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De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Even een berichtje van uw voorzitter. Het weer 

kwakkelt, we hopen op betere tijden, voorjaar, lente 

enz.  

Voor wat de KBO Waddinxveen betreft zitten we in 

zwaar weer! Ik herhaal nog maar dat de tijden dat 

we ruim in onze vrijwilligers zaten gaat veranderen. 

We hebben dringend behoefte aan bestuursleden en 

vrijwilligers op meerdere gebieden, activiteiten en 

zeker niet vergeten de redactie voor ons Aktueel en 

onderhoud van de Website . Ik neem aan dat u zoals 

ik iedere uitgave met belangstelling de informatie 

tot u neemt. Het moge duidelijk zijn dat een club als 

de onze alleen kan functioneren met voldoende 

vrijwilligers. Ook enige verjonging kan geen 

kwaad.  

U weet toch dat onze plaatselijke afdeling partici-

peert in nogal wat gemeentelijke organisaties. Dit is 

van groot belang voor onze doelgroep. Het moet 

toch mogelijk zijn dat we met een leden aantal, 

waar we trots op moeten zijn, mensen te vinden, die 

zich hiervoor willen inzetten? Ik roep dan ook leden 

op, om na te denken over een eventuele inzet voor 

onze organisatie, op wat voor gebied dan ook, neem 

contact op en we kunnen samen kijken wat u voor 

ons zou kunnen betekenen! 

 

Groet Hans Kientz    

 

 

Algemene Ledenvergadering 2018. 

De uitnodiging voor de Algemene Ledenvergade-

ring op vrijdag 13 april vindt u als bijlage bij deze 

KBO-Aktueel. 

Als Bestuur hopen wij op een grote opkomst.  

 

Namens het Bestuur, 

Hans Nijenhuis, secretaris 

 

 

 

Vacatures binnen de KBO-Waddinxveen 

Herhaalde oproep 

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. 

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  

 

 
Herhaalde oproep 

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-

enigingsleven. Daarnaast ziet onze website er altijd 

keurig uit en is zo overzichtelijk dat wij allemaal 

onze weg weten te vinden. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
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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 

 

 

Voorjaarstocht op woensdag 18 april 

Marius van Dokkum, Andijk. 
Excursie Nederlands Kremlin, Winkel. 

Marius van Dokkum is schilder en illustrator. Hij is 

verteller met verf en penseel en zoekt naar manieren 

om op anekdotische manier zijn indrukken weer te 

geven. Van Dokkums werk wordt gekenmerkt door 

de vele details op zijn schilderijen, er is veel op te 

zien, vaak met een humoristische ondertoon. Tij-

dens de lezing wordt over de vele verschillende 

facetten van zijn werk verteld, deze wordt verzorgd 

door zijn zus. Zij vertelt met afbeeldingen en film 

over zijn werk. 

Het diner is in Wijdenes. 

Met antieke bouwmaterialen vormde Ger Leegwa-

ter in zijn achtertuin in het plaatsje Winkel, een 

park geïnspireerd door de Italiaanse en Russische 

barok. Bijzondere bouwwerken en beelden zijn hier 

te zien. Het Nederlands Kremlin is hier te bewonde-

ren. 

Het vertrek is om 08.30 uur vanaf het Anne Frank 

Centrum, s.v.p. bijtijds aanwezig zijn zodat we op 

tijd kunnen vertrekken. Thuiskomst 18.30 uur. 

Vanaf 26 februari kunt u bellen naar Riet Plooy 

0182-617526, Irene Benschop 0182-615174, voor-

keur tussen 17.00 - 18.00 uur. 

De kosten van de tocht zijn € 58,00 voor leden, niet 

leden € 63,00. 

Bent u geen lid van de KBO en wilt u toch mee, dan 

kunnen wij u op een reservelijst plaatsen. Zijn er 

nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen. 

Betaling uiterlijk 15 dagen van te voren, op bankre-

kening NL 91 INGB 0006 2176 34 t.n.v. Katholieke  

Bond voor Ouderen afd. Waddinxveen te Waddinx-

veen, bij betaling s.v.p. vermelden “voorjaarsreis”. 

Irene Benschop, Riet Plooy 

 

 

Ter inspiratie 

Er was eens een eiland waar gevoelens leefden 

zoals geluk, droefheid, kennis en alle andere mense-

lijke eigenschappen waaronder Liefde. Op een dag 

zonk het eiland in zee en iedereen vertrok. Liefde 

was de enige die achterbleef. Ze vroeg aan rijkdom 

of ze mee mocht in zijn boot. Maar rijkdom ant-

woordde: “Nee, dat gaat niet, mijn schip zit al vol 

met goud en zilver.” Liefde vroeg hetzelfde aan 

ijdelheid maar zijn antwoord was: “Sorry, maar je 

bent helemaal nat, je zou alleen mijn spullen maar 

beschadigen.” Toen vroeg Liefde het aan verdriet 

maar deze was zo verdrietig dat ze alleen wilde zijn. 

En geluk was zo met zichzelf bezig dat hij haar niet 

eens opmerkte.  

Opeens klonk er een stem die zei: “Kom Liefde, ik 

zal je meenemen.” Liefde was zo overweldigd door 

dit aanbod, dat ze zelfs vergat te vragen waar ze 

heen gingen. Toen ze op droog land aankwamen 

was de stem zo snel als hij gekomen was weer ver-

dwenen. Liefde wist niet eens wie haar redder was. 

Ze vroeg het aan wijsheid en die zei: “Het was de 

tijd.” Liefde vroeg: “Waarom hielp de tijd mij?” en 

wijsheid antwoordde: “Omdat de tijd als geen ander 

weet hoe waardevol liefde is.” 
 

Bron: onbekend 

 

 

KBO-PCOB nieuws.  

Belangenbehartiging. 

Ook in het 4e kwartaal van 2017 heeft de KBO-

PCOB weer ingezet op de belangenbehartiging van 

de ouderen naar het nieuwe kabinet. 

*VWS minister Hugo de Jonge ontving kort na zijn 

aanstelling uit handen van Manon Vanderkaa na-

mens twintig organisaties het Pleidooi voor een 

Oudervriendelijke samenleving, voor meer samen-

hang, welbevinden en wensen van senioren. 

* Op aandrang van KBO-PCOB is in de 2e Kamer 

een motie ingediend om de sollicitatieplicht voor 

ouderen af te schaffen. Met de voorzitter van MKB 

Nederland is overleg geweest over werkeloosheid 

onder ouderen, 80% zoekt al meer dan een jaar naar 

een baan. Meer dan de helft is vrouw.  

* Eind januari debatteerde de Tweede Kamer over 

wijkverpleging en palliatieve zorg . De KBO-PCOB 

is als medeopsteller van het manifest “Waardig 

ouder worden” zeer betrokken bij deze onderwer-

pen. 

In een brief aan de Kamerleden pleitte KBO-PCOB 

voor een betere toerusting van de zorg op waardig 

thuis sterven, grotere bekendheid onder senioren en 

een volwaardige positie van de geestelijke verzor-

ging binnen de palliatieve zorg. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
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* De Tweede Kamer stemde in december in met de 

motie van de CU om een z.g. Ouderenwoonakkoord 

te sluiten. De motie vraagt aandacht voor ouderen 

die zelfstandig willen wonen en ook zorg nodig 

hebben. Daar hoort ook een veilige, passende wo-

ning bij. De KBO-PCOB sluit regelmatig aan bij 

overleg op het ministerie. 

* De KBO-PCOB organiseerde in samenwerking 

met het ministerie van VWS en haar provinciale 

verbanden bijeenkomsten voor vrijwilligers en 

mantelzorgers. Daar werd de deelnemers geleerd 

welke signalen duiden op financieel misbruik, waar 

de risico´s zitten en hoe te handelen bij `niet pluis` 

gevoel. De KBO-PCOB ondertekende een petitie 

om de korting van € 900.000 op het Centrum voor 

Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV) tegen 

te gaan. De subsidies voor Keurmerk Veilig Onder-

nemen zouden helemaal worden stop gezet. 

KBO Waddinxveen, afd. publicaties,       feb. 2018  
 

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

van de KBO - PCOB en de nieuwsbrief. 

Kijk op www.kbowaddinxveen.nl voor het plaat-

selijke nieuws. 

 

De redactie bedankt Piet Roefs van harte voor zijn 

maandelijkse bijdrage, waarvan bovenstaande zijn 

laatste is.  

 

 

Nieuws vanuit Seniorenraad 

Filmmiddag voor senioren op 1 maart 2018 

om 14.00 uur. 

€ 7,00 inclusief koffie/thee en iets lekkers. 

www.filmvandaag.nl/film/98645-going-in-style 
 

Going in style 

Wanneer het pensioenfonds van de oude vrienden 

Willie, Joe en Al door een crisis de kraan dicht-

draait besluiten ze voor het eerst in hun leven van 

het rechte pad af te stappen. Wanhopig om hun 

rekeningen te betalen en voor hun geliefden te kun-

nen zorgen, riskeren de drie mannen alles door te 

beginnen aan een gedurfde missie om de bank die 

er met hun geld vandoor is gegaan te beroven. 

 

 

Langer thuis blijven wonen 

Informatiemiddag: 

Over dit onderwerp wordt door de Seniorenraad 

werkgroep Zorg en Wonen in samenwerking met de 

VAC Waddinxveen (Vrijwillige Advies Commissie 

voor de woningbouw) een informatiemiddag be-

legd in het Anne Frankcentrum op dinsdag op 27 

februari in de grote zaal.  
Vanaf 13.45 bent u welkom en staat er koffie of 

thee voor u klaar. Om 14.00 uur zal u in woord en 

beeld duidelijk worden hoe en met welke middelen 

u het langer thuis wonen kunt gaan realiseren. Om 

15.30 uur wordt deze bijeenkomst afgesloten. De 

toegang is gratis. 

Wanneer begint u met het aanpassen van uw huis? 

Doet u dit pas op het moment dat het écht nodig is, 

of wilt u de klachten voor zijn en uw woning al op 

tijd toekomstbestendig maken? 

En welke aanpassingen doet u dan, zonder dat uw 

woning eruit komt te zien als een verzorgingste-

huis? 

Het op tijd maatregelen nemen is heel belangrijk. 

Wacht niet tot u de aanpassingen of verhuizing niet 

meer zelf kunt regelen, maar het aan derden over 

moet laten. Helaas gaat het dan altijd anders dan u 

zich had voorgesteld 

Het onderwerp ‘wonen’ wordt door de VAC toege-

licht en het onderwerp ‘hulpmiddelen’ en het juiste 

gebruik daarvan zal door de Seniorenraad werk-

groep Zorg en Wonen worden behandeld.  

 

 

Ter overweging 

Vermoeidheid 

Als ouder wordende mens mag je op tal van terrei-

nen actief blijven. Daar heb je recht op. Je betekenis 

in de samenleving wordt niet bepaald door je leef-

tijd. 

Maar, je mag je ook terugtrekken. Ook daar heb je 

recht op. Wil je rust, stilte om je heen, dan is ook 

dát je van harte gegund. Je bent volkomen vrij om 

je laatste levensfase naar je eigen goeddunken in te 

richten. 

Aan rust, stilte, kun je op een gegeven ogenblik 

echt toe zijn. Het is mogelijk, dat je met allerlei 

indrukken en ervaringen uit je leven nog niet klaar 

bent. Je hebt heel wat meegemaakt en je wilt in de 

tijd, die je nu nog vóór je hebt, één en ander in alle 

rust verwerken. 

Het kan ook zijn dat je gewoon moe bent, De ener-

gie ontbreekt je om nog iets te ondernemen. Zolang 

als je kon, ben je in beweging gebleven. Je oude 

idealen heb je ook niet verloren. Maar je kunt niet 

meer. Je bent eenvoudig aan je eind. 

Vermoeidheid. Schaam je er niet voor. Het is zoiets 

natuurlijks, zoiets menselijks. Zeker, je hebt leef-

tijdgenoten die nergens hinder van hebben. Hun 

energie lijkt onuitputtelijk. Je kunt hen daar om 

bewonderen, maar voel je niet hun mindere. Ieder 

mens gaat z’n eigen weg, heeft z’n eigen kwalitei-

ten en z’n eigen grenzen. Jij hebt gedaan, wat er 

binnen jóúw vermogen lag. Dat moet voldoende 

zijn. 

Hans Bouma 
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Bingonieuws 

Op vrijdag 23 maart organiseert de KBO 

een bingo met de sfeer van Pasen 
 

Programma van de middag: 
 

 !3.00 uur zaal open en u kunt alvast lootjes ko-

pen voor een goed gevulde prijzentafel. 

 13.30 uur Aanvang  

 3 ronde bingo die ieder vooraf zal gaan met een 

sta-op-bingo 

 Koffie/thee met een kleine High Tea 

 Er zal een gratis spel worden gespeeld met leuke 

prijsjes. 

 Trekking van de lootjes. 

 Ca. 16.30 uur zullen wij de middag afsluiten. 
 

Voor deze middag vragen wij van u € 7,00 (voor de 

gemaakte kosten). 

Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij 

kunnen gaan rekenen dus van te voren opgeven is 

gewenst. Dit kan vanaf nu: 

Telefonisch: 0182-61 81 97 

of mail naar: ep.groenendijk@hetnet.nl met ver-

melding van naam en telefoonnummer. 

Adres waar deze middag plaats zal vinden is: 

Zaal de Hoge Noot (Het Concordia gebouw) 

Jan Willem Frisoweg 1, 2741BV Waddinxveen 

Voor meer info: www.kbowaddinxveen.nl  

Lid of geen lid van jong tot oud 

Iedereen is op deze middag van harte welkom! 
 

Overige Bingomiddagen  

20 april 2018 en 25 mei 2018 

 

 

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.  

 

 

 

 

Bezinning: Veertigdagentijd 

40 dagen 
veertig dagen word ik steeds meer mens 

met nieuwe aandacht voor elkaar 

 stapvoets de dagen door met als wens  

te blijven groeien – als het voorjaar 
 

veertig dagen wacht ik – en jij  

op Hem die wist te leven 

om tegen alle tij  

zichzelf te blijven geven  
 

veertig dagen wil ik verstillen  

ver van lawaai – en los van wat moet 

mezelf wil ik sterken. Zonder verkillen  

stil stil stil doet heel een wereld goed 

veertig dagen vasten leren  

opdat mijn leven duurzaam wordt 

omdat gevraagd wordt, in te keren  

consu minder op mijn bord 
 

veertig dagen wil ik weer bezinnen  

om straks te kunnen stralen als het eerste licht 

dat Zin en richting geeft. Diep van binnen  

groei ik deze dagen. Tot een nieuw gezicht. 

 
Hedi Hegeman 

 

 

Boekenrubriek 

Deze maand een selectie boeken van Uitgeverij Ten 

Have. www.uitgeverijtenhave.nl  

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 Wonder van wandelen een praktische 

gids bij levensvragen 

Auteur: D. Joppe ISBN: 9789077942222 

Uitgeverij: Have, Ten 

Uitvoering: Paperback / softback 

Uitgave: 2013, Prijs: € 16,99, 144 pagina’s 

Wandelen in de natuur brengt rust. Het geeft je 

ruimte tot denken en helpt je antwoorden te vinden 

op vragen die bij je leven. De natuur werkt helend: 

de stilte, de vogels, frisgroene blaadjes, de wind 

langs je oren of een sneeuwbui. Door bewust te 

wandelen kun je van deze kracht gebruik maken en 

gaandeweg doordringen tot je eigen kern. 

Dit is geen zweverig boek maar een praktische gids, 

die een weg wijst om het wonder van wandelen zelf 

te (leren) ervaren. Het bevat inzichten uit het boed-

dhisme om bij je levensvragen te komen en vooral 

veel oefeningen die je tijdens het wandelen kunt 

doen. 

 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.uitgeverijtenhave.nl/
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 Die wij denken 

Auteur: Huub Oosterhuis 

ISBN: 9789025906450 

Uitgeverij: Have, Ten 

Uitvoering: Paperback / softback 

Uitgave: 2017, Prijs: € 14,99, 64 pagina’s 

In ‘Die wij denken’ komt Huub Oosterhuis met 

nieuwe religieuze poëzie. Wel of geen god? Een 

leven na de dood? Je denkt het, je zou het willen. 

Of je denkt het niet, je kunt je er niets bij voorstel-

len. Het is een niet te geloven verhaal. Binnen dit 

verhaal stelt Huub Oosterhuis indringende vragen 

die iedere lezer, wetend, niet-wetend, twijfelend, 

verlangend, zal herkennen. Geestelijke oefeningen 

zijn het, deze nieuwe gedichten. 

 

 

 

 

 

 

 Tijd om te troosten 

Auteur: Marinus van den Berg 

ISBN: 9789025904241 

Uitgeverij: Have, Ten 

Uitvoering: Paperback / softback 

Uitgave: 2014, Prijs: € 14,99, 160 pagina’s  
‘Tijd om te troosten’ van Marinus van den Berg 

bestaat uit een verzameling mooie gedichten en 

beschouwingen voor wie troost zoekt en voor wie 

troost wil geven. Wie een groot verdriet heeft, kan 

ontroostbaar zijn. Zwijgen zegt vaak meer dan 

spreken, maar soms verlangt iemand naar – goed 

gekozen – woorden van troost. In zijn gedenkboek 

‘Tijd om te troosten’ reikt Marinus van den Berg 

die woorden aan.  

Het boek is ingedeeld in twaalf maanden, met elk 

een eigen thema, zoals reizen, heimwee en feestda-

gen. In ieder deel staan korte beschouwingen, ge-

dichten en een maandkalender om namen en herin-

neringen te noteren.  
 

 

Kunst- en Cultuurrubriek 

Deze maand geen informatie. 

 

Wij feliciteren in de maand maart 

 1 mevr. H. Skowronski - Corten 
 2 mevr. A.C.M. Heemskerk - Steenland 
 3 mevr. M. Verhoeven - Moons 
 4 dhr. N. Kaaijk 
 4 mevr. C.C. Rodenburg 
 5 mevr. C.M. v. Berkesteijn-Heemskerk 
 5 dhr. J.C.L. van der Klauw 
 5 dhr. W.J. Oorschot 
 6 dhr. C.J. Huisman 
 6 dhr. H.A. Moerings 
 7 mevr. G.C.A. Ebskamp 
 9 mevr. H. Boskma 
 9 mevr. M.A. Langelaan - van Dijk 
 9 dhr. F. Leenen 
 9 dhr. J.P. Slaman 
 10 mevr. E. Kientz - Pols 
 10 mevr. G.C.M. Slaman - v. Zoest 
 11 mevr. A. Bikker 
 11 dhr. J.F.A. van der Leun 
 11 mevr. C.M.A. Schakel - Verkaaik 
 11 mevr. G. Wempe - v.d. Luer 
 12 mevr. H.C.M. Koemans -Stroop 
 13 mevr. G. van Peperstraate - Bron 
 14 dhr. M.J.M. Mimpen 
 14 mevr. L. Overes - Agterberg 

 14 mevr. C.M. Verbeij-Koot 
 15 dhr. F.H.T Lim 
 15 mevr. W.M.M. van Nieuwenhuyzen 
 15 mevr. M.J. Schaap 
 16 mevr. G. Rupke - van Veen 
 16 dhr. H.G.A. Zaat 
 17 mevr. W. van der Ark-Horsselenberg 
 17 mevr. F.E.M. Verkleij - Lichtenberg 
 18 mevr. R. Groenendijk 
 20 mevr. M.J. van  ' t Slot - Bruijstens 
 21 dhr. A.J.M. van Dijk 
 21 mevr. H.L.M.J. Eerden - Verhoef 
 21 dhr. J.A.J. van der  Zon 
 23 dhr. C.J. Helmond 
 23 dhr. A.A.M. Kuster 
 24 mevr. C.A.M. Looijestein-Louwers 
 25 mevr. K. Boer - Rijpstra 
 25 mevr. K. Schrever-Hoogendoorn 
 28 mevr. C.F. van Winkelhof 
 29 dhr. A.T. van Helden 
 29 mevr. N.F. Peters-de Kleijn 
 29 mevr. M.C.J. Verkleij - van Elk 
 30 mevr. C.H.M. de Jong - van Teijlingen 
 31 mevr. M.J. Siersema 
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Agenda 21 februari – 28 maart 2018 

Donderdag 1 mrt.: 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 mrt.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Dinsdag  20 mrt: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 23 mrt.: Bingomiddag in de sfeer van Pasen ......................... 13.30 - ± 16.30 uur 

Zaal open vanaf 13.30 uur. Entree € 7,00 

Gebouw De Hoge Noot, J.W.Frisoweg 1 

Dinsdag 27 mrt.: Informatie-middag over Langer thuis blijven wonen 14.00 – 15.30 uur 

Anne Frank Centrum, Zaal open vanaf 13.45 uur. Toegang gratis 

 

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

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


         Katholieke Bond van Ouderen afd.Waddinxveen    

          Belangenorganisatie voor 50-plussers 

 

Secretariaat: Werumeus Buninglaan 48 2741 ZK  Waddinxveen -Tel.:06-28898285 - email:secretariaatKBOwaddinxveen@gmail.com 

 web: www.kbowadddinxveen.nl 

 

 

 

Algemene Ledenvergadering 2018. 
 

Hierbij roept het Bestuur van de KBO-Waddinxveen haar leden op 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 Wad-
dinxveen. De aanvang zal om 14:00 uur zijn. 
Hieronder vindt u de agenda. Aansluitend aan de vergadering zal het Bestuur u  entertainment in 
de vorm van een muzikale verrassing aanbieden, dat weer eens anders als anders is. 
Als Bestuur hopen wij op een grote opkomst.  
In de vergadering hoopt het Bestuur op uw instemming met het gevoerde beleid.  
 
Namens het Bestuur, 
 
Hans Nijenhuis, secretaris 
 

Agenda voor de Algemene Ledenvergadering 
van de KBO-Waddinxveen op 13-04-2018 

aanvang 14:00 uur 
 

 

1. Opening door de voorzitter Hans Kientz 

2. Vaststellen van de agenda en mededelingen 

3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 21-04-2017 

4. Bestuursverkiezing *) 

5. Jaarverslag 2017 van de KBO-Waddinxveen 

6. Verslag Kascontrolecommissie en benoeming reservelid 

7. Jaarrekening 2017 en Balans 2017 

8. Begroting 2018  

9. Rondvraag 

10. Sluiting van de vergadering 

 

Pauze 

 

Na de pauze trakteert het Bestuur u op een muzikale verrassing met live muziek van 

Change of Key, waarbij het accent ligt op country & western muziek. Alvast meer we-

ten? Internet: http://www.muzikaaltheateraanhuis.nl/change%20of%20key.htm 

 
     *) Hans Nijenhuis en Piet Roefs treden af en zijn niet herkiesbaar Daarnaast zijn 
Hans Kientz en Tonny Koetsier aftredend en herkiesbaar. 
Namen van eventuele kandidaten kunnen opgegeven worden tot 2 maart 2018 bij het 
secretariaat. 
 
 
Het Bestuur verwacht u op 13 april. Tot ziens! 
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