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KBO 
Waddinxveen  
 

Sinds 12 april 1977 

Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

26ste jaargang, nr. 3 
28 mrt 2018 
 

De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Als ik dit stukje schrijf, is het aan de vooravond van 

de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben benieuwd en 

teleurgesteld. Benieuwd wat de uitslag betreft, te-

leurgesteld dat er in de verkiezingsprogramma’s 

van de Waddinxveense partijen geen ouderen para-

graaf was.  We zullen het zien.  

Een positief bericht wat ik vandaag in de pers weer 

zag is dat de senioren weer ouder worden, en langer 

fit zijn. Maar dit geldt natuurlijk niet voor allen. 

Belangrijk is dat dus dat de groep senioren (ook 

door de vergrijzing) steeds groter wordt en het ook 

steeds belangrijker wordt dat wij  vertegenwoordigd 

worden voor wat betreft de belangenbehartiging. 

Belangrijk is te weten (als u niet naar de websites 

kijkt)  wat de speerpunten zijn van onze KBO.  

Ik noem er maar een paar: Zorg en wonen, Langer 

thuis, woning aanpassing ,thuiszorg en mantelzorg. 

Veiligheid: babbeltruc, vallen, veilig pinnen, enz. 

Koopkracht:  AOW leeftijd, pensioen (indexsering)  

toeslagen, Digitalisering: (1,2 miljoen ouderen ge-

bruiken geen internet) Zingeving: belangrijk aan-

dachtspunt is eenzaamheid! Ook kan het vrijwilli-

gerswerk daar invulling aangeven, en een bijzonder 

beroep op de jongere senioren. 

Wat het laatste betreft wijs ik graag op onze avond 

van 17 april, daar wordt aangegeven wat u voor 

uzelf en de KBO zou kunnen betekenen.   

Groet Hans Kientz 

 

 

Contributie 2018  (herinnering) 

Geachte leden, 

Hierbij een oproep indien u de contributie voor 

2018 nog niet heeft betaald dit op korte termijn te 

voldoen. 

Het bedrag is 23 euro p.p. en 46 euro voor een 

echtpaar/2-leden. 

Dit kunt u doen door overmaking van het verschul-

digde bedrag op bankrekening:  

NL 91 INGB 0006 2176 34 

t.n.v Kath. Bond van Ouderen afd. Waddinxveen. 

Heeft u vragen of wilt u een nieuwe acceptgiro 

ontvangen kunt u contact opnemen met ondergete-

kende. Het kan per telefoon (0182-612469) en per 

mail (maajmm@hotmail.com)  
 

Namens het bestuur, 

Martin van Leeuwen 

 

 

Werkgroep Reizen en Recreatie 

Voorjaarstocht naar Andijk en Winkel. 

Het is bijna zover, op woensdag 18 april voorjaars-

tocht naar Andijk en Winkel, het diner is in Wijde-

nes. 

Vertrektijd 08.30 uur bij het Anne Frank Centrum, 

s.v.p. bijtijds aanwezig zijn, thuiskomst 18.30 uur. 

Vergeet uw zorgpas niet. 

Het wordt weer een interessante gezellige dag. 

U kunt zich nog inschrijven, de kosten voor deze 

dag zijn € 58,00 voor leden,  

geen lid € 63,00. 

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, onder ver-

melding ‘Voorjaarsreis’. 
  

Irene Benschop 0182-61 51 74 

Riet Plooy 0182-61 75 26. 

 

 

Nieuws vanuit Seniorenraad 

Filmmiddag voor senioren op 1 maart 2018 

om 14.00 uur. 

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

De Nieuwe Wildernis 

In één van ’s werelds dicht bevolkte landen heeft 

zich een natuurgebied ontwikkeld van internationa-

le allure: de Oostvaardersplassen. Hier bepaalt de 

natuur het ritme.  

Twee jaar lang volgde een filmteam de bewoners 

van dit natuurgebied. 

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

Op vrijdag 20 april 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 ieder-

een 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 kopje koffie 

of thee. 

En zoals u van ons gewend bent gaat er niemand 

met lege handen naar huis!  

Het adres : 

De Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 2741 BV Waddinxveen  

Iedereen is van harte welkom!  

 

Iedereen is van harte welkom! 
 

Laatste Bingomiddag dit seizoen:  

25 mei 2018 

 

 

DE Canadezen komen 

Mannenkoor Libertas uit Canada zingt in Neder-

landse kathedralen 

  
Van Koningsdag tot  Bevrijdingsdag 2018 is het 

Canadese Mannenkoor Libertas op tournee in 

Nederland en zingt in ’s lands grootste kathedralen.  

Mans is de drijvende kracht achter dit koor.  
 

Op zaterdag 5 mei 2018 zingen de mannen in de 

indrukwekkende Sint Jan in Gouda. Libertas zingt 

tezamen met het Chr. Waddinxveens Mannen-

koor De Gouwestem en het Zaans Interkerkelijk 

Mannenkoor en The Martin Mans Formation is 

van de partij. Ze vormen één stem en brengen de 

mooiste volks- en vaderlandse liederen ten gehore 

waarin de bevrijding door de Canadezen wordt 

bezongen.  

De bekende musicus en organist Martin Zonnen-

berg bespeelt het hoofdorgel en het jonge talent 

Mark Brandwijk begeleidt aan de vleugel en ver-

zorgt een improvisatie. Daarnaast is fluitiste Marjo-

lein de Wit een waardevolle aanvulling op het pro-

gramma.  

Zij bespeelt op virtuoze wijze haar verschillende 

fluiten.  

Jan Scheper is bassolist en vertolkt de solo’s.  

Het programma staat garant voor variatie waarin 

men zich kan laten meevoeren op zowel vocale als 

instrumentale klanken.  

Datum : zaterdag 5 mei 2018 

Locatie  : Sint Jan, Achter de Kerk, Gouda 

Aanvang  : 20.00 uur 

Toegang  : € 15,=. Online € 12,50. 

Leden PCOB, KBO en ANBO en overige oude-

ren / seniorenbonden € 11,= (op vertoon van pas) 

Kinderen t/m 11 jaar € 5,=. 

Reserveren en online bestellen kan op 

www.martinmans.nl of tel. 06-25391903. 
 

 

 

Lentekleuren 
Het ontwakende landschap in het ochtendlicht. 

Het heeft iets magisch en pakt uit met verschil-

lende levendige kleuren:  

gouden randjes van eerste zonnestralen  

om de boomtoppen, doorschijnende dauwdruppel 

op frisgroene gras. 
 

Er is tijd om alles op je af te laten komen,  

om de verzameling aan natuurschoon die in al 

haar diversiteit en veelvoud verspreid liggen op 

jouw eigen tempo te bekijken. 

Fantastisch boeket met gele, roze en paarse 

bloemen tussen sprietjes. 
 

Mijn zintuigen raken extra geprikkeld van een 

helder lichtblauwe hemel met alleenstaande  

wolken van rimpelloos wit, hun spiegelbeeld 

weerspiegelt in het golvende wateroppervlak. 

Een schaduwspel betovert mij met haar  

nieuwigheid en natuurlijke charme.  
 

Oranjerode vlinders voelen zoveel vrijheid om  

te vliegen of lekker fladderen boven het rijke 

land van stuifmeel en nectar. 

Bij elke doorkomst voel ik allerhande golven door 

het lichaam heengaan.  

Wat is het toch heerlijk proeven van de lente 

met al haar koele en warme tinten. 
 

© Catherine Boone 2015 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.martinmans.nl/
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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 activi-

teiten. 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. 

 

 

Klein Paaslied 
Tussen waken, tussen dromen, 

in het vroege morgenlicht, 

wordt de steen van ’t graf genomen, 

horen vrouwen het bericht, 

dat door dood en duisternis 

Jezus leeft en bij ons is. 
 

Zij die zich als eersten buigen 

over leven in haar schoot, 

zijn op Pasen kroongetuigen 

van nieuw leven uit de dood. 

Vrouwen hebben Hem ontmoet, 

weten zich bevrijd voorgoed. 
 

Uit een sprakeloos verleden, 

weggeschoven ongehoord, 

wordt een nieuwe tuin betreden 

open is de laatste poort, 

sluiers worden weggedaan: 

Het is tijd om op te staan. 
 

Lente kleurt de kale bomen, 

door het leven aangeraakt: 

bloeien bloemen aan de zomen< 

Zo wordt alles nieuw gemaakt. 

Juichend stemt het leven in 

met de toon van het begin. 

 
Hanna Lam 

Bron: 40 dagen anders 

 

 

 

 

 

KBO-vrijwilligers gezocht!!!! 

Zoals u al in voorgaande Aktueel-uitgaven heeft 

kunnen vernemen, zijn wij dringend op zoek naar 

vrijwilligers voor invulling van diverse taken bin-

nen onze vereniging. 

Het betreft hier gericht de volgende functies: 

a) Secretaris van het bestuur 

b) Algemeen bestuurslid 

c) Commissieleden voor de werkgroep Pers en Pu-

bliciteit 

 

Ad a) De functie van secretaris is een heel belang-

rijke binnen onze organisatie; zij of hij is de spil 

hiervan binnen onze vereniging. Er staat een func-

tieomschrijving ter beschikking. 

Ad b) Voor de functie van algemeen bestuurslid is 

geen ervaring nodig, een positieve instelling is ge-

wenst, terwijl u de sfeer van onze vereniging ruim 

kunt proeven. Doorgroeien naar een vaste functie is 

na verloop van tijd bespreekbaar. 

Ad c) De werkgroep P&P stelt het blad Aktueel 

samen terwijl ook de website  

www.kbowaddinxveen.nl wordt onderhouden. 

Hierbij wordt aangetekend dat ervaring op de com-

puter hiervoor uiteraard gewenst is. 

 

Het bestuur heeft besloten, om tot invulling van 

deze vacatures over te kunnen gaan, tot het or-

ganiseren van een vrijwilligerswervingsavond 

van 19.00-tot 20.30 uur en wel op: 

dinsdag 17 april 2018 in restaurant: Easy Diner 

aan de Nesse nummer 18, 

1e etage. 

Tel.0182-649840. 

 

Deze avond geeft zij tekst en uitleg/toelichting aan 

geïnteresseerden; kortom hoe steekt onze vereni-

ging in elkaar. 

Bent u door dit bericht geïnspireerd dan wordt u 

vriendelijk verzocht op deze avond ons 

aldaar te komen bezoeken. Wij zullen u dan uiter-

aard welkom heten met een heerlijk kopje koffie of 

thee. 

Wij vertrouwen op uw belangstelling. 

Heeft u wel belangstelling maar kunt u deze avond 

niet, wilt u dan s.v.p. contact opnemen met onder-

getekenden waarvan de telefoonnummers resp. 

luiden 0182-61 24 69 en 61 42 65, 

terwijl de mailadressen zijn:  

maajmm@hotmail.com resp. jam.zoet@gmail.com  

 

Namens het bestuur: 

Martin van Leeuwen en Han Zoet 

 

 

http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:maajmm@hotmail.com
mailto:jam.zoet@gmail.com
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Spiritualiteit 

Wie ben je ? 

Een stem vroeg: "Wie ben je ?" 

“Ik ben Els”, antwoordde de vrouw. 

“Ik vroeg niet hoe je heette, ik vraag: wie ben je?” 

"Ik ben de vrouw van de burgemeester”, gaf ze als 

antwoord. 

"Ik heb niet gevraagd wiens echtgenote je bent, 

maar wie je bent." 

"Ik ben de moeder van vier kinderen." 

"Ik heb niet gevraagd wiens moeder je bent, maar 

wie je bent." 

"Ik ben onderwijzeres." 

"Ik heb niet naar je beroep gevraagd, maar ik vroeg 

wie je bent." 

"Ik ben christen." 

"Ik vroeg niet welke religie je aanhangt, ik vroeg 

wie je bent." 

"Ik ben degene die bijna elke dag naar de kerk ging 

en de armen en minder bedeelden steeds geholpen 

heeft." 

"Ik vroeg niet wat je deed, ik vraag: wie ben je?" 

Toen had de vrouw geen antwoord meer; zij kon 

niets meer bedenken. Haar geest was leeg. 

Er was alleen nog maar stilte. 

En ineens, in die stilte, wist ze vanuit de diepte van 

haar hart: ik ben!  

Toen fluisterde de stem zacht: "Ja, dat ben je!" 

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van Uitge-

verij Van Berne in Heeswijk-Dinther 

www.berneboek.com 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 Pelgrimage 

Auteur: Derry Brabbs 

Prijs: € 39,99, 256 pagina’s 

Hardback, Uitgave 2018 

Categorie: Boeken theologisch 

In het koffietafelboek 'Pelgrimage' neemt Derry 

Brabbs je mee op pelgrimstocht. Het pelgrimeren in 

Europa heeft een enorme vlucht genomen. In 1990 

bereikten 5000 pelgrims Santiago, vandaag de dag 

is hun aantal opgelopen tot 200.000 per jaar. Derry 

Brabbs brengt in zijn nieuwe boek de belangrijkste 

en bekendste pelgrimsroutes in beeld. Daarnaast 

komen alternatieve routes aan bod, zoals de Via 

Francigena die door Zwitserland en Italië naar Ro-

me leidt. Ook pelgrimsroutes door Duitsland, 

Frankrijk, Wales en Engeland worden met prachtige 

foto's in beeld gebracht. De oude architectuur en de 

rustieke landschappen in 'Pelgrimage' doen je dro-

men om zelf op pelgrimage te gaan. Eerder ver-

scheen van Derry Brabbs het boek 'De wegen naar 

Santiago' 

 
 Dank je wel 

Auteur: Toon Tellegen 

Prijs: € 7,99, 63 pagina’s 

Hardback, Uitgave 2013 

Categorie: Literaire roman, novelle  

De olifant is zeer dankbaar omdat de andere dieren 

een nieuw bed voor hem geregeld hebben en de 

zandtor, die midden in de woestijn woont, bedankt 

de regen uitbundig voor het eindelijk weer eens 

kletteren. De krekel is de kikker zeer erkentelijk 

voor zijn lessen in kwaken en de mus schrijft een 

bedankbrief in het zand. Zo klinkt er vaak `Dank je 

wel in het bos, voor alle cadeaus die de jarigen krij-

gen, en voor de hulp die ze elkaar bieden. 

In Dank je wel komen alle gelegenheden aan bod 

waarbij eenieder bedankt kan worden. 

 

Andere boekjes van Toon Tellegen: 
 

Gefeliciteerd  Uitgave 2013 

Vergeten,  Uitgave 2013 

Voor het geluk geboren, Uitgave 2014 

 
 Dit zijn de namen 

Auteur: Tommy Wieringa 

Prijs: € 24,90, 276 pagina’s 

Hardback, Uitgave 2012 

Categorie: Literaire roman, novelle 

Een grensstad in de steppe. Uit de vlakte duikt een 

groep verwilderde vluchtelingen op. Ze veroorza-

ken angst en onrust in de stad. Als Pontus Beg, 

commissaris van politie, ze laat oppakken, wordt in 

hun bagage het bewijs van een misdaad gevonden. 

Beg ontrafelt de geschiedenis van hun helletocht, 

die gaandeweg verweven raakt met de ontdekking 

van het verhaal over zijn eigen afkomst. De ont-

moeting met een oude rabbijn, de laatste Jood van 

de stad, leert hem de waarheid kennen over zich-

zelf. Met humor en wijsheid verbindt Tommy Wie-

ringa de duistere binnenwereld van de mens met de 

vraag naar wie wij zijn en of verlossing mogelijk is. 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.berneboek.com/
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Kunst- en Cultuurrubriek  

 PermanenteTentoonstelling: De Tijdtrap Markthal Rotterdam  

De Tijdtrap is een permanente tentoonstelling in het roltrappenhuis van de Markthal met de archeo-

logische bodemvondsten die zijn opgegraven in de bouwput.  

Het gebouw ligt in het hart van de stad, vlakbij de Hoogstraat, waaronder zich de resten bevinden van de 

dam in de Rotte. Het is de plek waar de stad Rotterdam ontstond. De tentoonstelling is iedere dag gratis 

toegankelijk en bezoekers bewegen met een roltrap letterlijk door de tijd heen en ervaren de geschiedenis 

van Rotterdam.  

In 2015 winnaar van de Prijs der Nederlandse Publieksarcheologie.  

T/m 31 December 2020, De Markthal, Rotterdam 

 
 Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting bij Nijmegen  

Wij zijn weer geopend!  

Altijd al benieuwd naar hoe het leven in het oude Midden-Oosten is geweest? Bezoek Museumpark Orien-

talis. Wandel door het Arabisch dorp, de Joodse synagoge en de prachtige Hidden Garden, waar de bomen 

en planten al snel hun eerste groene blaadjes laat zien.  

Ervaar en bezoek  

Welkom in Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting! De kleurrijke wereld van het Jodendom, Chris-

tendom en de Islam komt hier tot leven. Orientalis is een 30 hectare groot Rijksmonument waar beleving, 

architectuur en natuur samenkomen. In onze drie themadorpen – het Joodse dorp, het Arabische dorp en de 

Romeinse straat – kunt u op een leerzame en leuke manier culturen en religie beleven. 

Vanaf 16 maart tot 28 oktober: Proeven van het Midden-Oosten! 

Het jodendom, christendom en de islam hebben een gemeenschappelijke oorsprong, gedeelde geschiedenis, 

verwante tradities, verhalen en rituelen.  

Voedsel voor lichaam en ziel 

De expositie laat zien hoe eten en religie nauw verbonden zijn en leidt je langs de geschiedenis van de 

godsdiensten en de tradities rondom samen eten en drinken. In ons hoofdgebouw ervaar je de sfeer van een 

echte Oosterse markt en zet je al je zintuigen op scherp. Ruik en proef het Midden-Oosten! 

T/m 28 oktober 2018, Museumpark Orientalis Heilig Land Stichting 

Profetenlaan 2, 6564 BL bij Nijmegen. Info: www.museumparkorientalis.nl 

 

 

Wij feliciteren in de maand april 

 1 mevr. L.M. Gerdes -  Everts 
 1 mevr. M. Prins - Pamies 
 3 dhr. A.P. Wognum 
 4 mevr. G.J.M. Dekker - Engelhard 
 5 dhr. W. Druijff 
 5 dhr. C.L.M. Olsthoorn 
 6 dhr. G. Klijn 
 6 mevr. C. Klijn - Ellerbroek 
 6 mevr. I.A. van Nielen - van Eijk 
 6 mevr. P.C.M. Steenbergen 
 7 dhr. J.P. van Dam 
 7 mevr. G.M. Leenen - Koster 
 7 mevr. M.Y.M. Lohle 
 7 mevr. C.M.P. Schild - Buys 
 8 dhr. J.M. Mookhoek 
 8 mevr. B.S. Pit-Bikker 
 9 mevr. C. van Riet-van Breukelen 
 12 dhr. H.H. van Bourgonje 
 12 dhr. C.C. van der Klauw 
 13 dhr. T.H. de Lang 
 16 mevr. H.M. Tol 
 16 dhr. J. de Waal 
 16 mevr. M.N. de Wit 

 17 dhr. P.M. Compeer 
 17 dhr. H.J. van Rijn 
 20 mevr. M.G. van Bourgonje - Bitterlich 
 20 mevr. H.A.M. van Dommelen 
 20 mevr. M. Guikema - Halsema 
 21 mevr. M.A. Groenendijk 
 22 mevr. E.A. de Bruin 
 24 mevr. M.J. de Groot 
 24 mevr. J.C. van der Hoven - Barenburg 
 25 mevr. B.C.M. Verhoef - Bergsma 
 26 mevr. A. van Dam - Hogenhout 
 26 mevr. C. Engels-Arends 
 27 mevr. M.A. Heemskerk 
 28 mevr. G. Bosma-Noorlander 
 28 mevr. J.N. Hoogerbrug-Hijzelendoorn 
 28 mevr. G.F. Leerentveld 
 28 mevr. E. Vos-de Bruin 
 29 dhr. H.A. van der Geer 
 30 mevr. G.J.E. Gerts - Lichtenberg 
 30 mevr. W. Hagoort 
 30 mevr. A.P.M. van Rutten - de Haan 
 30 mevr. M. Visser-Kraan 
 

 

 

http://www.museumparkorientalis.nl/
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Agenda 28 maart – 25 april 2018 

Donderdag 5 april.: Filmmiddag voor Senioren ....................................... 14.00 uur 

Cultuurhuis De Kroon, Gouweplein (zie voorpagina) 

Entree: € 7,00, inclusief koffie/thee  

Dinsdag 10 april.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Vrijdag 13 april: Algemene Ledenvergadering .............................  14.00 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W.Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 13.30 uur. In de pauze een muzikale verrassing met  

live muziek van Change of Key, het accent ligt op country & western muziek. 

Dinsdag  17 april: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Dinsdag  17 april: Wervingsavond vrijwilligers   ............................ 19.00 – 20.30 uur  

Restaurant Easy Diner, Nesse 18,  op de 1e etage. Van harte welkom!! 

Woensdag 18 april: Voorjaarsdagtocht (zie voorpagina). 

Vertrek vanaf het A.F. Centrum om 08.30 uur, thuiskomst ± 18.30 uur 

Komt u s.v.p. op tijd en vergeet uw zorgpas niet. 

Vrijdag 29 april.: Bingomiddag .............................................................. 14.00 -  16.15 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W.Frisoweg 1 

 

Contactadressen:  Ziekenbezoek: Mevr. Tonny Koetsier ......................... telefoon 0182-61 72 28  

Klusjesman: Martijn Hunsche ..................................... telefoon 06-48 70 09 30 

Secretariaat: Hans Nijenhuis ....................................... telefoon 06-28 89 82 85 

GroeneHartHopper:  .................................................... telefoon 0800-022 09 0 

Huisartsenpost Midden Holland (H.A.P.):  ................. telefoon 0182-32 24 88 

Seniorenvervoer:  ........................................................ telefoon 088-02 34 255 

 

Het lidmaatschap van de KBO bedraagt € 23,00 per persoon per jaar.  

Beëindiging hiervan dient u voor 1 december van het lopende jaar aan het secretariaat door te geven! 

Het bankrekeningnummer van de KBO is NL91 INGB 0006 2176 34. 

De tenaamstelling luidt (s.v.p. steeds voluit vermelden!!):  

Katholieke Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen 

 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 11 april 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 25 april 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. www.facebook.com/kbowaddinxveen  
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