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De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Als ik dit stukje schrijf, heb ik weer een bijeen-

komst kunnen bezoeken van het Platform Een-

zaamheid Waddinxveen. Uw voorzitter is daar als 

vertegenwoordiger van de Seniorenraad. En indirect 

natuurlijk namens de KBO. Dit platform is een 

prachtig initiatief rond het steeds groter wordend 

probleem, de eenzaamheid.  Het is een platform met 

veel maatschappelijke organisaties met professio-

nals en vrijwilligers. De doelstelling is: samenzijn 

bevorderen, verbinden en inspireren. Mooie woor-

den, maar er wordt geprobeerd invulling aan te 

geven. Natuurlijk is dit niet alleen een probleem bij 

ouderen. Maar het wordt wel groter als mensen 

ouder worden, mensen om hen heen verliezen, en 

meer afhankelijk worden.  Belangrijke speerpunten 

zijn de bewustwording rondom eenzaamheid verg-

roten, en het delen van kennis. Heel belangrijk as-

pect is het herkennen van eenzaamheid bij mensen.  

Vaak wil men er niet voor uitkomen of hebben niet 

de mogelijkheid het aan anderen aan te geven. Be-

langrijk is dat wij openstaan voor onze omgeving, 

en proberen te zien dat mensen misschien een pro-

bleem hebben.  

Gelukkig wordt dit probleem op verschillende ni-

veaus erkend, De KBO is hier actief mee bezig 

maar (gezien mededelingen uit de pers) ook de 

landelijke overheid wil meer investeren. 

Nu ook even kijken in onze naaste omgeving of wij 

daar een rol in kunnen spelen. 

Groet Hans Kientz 

 

 

Bedevaart naar Den Bosch 

Ieder jaar organiseert KBO-Zuid-Holland een bede-

vaart voor haar leden. Dit jaar willen we weer naar 

’s Hertogenbosch gaan. 

De bedevaart zal dit jaar plaatsvinden op dins-

dag 29 mei 2018 
De prijs voor deelname bedraagt € 49,50 per per-

soon. 

Daarin is inbegrepen busvervoer, koffie met een 

Bossche bol en diner. 

Wilt u dit bedrag zo spoedig mogelijk (maar uiter-

lijk 7 mei) overmaken op het Bankrekeningnummer 

van onze KBO-afdeling: (s.v.p. voluit vermelden) 

Katholieke Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen 

te Waddinxveen. NL91 INGB 0006 2176 34, met 

vermelding van Bedevaart Den Bosch en uw volle-

dige naam en adres met telefoonnummer. Zo kunt  u 

tijdig bereikt worden voor het doorgeven van het 

vertrekpunt en de tijd daarvan.  

Ook niet leden zijn van harte uitgenodigd, zo kun-

nen ze kennis maken met onze organisatie. 

Dag indeling: 
Het vertrekpunt en tijd hoort u zo spoedig mogelijk. 

11.00 uur: Aankomst restaurant bij Van der Valk 

restaurant te Vught voor koffie 

12.30 uur:  Eucharistieviering in de Sint-Janskathe-

draal 

15.00 uur: Plechtig Maria lof in de Sint-Janskathe-

draal 

16.00 uur: Vertrek naar Van der Valk restaurant te 

Vught 

17.00 uur: Diner in het Van der Valk restaurant te 

Vught 

18.30 uur: Vertrek naar huis 
 

Met vriendelijke groet en graag tot ziens op dinsdag 

29 mei. 

Namens de projectgroep ‘Identiteit en Zingeving’ 

van KBO Zuid-Holland, 

Mw. M. Ameling, mw. M. van Tol  

en mw. M. Gijbels 

 

 

KBO’s Paas high-tea een succes 

Vrijdag 23 maart hield de KBO haar traditionele 

Paas high-tea in de Hoge Noot aan de J.W. Fri-

soweg. Naast de high-tea werd er bingo gespeeld, 

een quiz gedaan en een loterij gehouden. De organi-

satie was in vertrouwde handen bij Elly Groenen-

dijk en haar team. De circa 60 aanwezigen ver-
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maakten zich opperbest en menigeen wist een prijs 

te winnen. De organisatie mocht aan het einde van 

deze gezellige middag als dank een klaterend ap-

plaus in ont-

vangst nemen. 

Tot verrassing 

van velen ging 

niemand met lege 

handen naar huis, 

want iedereen kreeg een door de cliënten van Klas-

sewerk gefabriceerde paasverrassing mee naar huis. 

De KBO kan weer terug zien op een geslaagd eve-

nement 

 

 

Jaarvergadering 

“Change Of Key” spetterende aanvulling op 
jaarvergadering KBO 

Voor elke vereniging is het verplichte kost jaarlijks 

een algemene jaarvergadering te organiseren om 

verantwoording af te leggen van het gevoerde be-

leid. De algemene teneur is dat er steeds minder 

leden “acte de presence” geven en ook de KBO-

Waddinxveen ontkomt niet aan dit fenomeen. Ten 

onrechte overigens, want na de formele vergadering 

bestond het informele gedeelte uit een spetterend 

optreden van “Change Of Key” met Country & 

Western muziek vooral uit de oude doos waar door 

50+koppels regelmatig een dansje werd gedaan. 

In het officiële 

gedeelte was 

de teneur van 

het betoog 

vooral het 

ontstaan van 

gaten in de 

organisatie. Naast twee aftredende bestuursleden, 

waaronder de secretaris, zijn er ook enkele vrijwil-

ligers binnen de lokale KBO die te kennen hebben 

gegeven dit jaar te willen stoppen met hun vrijwilli-

gerswerk. Hiermee komt de presentatie van het 

lokale KBO-werk in de gevarenzone. Van enkelen 

werd al afscheid genomen met een cadeautje als 

blijk van waardering. Voor het bestuur breken dus 

onrustige tijden aan. Over hun werkzaamheden 

geen enkele twijfel: unanimiteit in de goedkeuring 

van de stukken was het toverwoord. Zelfs voor een 

aanstaande contributieverhoging en dat wil wat 

zeggen! 

Na het officiële gedeelte dus het optreden van 

“Change Of Key” met oude en bekende Country & 

Westernmuziek, dat enthousiast ontvangen werd 

door de aanwezigen en menig dansje ontlokte. Niet 

aanwezige leden hebben wat gemist! Aan het einde 

van de middag werden aanwezigen en band harte-

lijk bedankt voor hun aanwezigheid en optreden 

door de scheidende secretaris. Kortom: een ge-

slaagde middag! 

Interesse gekregen voor de rol van secretaris, be-

stuurslid of vrijwilliger? Bel of mail met het secre-

tariaat! 

Hans Nijenhuis, secretaris a.i. 

 

 

De lente is in het land 
Het was stil en nog vroeg op dat eerste ochtenduur 

toen ik de zon boven de daken verschijnen zag. 

En de blakende lucht ontstoken door dit hemelvuur, 

de belofte bracht van een mooie zonovergoten dag. 
 

Ik rook de geur door de ochtendbries aangedragen, 

van de rijen bomen verderop langs de waterrand. 

De geur van kersenbloesem in zoete vlagen, 

want de lente is eindelijk weer in het land!  
 

En hier buiten sta ik dan op mijn hoge balkon 

genietend van de frisse lucht nog zo puur. 

Het gezicht geheven naar die prachtige rode zon 

te midden van mijn eigen kleine stukje natuur. 
 

En in het park aan mijn voeten hier voor mij 

zingen de vogels uitbundig uit alle bomen. 

Want de donkere dagen en de koude zijn voorbij, 

warmte, licht en het nieuwe leven is gekomen. 
 

Ruud Grootveld 

 

 

Wadwijzer: één loket voor vragen over 
zorg, welzijn en wonen 

 Waar kan ik tips krijgen voor de opvoeding van 

mijn ‘lastige’ puber? 

 Ik ben arbeidsongeschikt en wil me graag nuttig 

maken voor de maatschappij. Waar kan ik te-

recht? 

 Al sinds langere tijd ben ik de mantelzorg voor 

mijn buurvrouw. Soms wordt het mij teveel, 

waar kan ik hulp vragen? 

 Mijn dochter heeft een geestelijke en lichamelij-

ke handicap. Ze wil graag sporten. Waar moet ik 

zijn? 
 

Weet jij waar je moet zijn met je vraag over (man-

tel)zorg, opvoeding, dagbesteding of relatie? Of ben 

jij op zoek naar informatie over schuld en wonen? 

Er is nu één loket in Waddinxveen: Wadwijzer! 
 

Waddinxwijzer 

Zelf op zoek naar informatie over zorg, welzijn en 

wonen in Waddinxveen?  

De website www.waddinxwijzer.nl  helpt en wijst 

je de weg! Je bent snel bij een telefoonnummer of 

e-mailadres waar jij naar op zoek bent. 

http://www.waddinxwijzer.nl/
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Niet gevonden wat je zocht? Neem contact op met 

het team Wadwijzer. Dit team denkt met je mee om 

een oplossing te vinden voor jouw situatie. De 

Waddinxwijzer: samen wijzer in Waddinxveen! 

Team Wadwijzer 

Wil jij dat er iemand met je meedenkt over jouw 

situatie? Het team Wadwijzer kijkt samen met jou 

naar een passende oplossing en helpt je op weg. Het 

team bestaat uit verschillende deskundigen die goed 

samenwerken. 

Neem contact met het team Wadwijzer via telefoon-

nummer: 140182  

of via e-mail: wadwijzer@waddinxveen.nl   

Er komen op korte termijn inloopspreekuren op 

diverse Waddinxveense locaties. 
 

Heb jij een idee om Waddinxveen gezonder en 

sociaal veiliger te maken? 

Neda Elbers is sociaal makelaar en lid van het team 

Wadwijzer. Je kun als (wijk)bewoner bij haar te-

recht als je iets wilt doen voor je wijk om deze so-

cialer en gezonder te maken, zoals een praat- of 

activiteitengroep starten. Zij ondersteunt en advi-

seert hierbij en kan je in contact brengen met orga-

nisaties die wat kunnen doen, bijvoorbeeld met de 

promotie. 

Neda Elbers is te bereiken via 

n.elbers@kwadraad.nl of 06 319 186 83 

 

 

Voorjaarsreis 18 april 2018 naar Andijk, 
Wijdenes en Winkel. 

Een terugblik  

De bus was er al op tijd, zodat iedereen gelijk in 

kon stappen en we precies om half 9 konden ver-

trekken. 

We hadden een gezellige chauffeur die ons onder-

weg bijzondere dingen en anekdotes vertelde over 

de omgeving, de bloembollenvelden kregen net een 

beetje kleur, door het weer van de laatste tijd was 

dat dit jaar later dan anders.  

Aan het eind van een heel smal weggetje stond er al 

een meneer naar ons uit te kijken om eventuele 

tegenliggers tegen te houden en waren we bij de 

expositie-ruimte van Annet Mantel-van Dokkum, 

daar stond de koffie met gebak klaar, daarna gingen 

we naar de ruimte waar zij via PowerPoint over 

haar broer Marius ging vertellen en dat deed zij op 

zeer humoristische wijze, zodat er veel lachsalvo's 

waren door de diverse details op de schilderijen. 

Marius van Dokkum is schilder/ tekenaar en illu-

strator, meest bekend om zijn hilarische afbeeldin-

gen, maar hij maakt ook stillevens en landschappen 

en illustreert en schrijft zijn eigen kinderboekense-

rie Opa Jan. 

Met een voldaan gevoel gingen we naar Wijdenes, 

waar we een heerlijk 3-gangen menu geserveerd 

kregen, daarna was het tijd om naar het plaatsje 

Winkel te gaan naar de Kunsttuin Nederlands 

Kremlin. Geïnspireerd door de Russische Barok 

ging Ger Leegwater in zijn achtertuin aan de slag en 

bouwde met 

fantasie en 

gouden handen 

een Kremlin en 

andere bouw-

werken na van 

bouwafval, 

tegels, stoep-

randen en me-

taal waar hij 

niet over uitgepraat kwam. We kregen daar nog 

koffie of thee en een eierkoek. Toen was het tijd om 

weer naar Waddinxveen te gaan na een zonovergo-

ten en gezellige dag, na wat file onderweg waren 

we zo rond 19.00 uur weer thuis.  

Irene en ik hebben ook genoten van de gezellige 

sfeer onderling en hopelijk tot de najaarsreis. 

 

Riet Plooy 

 

 

Filmmiddag Senioren  

The Zookeepers Wife .  

Een film die -evenals Haar naam was Sarah- als 

onderwerp WOII heeft. 

Donderdag, 3 MEI / 14.00 UUR / €7,00 

Inclusief een kopje koffie of thee met iets lekkers. 

Kaarten zijn verkrijgbaar op  

www.cultuurhuysdekroon.nl of aan de balie van het 

Cultuurhuys 

De Poolse Antonina en haar man Jan Zabinski wis-

ten tijdens de Tweede Wereldoorlog meer dan 300 

Joden uit de handen van de Nazi’s te redden door ze 

een schuilplek te bieden in hun dierentuin. 

Waar gebeurd en persoonlijk verhaal waarin hoop 

centraal staat. De film vertelt op onnavolgbare wij-

ze het verhaal van het gezin, maar ook dat van de 

dieren in hun dierentuin, de tijdelijke Joodse bewo-

ners en de stad Warschau in de allesverwoestende 

oorlog. 

Zookeepers Wife is een verfilming van het gelijk-

namige boek (in Nederland vertaald als Antonina’s 

Dierentuin) van Diane Ackerman. Zij baseerde haar 

verhaal op de archieven en de dagboeken van An-

tonina Zabinski. 

Van het boek werden wereldwijd meer dan 500.000 

exemplaren verkocht. 

In de Verenigde Staten stond het 54 weken in The 

New York Times bestsellerlijst. 

De link naar de trailer: 

 https://www.filmvandaag.nl/film/100013-the-

zookeepers-wife#trailer  

mailto:wadwijzer@waddinxveen.nl
http://www.cultuurhuysdekroon.nl/
https://www.filmvandaag.nl/film/100013-the-zookeepers-wife#trailer
https://www.filmvandaag.nl/film/100013-the-zookeepers-wife#trailer
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De natuur explodeert 
Buiten explodeert een veelvoud aan groen; 

zelfs kleuren van bloemen die het steeds 

meer gaan 'doen' 

Aan zintuigen kom je vrijwel tekort zodat 

levendigheid je in een complete euforie stort. 
 

Mens en dier worden er steeds actiever van 

Je storen aan wat regen lijkt een goed plan 

Slechts eventjes maar, het slaat pollen teneer 

Ademend vrijer nu, geen beletsels dan meer. 
 

Iedere bloei kent haar eigen kenmerkende tijd 

Bewondering daarvan geeft geen enkele spijt 

Ronduit héérlijk dit fraais telken keer 

Ieder jaar terugkomend en waarderend nog 

meer. 
 

Dakoyria, 2016. 
 

 

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. 

 

 

Bingonieuws 

Op 25 mei organiseren wij weer onze 

laatste bingo middag van het voorjaar 

2018 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! 

 

 

Spiritualiteit 

Het wiel 

Er was eens een monnik die erg van stilte, contem-

platie en mediteren hield, maar om dat kúnnen 

doen, moest hij wel zorgen dat hij genoeg eten en 

drinken had. Er was een boerderij in de buurt waar 

hij iedere dag heen ging voor melk en wat eten. Op 

een dag zei de boer: "Luister eens, nu kom je hier 

elke dag. Waarom neem je zelf geen koe? Die laat 

je gewoon grazen dan heb je elke dag melk en hoef 

je dat hele eind niet te lopen en kan je langer medi-

teren." De monnik vond dat nog niet zo'n slecht 

idee, maar hoe moest hij dan warm eten? "Nou," zei 

de boer, "net als ik en iedereen, zoek een vrouw, die 

zorgt wel voor je eten terwijl jij mediteert." Zoge-

zegd, zo gedaan. De monnik zocht een vrouw, hij 

trouwde en leefde zoals iedereen. Na een tijdje zei 

de vrouw: "Wat zou je denken van kinderen?" De 

monnik wist zich geen raad en vroeg de boer om 

advies. Die zei: "Dat kun je rustig doen. Je vrouw 

zorgt voor de kinderen en de kinderen kunnen 

straks helpen met melken zodat jij meer tijd over-

houdt." Tien jaar later stond er een gigantische on-

derneming en de monnik kwam nooit meer aan 

mediteren toe... 

We denken vaak dat we onze tijd economisch inde-

len en dat allerlei middelen ons behulpzaam zijn. 

We denken dat die middelen ons leven gemakkelij-

ker maken en dat we daar gelukkig van worden. 

De vraag is of dat altijd zo werkt…? 

 

 

Ter inspiratie 

Alles wat leeft heeft de ingeboren drang 

om tot bloei te komen. 

Wat de mens er voornamelijk van weerhoudt 

m zich te ontplooien, zijn de ideeën 

die hij heeft over zichzelf.  
 

Erik van Zuydam 

( uit 'De Ontdekking van het Nu') 
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Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van Uitge-

verij Van Berne in Heeswijk-Dinther 

www.berneboek.com 

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 Toevallig is God niet dood 

Auteur:  Cor van de Velde 

Prijs: € 18,00, 175 pagina’s 

Uitgave 2018 

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? 

 
 Vergezichten 

Auteur: Thom Breukel  Maria Scherf 

Prijs: € 9,90, Uitgave 2018 

Categorie: Diversen 

Meditatieve bespiegelingen van onder meer vluch-

telingen, mantelzorgers, daklozen als reactie op 

kleurige Hollandse landschappen. 

 
 Clara’s Bron 

Auteurs: Beatrijs Corveleyn osc,  

Elisabeth Luurtsema osc 

Recepten voor eenvoudig leven en (h)eerlijk ko-

ken 

Prijs, 19,95 160 pagina’s 

Paperback, Uitgave 2017 

Categorie: Boeken Theologisch 

Clara's Bron gaat over de spiritualiteit van Clara, de 

eerste vrouw in het spoor van Franciscus van Assi-

si, vertaald naar het dagelijks leven van nu. Dit 

boek biedt langs de maanden van het jaar telkens 

een verdieping rond het leven en werken van Clara 

en Franciscus, met daarbij seizoensgebonden recep-

ten. Deze sluiten aan op de trend van gezond en 

duurzaam leven. Daarnaast zijn er prachtige manda-

la's, gemaakt met kruiden en bloemen uit de kloos-

tertuin en ingrediënten die passen bij het thema van 

die maand. Met bezinningsteksten over de natuur in 

die periode.  

Clara en Franciscus, het wonder van de natuur in de 

kloostertuin en gezond, gevarieerd koken, deze drie 

elementen komen samen in dit boek van twee crea-

tieve clarissen. 

Beatrijs Corveleyn osc (1952) en Elisabeth 

Luurtsema osc (1982) zijn allebei claris en wonen 

in het stadsklooster 'De Bron' in Nijmegen. Gefas-

cineerd door Clara en Franciscus is Beatrijs anders 

gaan kijken naar eenvoudig, duurzaam leven. Wat 

en hoe ze kookt en daarover schrijft, is een uitwer-

king van die fascinatie. Clara en Franciscus inspire-

ren Elisabeth om aandachtig en verwonderd de 

natuur te beleven. Die ervaringen vertaalt zij in 

bijzondere mandala's en fotografie. 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Overzichtstentoonstelling Geloof, Harmonie en Stilte in Gouds Museum  

Kunstliefhebbers wacht mooi jaar in het Gouds Museum  

Met nieuwe exposities van werken van de hedendaagse schilder Henk Helmantel tot schilderijen van mid-

deleeuwer Pieter Pourbos in het Gouds Museum belooft 2018 een mooi jaar te worden voor kunstliefheb-

bers in Het Groene Hart. Intussen groeit een samenwerking met het Rijksmuseum. 

De Drentse schilder Henk Helmantel viert zijn 50-jarig kunstenaarschap in 2018 o.a. in Museum 

Gouda met een grote overzichtstentoonstelling uit de periode 1977-2017 onder de titel Geloof, Har-

monie en Stilte. Volgens het museum ziet Helmantel altijd de schoonheid: van een weerbarstige kwee-

peer tot een kartonnen doos.  

Net als glaskunstenaars schildert Helmantel met licht. Drie zalen in de tentoonstelling zijn op kleur van het 

werk samengesteld: rood, blauw en wit. De schilderijen met een rood accent zijn expressief en lijken een 

boodschap over te willen brengen. De werken met een blauw accent zijn het resultaat van een zeer zorgvul-

dige compositie waarbij Helmantel net zolang heeft geschoven met schalen, glaswerk en fruit tot het geheel 

http://www.berneboek.com/
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abstract werd. Hierin zet Helvoort zich in de traditie van zijn grote voorbeelden: Vermeer en Mondriaan. In 

de witte werken zit de eenvoud waarin de stilte en de eerbied spreekt. 

Naast werk van de realistische Helmantel is er ook een zaal met het werk van zes kunstenaars waarmee 

Helmantel zich verwant voelt. 

T/m 17 juni, Museum Gouda, Achter de kerk 14, 2801 JX Gouda 

Info: www.museumgouda.nl  
 

 Expositie Babel, Oude meesters terug uit Japan in Museum Boijmans  

Terug uit Japan. Pieter Bruegel de Oude (ca. 1525-1569) schilderde drie torens van Babel. Eentje is 

verloren gegaan, de grootste hangt in enen en de kleinste (60x75 cm) hangt (weer) in Museum Boij-

mans Van Beuningen. De toren is een tijdje uitgeleend aan Japan, tezamen met werk van andere oude 

meesters als Jeroen Bosch, Lucas van Leyden en Pieter van der Heyden. 

T/m 21 mei, Museum Boijmans Van Beuningen Museumpark 18-20, 3015 CX Rotterdam 

www.boijmans.nl  

 

Neemt u ook eens een kijkje op de sites van o.a.  

 Het Rijksmuseum in Amsterdam met zijn diverse tentoonstellingen www.rijksmuseum.nl,  

 Museum Catharijne Convent in Utrecht  Adres: Lange Nieuwstraat 38 3512 PH Utrecht 

www.catharijneconvent.nl 

 Het Dordrechts Museum, Museumstraat 40 in Dordrecht. www.dordrechtmuseum.nl   

 

 

Wij feliciteren in de maand mei 

 2 mevr. J.A. Benschop - Ankoné 
 2 dhr. J.M. Clarenbeek 
 2 mevr. G.J.M. van der Wal - van de Zande 
 3 dhr. M. Reichard 
 3 mevr. D.A.M. Reijnders - v.d. Kar 
 4 mevr. J.C. de Zeeuw-van Hoorn 
 5 mevr. G. van Gent-van Hoof 
 6 mevr. M.L.J.A. Jongeneel-Goos 
 7 mevr. G.J. Huisman - Schoonhoven 
 7 dhr. P.M.L. Krop 
 7 mevr. A.J.M. Preitschopf - Winters 
 8 dhr. N. van Egmond 
 8 mevr. J. Janmaat - Kippersluis 
 8 dhr. A.S.P. Verschuur 
 9 mevr. M. de Bruin - v.d. Klauw 
 9 dhr. J. Gerts 
 9 mevr. W.J. Wallaart - v.d.Voort 
 10 mevr. R.H. Beaupain 
 10 mevr. M.G.J. Kleiweg - de Frankrijker 
 11 mevr. M.Th. Velberg - v. d Poel 
 12 dhr. L.N. Slaman 
 13 mevr. M.J. Bijl-van Rossum 
 14 mevr. W.M.P. Grootendorst - Bosman 
 14 mevr. M.H.A. Paalvast - Beijersbergen 
 15 mevr. A.M.L. Auad - Pieete 

 16 mevr. A.M. Pouwer - Vervaet 
 16 dhr. J.W.C.  Wesseling 
 17 mevr. T. Hartwijk - Slobbe 
 17 mevr. Th.C.M. Steensma - Verkampen 
 17 mevr. M.A. van Vliet - van Veen 
 18 mevr. H.M. Boomers - Heutinck 
 18 mevr. E.E.M. van der Klauw - Bresser 
 18 dhr. D.J. de Kooter 
 20 mevr. N. Koelewijn-Slinger 
 21 mevr. M.G Oostindie 
 22 mevr. C.M. van Delft - Broekhuizen 
 23 mevr. A. Groenendijk - Marcellis 
 24 mevr. C.C. de Frankrijker-v.d. Berg 
 25 mevr. M.M. de Koning - Bron 
 25 dhr. T. Vermeer 
 27 dhr. R.P. Christoffels 
 27 dhr. T.W. van Esschoten 
 27 mevr. G.M. Rijnbeek - v.d.Werf 
 27 mevr. A.A. Verbakel-Melman 
 27 mevr. R.J.M. Vollebregt 
 29 dhr. A.C. van Dijk 
 29 dhr. J.P.M. van der Zon 
 31 dhr. L.C. van der Lans 
 31 mevr. W.J.M. van Pinxteren - Gerts 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.museumgouda.nl/
http://www.boijmans.nl/
http://www.rijksmuseum.nl/
http://www.catharijneconvent.nl/
http://www.dordrechtmuseum.nl/
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Niet achter de geraniums gaan zitten, maar er van genieten!! 

Geraniums maken van de Nederlandse zomer een groot feest! Oubollig? Welnee, de nieuwe generatie gera-

niums is hipper, mooier en sterker dan ooit. Kwekers zijn erin geslaagd om het kleurenpalet uit te breiden. 

Bijvoorbeeld met tweekleurige geraniums. Ook worden bestaande soorten steeds sterker gemaakt. Zo zijn 

ze beter bestand tegen droge periodes en dat is voor planten die in potten staan een extra belangrijke eigen-

schap. Daarnaast zijn er soorten die geuren. Geraniums zijn vanaf april verkrijgbaar bij onder meer tuincen-

trum, bloemist en supermarkt 

 

Verrassende kleuren 

De ene geranium is de andere niet. De meest bekende soorten zijn de staande (Pelargonium zonale), de han-

gende (Pelargonium peltatum) en de Franse geranium (Pelargonium grandiflorum). Ze zorgen allemaal voor 

een rijke bloemenzee en met name de hangende soorten zijn prachtig in hanging baskets. De meest voor-

komende kleuren zijn roze, wit, paars en rood. Maar laat je ook eens verrassen door nieuwe geraniums met 

tweekleurige bloemen: ton-sur-ton of met een contrasterend oog. Geraniums zijn tevens goed te combineren 

met andere zomerbloeiers als Petunia, Lobelia en Verbena 

 

Geuren 

Hoewel geraniums vooral decoratieve waarde hebben zijn er ook soorten met een heerlijk parfum. Zo zijn 

er geurgeraniums (Pelargonium graveolens) waarvan het blad ruikt naar munt, chocola, appel en sinaasap-

pel. Last van muggen? Citroengeraniums (Pelargonium cripsum) houden ze op afstand. 

 

Verzorging 

Geraniums zijn sterke zomerbloeiers en staan garant voor 

een uitbundige bloemenzee. Zet ze op een zonnig plekje of 

in de halfschaduw. Geef regelmatig water en verwijder de 

uitgebloeide bloemetjes. De geranium maakt dan continu 

nieuwe bloemknoppen aan. De bloei duurt tot diep in het 

najaar. Voor een extra uitbundige bloei geef je eens per 

twee weken plantenvoeding. 

 

Bron: Mooiwatplantendoen 

 

 

 

 

 

Onze KBO-Waddinxveen is nog steeds dringend op zoek naar: 

 

Een secretaris 

Een bestuurslid 

En redactieleden voor de KBO-Aktueel en een beheerder voor onze website. 

 

Bent u diegene die wij zoeken??? 

 

Denkt u – dat kan ik niet of ik heb daar geen tijd voor – dan staat onze plaatselijke afdeling voor een 

groot probleem!!! 

 

Zet u alstublieft ook uw schouders eronder waardoor onze afdeling weer verder kan groeien en  

bloeien!! Dat is wat we willen. Kunnen wij op u rekenen??!! 

 

Neemt u s.v.p. contact op met onze ad interim secretaris Hans Nijenhuis: tel. 06 28 89 82 85 

Email: secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com 

 

Voor info over redactielid en beheerder  website: 

aktueel@kbowaddinxveen.nl  of Jeannette en Nico van Egmond, tel. 06 41 42 18 75 

  

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
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Agenda 25 april – 30 mei 2018 

Donderdag 3 mei.: Filmmiddag voor Senioren ....................................... 14.00 uur 

Cultuurhuis De Kroon, Gouweplein (zie voorpagina) 

Entree: € 7,00, inclusief koffie/thee  

Dinsdag 8 mei.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Dinsdag  22 mei: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 25 mei.: Bingomiddag (Laatste van dit seizoen) .................... 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 0900-9988778 

                                                                                      (is gewijzigd) 

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 16 mei 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 30 mei 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  

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

