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De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Voor u ligt de eerste Aktueel van het nieuwe jaar, 

vol informatie en interessante (KBO) zaken. Onze 

nieuwjaarsbijeenkomst is geweest en we waren blij 

met de opkomst. Het was een gezellig en interessant 

samenzijn. Ik was blij weer tussen onze leden te 

kunnen zijn, en een verslag ziet u verder in het blad. 

Ik heb natuurlijk wel even stil gestaan bij alles wat 

er in 2017 om ons heen is gebeurd. Zowel in ons 

landje waar we relatief gezien toch wel boffen, als 

in de wereld om ons heen. Met relatief bedoel ik dat 

we toch ook hier signalen zien van onverdraag-

zaamheid en weinig oog voor de ander. Ook zullen 

we alert moeten blijven dat de verbeteringen die er 

nu blijkbaar zijn evenredig over de verschillende 

groepen wordt verdeeld. Uw KBO maakt en zal 

zich hard blijven maken om voor onze doelgroep op 

te komen.  

Ik ben op onze nieuwjaarbijeenkomst niet uitge-

breid ingegaan op onze afdeling, dat wil ik graag 

doen op onze ledenvergadering. Zie de uitnodiging! 

Wel wil ik alvast de  aandacht vestigen op de op-

roep voor bestuursleden en de redactie. We waren 

een afdeling die weinig zorgen kende v.w.b. be-

stuursleden en vrijwilligers. Maar het ziet er helaas 

even anders uit! 

Graag wens ik u (mag nog steeds) een voorspoedig 

2018 met veel gezondheid (heb gemerkt dat deze 

wens niet vanzelfsprekend is). 

Groet Hans Kientz 

 

 

Algemene Ledenvergadering 2018. 

Hierbij nodigt het Bestuur van de KBO-

Waddinxveen haar leden uit voor de op vrijdag 13 

april 2018 te houden Algemene Ledenvergadering. 

Zoals gebruikelijk zal deze gehouden worden in  de 

Hoge Noot aan de J.W. Frisoweg 1 te Waddinx-

veen. De aanvang zal om 14:00 uur zijn. 

Aansluitend aan de vergadering zal het Bestuur u 

entertainment in de vorm van een muzikale verras-

sing aanbieden. 

Als Bestuur hopen wij op een grote opkomst.  

In de vergadering hoopt het Bestuur op uw instem-

ming met het gevoerde beleid. 

De agenda ontvangt u bij de volgende Aktueel. 

Zet 15 april alvast in uw eigen agenda. 

Namens het Bestuur, 

Hans Nijenhuis, secretaris 

 

 

Bericht van de penningmeester. 

Geachte leden, 

Bij deze Aktueel / KBO-PCOB-editie ontvangt u 

ook de acceptgiro voor de contributie van 2018. 

Zoals al eerder besloten is ook voor dit jaar 2018 de 

contributie niet verhoogd. 

Het contributie bedrag bedraagt € 23,00 voor een 

lid en € 46,00 voor 2 leden. 

Ik zou het zeer op prijs stellen als u bij de betaling 

de laatste 4 cijfers van het betalingskenmerk wilt 

vermelden, dat maakt het voor mij een stuk gemak-

kelijker. 

Bij voorbaat dank, 

de penningmeester (Martin van Leeuwen) 

 

 

Vacatures binnen de KBO-Waddinxveen 

Na vele jaren het redactiewerk voor de Aktueel te 

hebben verzorgd en onze website te hebben be-

heerd, hebben Nico en Jeannette van Egmond aan-

gegeven hun werkzaamheden te willen beëindigen. 

Het Bestuur van KBO-Waddinxveen heeft daar 

uiteraard het volste begrip voor, maar vindt het wel 

erg jammer. Wij zien de Aktueel als spil in ons 

verenigingsleven, waarin we niet alleen het nieuws 

van de KBO/PCOB terugvinden, maar ook medede-

lingen en aankondigingen van het Bestuur en vele 

andere wetenswaardigheden omtrent leden en ver-
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enigingsleven. Daarnaast ziet onze website er altijd 

keurig uit en is zo overzichtelijk dat wij allemaal 

onze weg weten te vinden. 

Het Bestuur zoekt daarom met enige spoed leden 

(lezers van de Aktueel) die de taken van Jeannette 

en Nico willen overnemen.  

KBO-Waddinxveen zou hier ontzettend mee gehol-

pen zijn. Bent u zo’n iemand die redactioneel werk 

ziet zitten of verstand heeft van het beheer en on-

derhoud van websites? En heeft u ook nog interesse 

in deel nemen in een boeiend verenigingsleven? 

Neem dan contact op met de secretaris, Hans Nij-

enhuis via 

secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com 
 

Wij wachten op u! 

Het Bestuur 

 
 

KBO’s Kerstdiner succesvol 

Apo Yilmaz opende afgelopen maandag, zijn vrije 

dag, de deuren van zijn restaurant Easy Dinner om 

leden van de KBO-Waddinxveen gastronomisch te 

verwennen met een 3-gangen Kerstmenu. De circa 

90 aanwezigen lieten het diner, dat door het perso-

neel, bijgestaan door KBO-leden,  werd uitgeser-

veerd, goed smaken. Het Gemeentebestuur werd dit 

jaar vertegenwoordigd door de nieuwe burgemees-

ter, Evert-Jan Nieuwenhuis, die zich voorstelde aan 

de aanwezigen. Dat dit door de leden op prijs werd 

gesteld, bleek uit het applaus dat hem ten deel viel. 

Tussen de gangen door vertelde Lieve van de 

Meerschaut een Kerstverhaal dat tot nadenken 

stemde evenals haar overdenking aan het einde van 

de maaltijd. Zoals gebruikelijk werden tot slot de 

kerststukjes op de tafel verloot onder de aanwezi-

gen. De opbrengst hiervan komt ten goede aan 

“Knorretje” het spaarpotje voor attenties aan leden 

die om welke reden dan ook aan dit soort evene-

menten verstek moeten laten gaan. 

Het slotapplaus was voor  Apo en zijn medewerkers 

van Easy Dinner als dank voor het voortreffelijke 

diner en de vriendelijke bediening.   

DE KBO kan weer terug zien op een geslaagd eve-

nement. 

 

 

Werkgroep Reizen en Recreatie: 

Datum Voorjaarsreis is bekend. 

Onze Voorjaarsreis zal worden gehouden op 

woensdag 18 april a.s. 
Verdere gegevens ontbreken nog, deze leest u in de 

volgende Aktueel. 

Noteert u alvast deze datum in uw agenda! 

Irene Benschop en Riet Plooy 

Nieuwjaarsreceptie KBO in teken van  
Natuurmonumenten 

Afgelopen vrijdag 

hield de KBO haar 

nieuwjaarsreceptie 

in het gebouw van 

Concordia aan de 

J.W. Frisoweg. Veel 

leden wisten de weg 

naar deze receptie te vinden om elkaar het allerbeste 

toe te wensen voor 2018 en niet alleen te genieten 

van koffie of thee, maar ook van een presentatie van 

Natuurmonumenten met als onderwerp “De Vier 

Seizoenen”. In Nederland is nog heel wat natuurge-

bied te vinden en wellicht het kleinste natuurgebied 

in beheer van Natuurmonumenten ligt in Waddinx-

veen, waar op Coenecoop een gebouw staat waar in 

de spouwmuur vleermuizen nestelen. Gelukkig was 

na een lange periode van afwezigheid Hans Kientz, 

voorzitter van de KBO-Waddinxveen, weer present 

en had een woord van dank voor zijn bestuur dat 

hem al die tijd vervangen had. In de pauze van de 

presentatie was het tijd om een toost uit te brengen 

op het nieuwe jaar, waarna de presentatie verder 

ging. Om half vijf was alles ten einde en gingen alle 

aanwezigen voldaan naar huis. 

 

 

Winterochtend 
Stil staan de dorre planten bij het meer; 

het water is een spiegel, koud en grijs; 

wat fijne sneeuw viel er vanmorgen neer, 

boven mijn hoofd klinkt er schel meeuwengekrijs. 

De dennetjes, een dun wit mutsje op, 

kijken verbaasd de stille wereld aan; 

een berk kijkt, heel hautain, vanuit z’n top 

vraagt hij zich af, waarom ik stil bleef staan? 

Zó stil is alles, zonder rimpeling, 

vervuld als van een diep geheimenis. – 

Ik zie met woordloze verwondering 

een nieuwe wereld die in wording is. 

 

Nel Benschop 
 

 

Nieuw in 2018!  

Filmmiddagen voor senioren  
(maar uiteraard is iedereen welkom!) 

1e donderdag van de maand, 14.00 uur. 

Waar: In Cultuurhuis De Kroon, Gouweplein. 

We starten 1 februari met de film Robot&Frank. 

De licht dementerende crimineel Frank woont in 

een afgelegen bosrijk gebied. Als zijn zoon hem een 

robot geeft om het huishouden te doen en voor hem 
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te zorgen, moet Frank eerst niets van de witte ma-

chine hebben. Maar na een tijdje begint hij het nut 

in te zien van de vriendelijke robot. Dat beperkt 

zich niet tot de afwas en het onkruid wieden, want 

Frank smeedt een plannetje om met behulp van de 

robot zijn criminele carrière nieuw leven in te bla-

zen. 

Entree € 7,00, is incl. een kopje koffie/thee met iets 

lekkers in de pauze. 

 

 

Ter inspiratie 

Het lijkt alsof onze gedachten 

ons niet met rust kunnen laten, 

maar de waarheid is, dat wij onze gedachten 

niet met rust kunnen laten. 
 

Erik van Zuydam 

 

 

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.  

 

 

Spiritualiteit 

Twee zaden 

Twee zaden lagen naast elkaar in de aarde. 

Het ene zaad zei: “Ik wil graag groeien!  Mijn wor-

tels diep in de aarde sturen, mij als een klein plantje 

door de aarde heen breken om dan samen met het 

zonlicht krachtig omhoog te groeien. Dan zullen 

mijn bladeren zich ontvouwen en ik zal met hen de 

komst van de lente vieren. 

De zon zal me verwarmen, de wind mag me heen 

en weer bewegen en ik zal de ochtenddauw op me 

voelen. Ja, ik wil graag groeien!” 

En zo groeide dit zaad op tot een krachtige plant. 

Het tweede zaad sprak: “Ik ben bang. Als ik mijn 

wortels diep in de aarde stuur, weet ik niet wat me 

daar wacht. Ik vrees dat het mij pijn doet of dat 

mijn stam er schade door zal lijden als ik door de 

aarde heen breek. Ik weet ook niet wat daar boven 

de aarde op me loert. Er kan zoveel gebeuren als ik 

groei… Nee, ik blijf liever hier in veiligheid en 

wacht af tot het nog veiliger wordt.” 

En zo bleef dat zaad in de aarde en wachtte. 

Op een ochtend kwam er een kip voorbij. Ze schar-

relde met haar poten in de aarde naar iets eetbaars. 

Na een poosje vond ze het wachtende zaad en at het 

op. 

 

 

Bingonieuws 

Op 16 februari organiseren wij weer een  

bingomiddag van 14.00 t/m 16.15 uur. 

Deze zal 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 kop,je 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! 
 

Overige Bingomiddagen  

23 maart Paasbingo middag 

20 april 2018 en 25 mei 2018 

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van Uitge-

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

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 Ribible 

Auteur: Inez van Oord 

Prijs: € 24,99, 264 pagina’s 

Paperback, Uitgave 2017 (in herdruk) 

Categorie: Lifestyle, Spiritualiteit 

In 'Rebible' geeft Inez van Oord een nieuwe manier 

om naar de verhalen te kijken die in de Bijbel wor-

den verteld. 

Jezus liep over water, Eva at een appel, Mozes ging 

de berg op: veel mensen herinneren zich deze ver-

halen wel. Wonderlijke verhalen, moeilijk te begrij-

pen, iets van vroeger. Maar de verhalen horen bij 

http://www.berneboek.com/
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onze geboortegrond. Is er een nieuwe manier om de 

Bijbel te lezen, naar deze verhalen te luisteren, zo-

dat ze weer gaan spreken? Inez vraagt het haar 

broer Jos, theoloog. Dit boek is het verslag van haar 

zoektocht naar deze vergeten verhalen, die voortaan 

op een andere manier inspireren. 

 
 Kidsproof Dagje uit 

Auteur: Stephanie Bakker 

Prijs: € 9,95, Paperback, Uitgave 2013 

Categorie: Reizen 

De meeste kinderen zijn gek op pretparken en over-

dekte speeltuinen. Als (groot)ouder wil je ook wel 

eens iets anders. In deze gids staan ruim 100 tips 

waar (groot)ouders niet alleen hun kinderen, maar 

ook zichzelf een plezier mee doen. 

Van ouderwetse speeltuinen tot knuffelen met scha-

pen, van geitjes voeren en fruit plukken bij de boer 

tot een dagje strandjutten aan zee. Maar ook festi-

vals en stoere uitjes voor jongens. Allemaal ge-

schikt voor een gezellig én betaalbaar dagje uit.  

De uitjes zijn onderverdeeld in vijf hoofdstukken: 

aan het water, in het bos, bij de boer, in de stad en 

als het regent. Ook handig: per uitje wordt aange-

geven wanneer de locatie geopend is, hoeveel het 

kost en voor welke leeftijd het geschikt is. Check 

wel even of het nog klopt! Wat ons betreft zijn ze 

allemaal kidsproof! 

 

 

 Toevallig is God niet dood 

Auteur: Cor van de Velde  

Prijs: € 18,00, 175 pagina’s 

Categorie: Diversen 

Als eigenaar van een internationaal bedrijf reisde 

Cor van de Velden (1931) de hele wereld rond. Het 

viel hem op dat veel mensen onverschillig staan 

tegenover religie en God. Met deze ervaringen ging 

hij zich verdiepen in de literatuur over godsdienst, 

wetenschap en ontstaan van het heelal. Hij kwam 

erachter dat de heersende opvattingen over het ont-

staan van het leven, de Verlichting en het verwijt 

van waar is God??? voor velen de excuses zijn om 

godsdienst af te wijzen. Ten onrechte concludeert 

hij. Maar hij werd ook bevestigd in zijn geloof door 

zijn ontdekkingen over wonderen, bijna dooderva-

ringen en andere spirituele verrassingen die juist 

wijzen op het bestaan van God. Cor van de Velden 

neemt ons als lezer bij de hand en we reizen met 

hem mee van de oerknal tot het Nederland van nu. 

Langzamerhand zien we dat alle bouwstenen een 

geheel vormen, waarmee hij zich afzet tegen het 

soms onnozele beeld dat vele theologen laten zien. 

Met zijn zoektocht naar Gods Geest en het wonder-

lijke concept van leven houdt de auteur ons een 

spiegel voor. Is onze moderne samenleving be-

schaafd genoeg? Houden we rekening met de an-

der? Halen wij uit ons leven wat erin kan zitten? 
 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Tentoonstelling: Cabin Crew. Fashion in the Air. Kunsthal Rotterdam  

De tentoonstelling ‘Cabin Crew. Fashion in the Air’ presenteert een fascinerend overzicht van ste-

wardessen outfits uit de hele wereld.  
De bijzondere selectie van ruim tweehonderd uniformen in de tentoonstelling is afkomstig uit de collectie 

van de Nederlandse purser Cliff Muskiet die - vanaf 1993 tot nu - meer dan 1405 uniformen van 523 ver-

schillende luchtvaartmaatschappijen heeft verzameld. 

De stijl van de outfits is door de jaren heen onderhevig aan het heersende modebeeld, van functioneel en 

ingetogen tot geraffineerd en sjiek. De snit en kleur van het uniform, het hoofddeksel, de vorm en het dessin 

van de sjaaltjes, de blouse en het embleem; geen detail is over het hoofd gezien. Sommige luchtvaartmaat-

schappijen schakelen zelfs beroemde ontwerpers in om outfits voor hun cabinepersoneel te ontwerpen. Zo 

ontwierp Mart Visser de huidige KLM-uniformen en hebben vele internationaal gerenommeerde ontwerpers 

onder wie Yves Saint Laurent en Cristóbal Balenciaga zich over de look van luchtvaartkleding gebogen. 

T/m 4 februari 2018. Kunsthal Rotterdam,   

Museumpark, Westzeedijk 3413015 AA Rotterdam, www.kunsthal.nl 

 

 Tentoonstelling: Koffers met een verhaal, Beurs van Berlage Amsterdam  

Legendary Trunks the Exhibition is een interactieve, meeslepende ervaring die de bagage van de ico-

nische ontwerper Louis Vuitton en de gouden eeuw van reizen die zij symboliseren, onderzoekt.  

Deze unieke tentoonstelling vervoert U naar de Gouden Eeuw van reizen, beginnend van meer dan 150 jaar 

geleden tot in de 20e eeuw, toen baanbrekende innovaties in het transport nieuwe grenzen openden voor 

verkenning. Louis Vuitton-trunks creëerden een nieuw paradigma voor het vervoer van bezittingen. 

http://www.kunsthal.nl/
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Door de opmerkelijk bewerkte objecten van Vuitton worden boeiende verhalen verteld: verhalen over on-

gekend avontuur en elegantie; van formidabele persoonlijkheden, en van een moderniteit die opwindend 

was in zijn nieuwheid, complexiteit en snelheid. 

Elke koffer fluistert zijn eigen verhaal en levenservaring. 

T/m 18 februari, Beurs van Berlage Amsterdam, Damrak 243, Entree Beursplein. 

www.beursvanberlage.com 
 

 Tentoonstelling: Schilders van het authentieke landschap, Katwijks Museum  

Roos Schuring en Jacob Kerssemakers, buitenschilders die het gevoel van het bewegende moment 

vastleggen. Tijdens het werken veranderen luchtspiegelingen van kleur. Roos heeft een stempel gezet op de 

internationale Plein-air beweging. Jacob maakt lange schilderijen met de horizon in het rond. 

T/m 24 februari, Katwijks Museum, Voorstraat 46, Katwijk aan Zee, www.katwijksmuseum.nl 

 

 Expositie: Art Deco-Paris, Gemeentemuseum Den Haag  

Bij het ontstaan van de kunststroming art deco speelde de Franse mode-ontwerper Paul Poiret (1879-

1944) een belangrijke en inspirerende rol.  
Om zijn invloed op de art deco te illustreren, stelt het Gemeenstemuseum Den Haag niet alleen werk van 

deze befaamde couturier tentoon, maar ook werk van kunstenaars uit zijn omgeving, zoals Man Raay, Kees 

van Dongen, Modigliani en Picasso. Ook zijn er schitterende juwelen en kostbaarheden uit de roaring twen-

ties van Cartier te zien. 

T/m 4 maart, Gemeentemuseum Den Haag, Stadhouderslaan 41, www.gemeentemuseum.nl 

 

 

Wij feliciteren in de maand februari 

 1 mevr. Holman - Lorsheijd, A.M.G. 
 1 dhr. Koolmees, C.I.M. 
 2 dhr. Ponsioen, J.A. 
 2 dhr. Schakel, M.J. 
 3 mevr. Bron, J.M. 
 3 dhr. Wempe, L. 
 4 dhr. Hondel, A.J.M. v.d. 
 4 mevr. Rijn - Blom, W.J.M. 
 4 dhr. Ros, H.P. 
 5 mevr. Eck - Duiken, A.E. van 
 6 dhr. Dam, C. van 
 6 dhr. Verkleij, Th.A. 
 7 mevr. Merkestijn - de Jong, M 
 7 dhr. Polfliet, P. 
 8 mevr. Aalbers - Bijnen, E. 
 8 mevr. Horsselenberg - Mey, J.M. 
 8 dhr. Kleiweg, A.J. 
 9 mevr. Rijswijk-van Veen, G.F. van 
 9 mevr. Tol-Luijten, J. van 
 10 mevr. Fens - Vergouw, C.N.A. 
 10 mevr. Snikkers-Groen, E. 
 11 mevr. Gerts-Frieling, M.T.H. 
 11 mevr. Koppelaar-Bouwman, F.L. 
 11 dhr. Lelieveld, N.C.L. 
 11 mevr. Mourits - Sluys, M. 
 11 mevr. Piette - van der Steen, J.M.H. 
 12 mevr. Verwoerd - v.d. Zwet, M.H.Th 
 15 mevr. Fokke - Wintermans, G.M.J. 
 15 dhr. Hoogerdijk, W.N. 
 16 mevr. Ark - Versteeg, G.P. van der 
 16 mevr. Plooy - van Rutten, M.C. 

 16 mevr. Vis, S. 
 16 dhr. Vogelzang, W. 
 17 mevr. Doeleman - v.d. Klauw, S.H. 
 17 mevr. Duin - de Groot, B.J.M. 
 17 dhr. Knoop, C.A. de 
 18 mevr. Wit - van der Kroef, A. de 
 19 dhr. Koops, J.G. 
 19 dhr. Reijnders, J.H.F. 
 20 mevr. Hoogerdijk-Boezaard, J. 
 20 mevr. Kaaijk - Slot, L.F.M. 
 20 dhr. Knegt, W. de 
 20 mevr. Laan - van Leusden, M.J. van der 
 21 dhr. Koot, C. 
 21 mevr. Romijn - Luiten, W.M. 
 22 mevr. Jaspers-  van Rhijn, M 
 22 mevr. Lans - Vergeer, E.J.M. van der 
 23 dhr. Smit, C.J.T. 
 23 dhr. Verhoeven, J.W.M. 
 24 dhr. Es, P.A. van 
 24 mevr. Reichard - van Dijk, H. 
 25 mevr. Graaf, A. de 
 27 mevr. Evers - Verdegaal, M.J.A. 
 27 mevr. Rhijn - Boekhorst, E.M.T. van 
 27 dhr. Rutten, A.C van 
 28 mevr. Groot - Keijzer, H.M.G. de 
 28 dhr. Hoeven, M.P. van der 
 28 mevr. Kleiweg - Koemans, G.M.C 
 28 dhr. Loo, L.M.J. van 
 28 dhr. Toor, J.C.P. 
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Agenda 24 januari – 21 februari 2018 

Donderdag 1 feb.: Filmmiddag voor Senioren ....................................... 14.00 uur 

Cultuurhuis De Kroon, Gouweplein (zie blz. 2) 

 Entree: € 7,00, inclusief koffie/thee (Wel reserveren, tel. 0182759125) 

Dinsdag 6 feb.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Dinsdag  29 feb.: 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 7 februari 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 21 februari 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 

Volg onze pagina om nieuwe berichten in uw nieuwsoverzicht te lezen. 

Geen Facebook? Ga naar www.facebook.com/kbowaddinxveen 
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