Niemand wist 

van haar zwangerschap, zelfs niet de vermoedelijke 

vader, dokter Stone. Tijdens de bevalling vlucht hij 

de operatiekamer uit en verdwijnt spoorloos. De 

jongens zullen hun hele leven blijven zoeken naar 

de reden waarom hij hen in de steek heeft gelaten.  

De heelmeesters is een onvergetelijk portret van 

twee broers, een ode aan de geneeskunst en een 

familiesaga over vaders en zonen, macht en com-

passie, vertrouwen en verraad. 

 
 Eva slaapt 

Auteur: Francesca Melandri 

Prijs: € 12,50, 384 pagina’s 

Paperback, Uitgave 2013 

Categorie: Vertaalde literaire roman, Novelle 

Zuid-Tirol, het zomervakantie- en skiparadijs voor 

tal van Nederlanders, als het toneel van een onmo-

gelijke liefdesgeschiedenis in onrustige tijden, van 

een provincie zonder vaderland en een meisje zon-

der vader. 

http://www.kbo-pcob.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.berneboek.com/
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Eva groeit op zonder vader. Als achtjarige maakt ze 

mee hoe haar moeder, die in een vakantiehotel de 

sterren van de hemel kookt, verliefd wordt. De 

Duitstalige Gerda, een beeldschone Zuid-Tiroolse 

met een buitenechtelijk kind, valt uitgerekend op 

een politieagent van de hard tegen alle Zuid-

Tiroolse onafhankelijkheidsideeën optredende Itali-

aanse staatsmacht. Vito, een carabiniere uit het 

diepe zuiden, is anders dan de vorige minnaars van 

haar moeder. Hij sluit de kleine Eva in zijn hart. 

Een tijd lang vormt het drietal een echt gezinnetje. 

Begin jaren zeventig, wanneer de Zuid-Tirolers en 

de Italianen elkaar letterlijk naar het leven staan, en 

Rome met harde hand regeert, heeft dat pijnlijke 

gevolgen voor het drietal.  

Jaren later reist de veertigjarige Eva dwars door 

Italië naar Vito in Reggio Calabria. Hij ligt op ster-

ven en wil Eva nog één keer zien. En haar vragen 

waarom ze zijn brieven nooit heeft beantwoord. 
 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Expositie: 400 jaar Kaas in de kunst  

De nieuwe expositie van Stadsmuseum Woerden is een ode aan de kaasstad. 

In de collectie van schilderijen en fotografie is 400 jaar aan kunst te zien waarin de kaas centraal staat. Veel 

werken komen uit de Gouden Eeuw – sommige zijn afkomstig uit het Rijksmuseum – maar ook populaire 

kunstenaars, zoals Dick Bruna komen voorbij. Het resultaat is een zeer diverse verzameling waarin de wer-

ken één ding gemeen hebben: ons Hollandse goud staat centraal. 

T/m 11 maart 2018, Stadsmuseum Woerden, Kerkplein 6, 3441 BG Woerden 

Telefoon: 0348 - 43 10 08 Info: www.stadsmuseumwoerden.nl 

 
 Tentoonstelling: De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw   

Zelden zijn er meer humoristische schilderijen gemaakt dan in de Nederlandse Gouden Eeuw. On-

deugende kinderen, dwaze boeren, malle dandy’s en drinkebroers, kwakzalvers, koppelaars, luie 

dienstmeiden en lustige dames – ze figureren in groten getale in topstukken uit de Gouden Eeuw. De 

tentoonstelling De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw biedt voor het eerst een overzicht 

van humor in de Nederlandse zeventiende-eeuwse schilderkunst.  
Frans Hals wordt vaak ‘de meester van de lach’ genoemd. Als geen andere schilder uit de Gouden Eeuw 

wist hij in zijn portretten een levendigheid aan te brengen waardoor het lijkt alsof zijn modellen zomaar 

vanuit het verleden naar het nu kunnen stappen. Meer nog, Hals durfde als een van de weinigen in de zeven-

tiende eeuw – vaak volkse – figuren met een gulle lach te schilderen, met de tanden bloot. In zijn genre-

schilderijen namen vrolijkheid en scherts een prominente plaats in. Kunstenaars uit de Gouden Eeuw heb-

ben humor veelvuldig gebruikt in hun werk. De humor die in de werken besloten ligt moet voor tijdgenoten 

gemakkelijk herkenbaar zijn geweest. Nu – eeuwen later – zijn de beeldgrappen uit de Gouden Eeuw soms 

lastig te ontrafelen. Met name in de afgelopen twintig jaar is hier veel nieuw onderzoek naar gedaan, en 

beginnen we zicht te krijgen op de volle breedte en diepte van de zeventiende-eeuwse humor. 

In 2011/2012 organiseerde het Frans Hals Museum de tentoonstelling De Gouden Eeuw viert feest. De aan-

komende tentoonstelling De kunst van het lachen. Humor in de Gouden Eeuw is de pendant van dit twee-

luik over de vrolijke kant van de Hollandse zeventiende-eeuwse schilderkunst en samenleving, een aspect 

waaraan in het bijzonder Haarlemse kunstenaars een grote bijdrage geleverd hebben. 

De tentoonstelling omvat circa zestig topstukken uit binnen- en buitenland van de hand van schilders als 

Rembrandt, Frans Hals, Jan Steen, Judith Leyster, Adriaen Brouwer, Gerard van Honthorst, Jan Miense 

Molenaer en Nicolaes Maes. In De kunst van het lachen worden acht specifieke thema’s belicht waaronder 

liefde en lust, kattenkwaad en boertigheden. De tentoonstelling sluit af met autobiografische humor: beeld-

grappen waarin de schilder zelf de hoofdrol speelt. Daarnaast zal een kleine selectie getoond worden van de 

in de zeventiende eeuw razend populaire moppenboekjes, die de reputatie van de Hollanders als een bijzon-

der vrolijk en humoristisch volk onderstrepen. Volgens een Italiaanse tijdgenoot, de in de Nederlanden 

woonachtige schrijver Lodovico Guicciardini, waren Nederlanders: ‘seer ghesellich, ende boven al boer-

dich, boetsachtich ende kluchtich van woorden, maer somtijdts te veel.’ 

T/m 18 maart, Frans Halsmuseum Haarlem, Groot Heiligland 62, 2011 ES Haarlem  

(20 minuten lopen vanaf NS-station). Info: www.franshalsmuseum.nl  
 

 

 

http://www.stadsmuseumwoerden.nl/
http://www.franshalsmuseum.nl/
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Wij feliciteren in de maand december 

 16 mevr M. van der Lans - Bunnik 
 17 mevr M.Th.H. Hart - Karremans 
 18 dhr C.J. van Eck 
 19 mevr A.W. Verbakel - Steenkamer 
 20 dhr C.P. van den  Bosch 
 20 mevr J.J.M. Mimpen - de Vroom 
 20 mevr A.P.M. van der Post - Verhaar 
 21 dhr H.M.G. van der Meulen 
 22 mevr M.A. van Galen 
 22 mevr B. Rotteveel-de Ruiter 
 23 mevr E. Peeters - Sengers 
 24 mevr L.C.N. Faber-Franchimont 

 24 dhr P.C.G. Rijnbeek 
 25 mevr A. Kortland - Steenwinkel 
 27 mevr J.J. Blokzijl - v.d. Wouden 
 27 mevr C.E.M. Koetsier - Rijnbeek 
 28 mevr M.E. Kuyper -Hallensleben 
 29 dhr H.A.C.M. Captein 
 29 mevr M. Polfliet - Spit 
 29 dhr J.W. Verbakel 
 30 dhr J. Dekker 
 30 dhr J.J. Jansen 
 31 dhr W.J.M. Zürlohe 
 

 

Wij feliciteren in de maand januari 

 1 mevr M.J.J. Boere - v.d. Berg 
 1 dhr M. Hunsche, klusjesman kbo 
 1 dhr P.A.T. van Vliet 
 2 mevr E.W.A. van Loo - Cloodt 
 3 dhr G.H. Bresser 
 3 dhr A.J.M. de Koning 
 4 dhr A.P.H. Holman 
 4 dhr P.J. Rippe 
 4 dhr W.M. Schild 
 5 dhr A.A. Bron 
 5 mevr M.M.M. van der Geer - Nederhof 
 6 dhr C.M.C. Boomers 
 6 mevr J.M. Diks - Siepkes 
 6 mevr H.M.T.C. Korevaar - Droog 
 8 dhr F.H.B. Gijzemijter 
 8 mevr J.W. de Manuputty-Geuskens 
 8 dhr J.M. de Rijk 
 11 mevr C.A. Blonk 
 11 mevr M.E. Hoogendoorn 
 11 dhr R.A.A. Kulik 
 11 mevr W. Waterreus - de Vries 
 12 dhr J.M. de Groot 
 12 dhr H.C. Verlaan 
 13 mevr M.J. van Vliet - van Fulpen 
 13 mevr M.A. Vlug 

 14 dhr E.J. Dekker 
 16 dhr J.H. Winkelman 
 17 mevr A.M. Tange 
 18 mevr J.C. Jacobi - de Lange 
 18 mevr J.A.C. Kranendonk - de Ruyter 
 18 dhr W.A. de Voogd 
 18 mevr A.H. Wouters - Remirie 
 18 mevr A.J.M. Zoet - Kolkman 
 18 mevr J.M. Zoetekouw-van Eijk 
 19 mevr M.R.J. Stokhof - Limmen 
 22 dhr C.J.M. Niemans 
 22 dhr A.C. Witjes 
 23 dhr P. van Balen 
 24 mevr E.F. Vermey-Linthorst 
 25 mevr E. van Geenen - Maijenburg 
 26 dhr A. van Nielen 
 27 mevr R.A. Klatt - Cowan 
 28 mevr P.M.M. van Delft - Hermans 
 28 mevr A.J. van Harten - Timmerman 
 30 mevr A.M.A. Straver - van Rijn 
 30 mevr G. Toor-Smits 
 31 dhr W.J.B. van der Laan 
 31 mevr F.J.W. Niemans - Veltman 
 

 
 

 

Stille Nacht, fluister zacht 
 

Stille Nacht, fluister zacht, 

Niets verstoort deze nacht. 

Mensen leggen hun wapens neer 

Ook wie niet gelooft, heeft geen verweer 

tegen de lach van een kind 

dat ons in vrede verbindt. 

 

Stille nacht, fluister zacht. 

Niets verstoort deze nacht. 

Mensen zwerven op zoek naar wat vuur. 

Haal ze binnen dit nachtelijk uur. 

Zo zijn wij licht voor elkaar, 

God, wat een machtig gebaar! 

 

 

 

 

 

Stille Nacht, fluister zacht. 

Niets verstoort deze nacht. 

Blaas de vrede weer nieuw leven in. 

Ieder jaar is een stap, een begin. 

Door alle lijden en pijn 

kan leven goddelijk zijn. 

 
Marcel Zagers 

 

http://www.nukleuren.nl/prikkaart-jozef-en-maria.htm


KBO Aktueel 13 dec 2017 Blad 8 

 

Agenda 13 december 2017 – 24 januari 2018 

Maandag 18 dec.: KBO-Kerstdiner ........................................................ 12.00 – 14.30 uur 

Restaurant Easy Dinner Nesse 18, 2741 ES Waddinxveen. Tel. 0182 649 840 

Restaurant open vanaf 11.30 uur.    

Dinsdag  19 dec.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 5 jan.: KBO-Nieuwjaarsreceptie .......................................... 14.00 uur 

Met presentatie van Natuurmonumenten 
Zaal open vanaf 13.30 uur, Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 9 jan.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh (in plaats van 2 januari) 

Dinsdag  16 jan.: 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 10 januari 2018 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 24 januari 2018. 

 

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

