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De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Soms hoor je van o.a. de overheid in verband met 

bijvoorbeeld veiligheid de kreet, “Ik blijf het toch 

zeggen”. Graag wil ik daar op aansluiten. Ik blijf 

het toch zeggen, als KBO Waddinxveen zitten we 

in zwaar weer. Ik heb al een aantal keer aangegeven 

dat de contiuniteit van onze afdeling in gevaar komt 

als we niet de broodnodige aanvulling krijgen van 

ons bestuur en werkgroepen. We kunnen niet zeg-

gen dat we niet de nodige inspanningen gedaan 

hebben! Op de ledenvergadering aangegeven, een 

speciale bijeenkomst voor o.a. de jongere senioren 

(persoonlijk aangeschreven), uitzending op RTW, 

en andere communicatie middelen! Er is wel een 

redelijk positieve ontwikkeling, wat betreft initia-

tieven, over de KBO-Aktueel!  

Beste Mensen, laten we beseffen hoe belangrijk een 

belangen organisatie als de KBO, plaatselijk, maar 

ook landelijk, is voor onze doelgroep. Een groep die 

steeds groter wordt! Er moet niet alleen over ons 

gesproken worden (niet altijd positief) maar juist 

met ons!   

Dat kan alleen als we daar de mensen voor hebben, 

die zich daar voor inzetten! Dus nogmaals een op-

roep meldt u aan als vrijwilliger, samen kunnen we 

kijken wat uw interesses zijn en capaciteiten en 

achtergrond! Hoogste urgentie is een secretaris!  

Als u op dit gebied ervaring heeft willen we graag 

met u praten. 

 

Groet Hans Kientz 

 

 

De nieuwe privacywet. 

In deze meimaand gaat een nieuwe Europese priva-

cywet in werking, die uw persoonlijke gegevens 

nog beter moeten waarborgen. Elke vereniging die 

een ledenlijstbestand heeft, valt onder deze nieuwe 

wetgeving uit Brussel. Uw KBO is een vereniging 

met een ledenlijst en dus vallen wij onder deze 

nieuwe wet.  

KBO-Waddinxveen gaat uiterst zorgvuldig om met 

uw persoonlijke gegevens. Naast onze ledenadmini-

strateur, de secretaris en de penningmeester die alle 

gegevens kunnen inzien, worden deze gegevens niet 

aan derden verstrekt. Bestuursleden beschikken wel 

over een redelijk actuele ledenlijst met uw naam, 

adres en telefoonnummer voor intern gebruik, zoals 

bij de organisatie van de reizen of bij inschrijvingen 

voor speciale evenementen. Zoals gezegd worden 

deze gegevens nooit doorgegeven aan anderen. 

In een volgend nummer van de KBO-Aktueel wil 

het Bestuur hier op terugkomen, omdat de precieze 

gevolgen van deze wet nog bestudeerd moeten 

worden. Het is de bedoeling dat u dan de mogelijk-

heid heeft te reageren. Eén van de knelpunten is de 

verjaardag lijst en ook de kroon-verjaardagen. Zoals 

wij dat nu kunnen inschatten vallen deze gegevens 

onder een nog strenger regime en zal dit kunnen 

leiden tot beëindiging van deze lijst in KBO-

Aktueel.  

Uw gegevens zijn bij ons vertrouwd en wij onder-

zoeken of onze manier van omgaan daarmee wette-

lijk verantwoord is. 

 

U hoort van ons! 

 

Hans Nijenhuis 

Secretaris a.i.  

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten 

Najaar dagtocht 

Zet vast in uw agenda 19 september voor de najaar 

dagtocht, in de volgende KBO-Aktueel vindt u 

meer informatie.  

 

Irene Benschop - Riet Plooy.   
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Wij zijn op zoek naar………….. 

Beste mensen, wij 

als Culturele-

Activiteiten werk-

groep organiseren leuke activiteiten zoals elke 

maand een bingomiddag alsook een Sinterklaas-

middag enz. enz. 

Wij doen dit met een leuke groep enthousiaste vrij-

willigers graag voor onze leden. 

Maar wij zijn op zoek naar….. een man die voor 

ons 1 x per maand op een vrijdag de stoelen en 

tafels voor de bingomiddag zou willen helpen  klaar 

te zetten en ook weer op te ruimen. 

Op dit moment doen dit Martin van Leeuwen en 

Hans Nijenhuis maar deze laatste gaat er mee stop-

pen. 

Dus zoeken wij vervanging voor Hans om dit sa-

men met Martin te gaan voortzetten vanaf septem-

ber 2018. 

Bent u misschien degene die ons zou willen helpen 

samen met Martin dan horen wij dat graag! 

U kunt bellen 06 18 73 25 02 

Of een mail sturen ep.groenendijk@hetnet.nl  

En weet dat wij met uw hulp heel erg blij zullen 

zijn om de leuke activiteiten voor onze leden te 

kunnen voortzetten 

Alvast onze hartelijke dank namens alle werkgroep 

leden! 

 

 

Bingonieuws 

Beste bingo spelers het eerste seizoen 

van 2018 zit er al weer op. 

We gaan nu op vakantie en waar-

schijnlijk vele van u ook! 

Maar als we weer heerlijk zijn uitgerust gaan wij op 

vrijdag 14 september weer beginnen aan een 

nieuw bingo-seizoen najaar 2018. 

Wij organiseren dan weer een gezellige bingo-

middag, waarbij iedereen van harte welkom is! 

Voor € 1,00 kunt u mee raden naar het aantal voor-

werpen dat er in de pot zit met als prijs twee ca-

deaubonnen  à € 10,00 hangend aan een fles wijn 

met een doos kaaskoekjes met een waarde van 

€ 25,00. 

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

krijgt hiervoor 2 bingoplankjes en een kopje koffie 

of thee. 

En zoals u van ons gewend  bent: gaat er op deze 

bingo middag niemand  met lege handen naar 

huis. 

Het adres: De Hoge Noot 

 Jan Willem Friso weg 1 

 2741 BV Waddinxveen   
 

Iedereen is van harte welkom! 

Maria 
Stil en onopvallend, 

bescheiden op de achtergrond, 

een beetje vergeten, 

vind je haar toch overal terug.   

In kerken en kapellen, 

op hoeken van straten 

verkleurd door regen en wind, 

oud of modern van vorm: 

Maria, de vrouw zo menselijk nabij. 

 

Een jonge vrouw uit Galilea 

met een leven, getekend 

door het lijden van haar zoon. 

Moeder van een kind anders dan andere, 

dat van kleins af zijn eigen weg ging. 

Ze leerde het aanvaarden 

met het zwaard in haar hart. 

Zij stond onder het kruis 

van haar eigen zoon. 

Op dat moment was er van mannen 

en leerlingen geen sprake meer: 

ze waren er allemaal vandoor. 

Ze kon aanvaarden omdat ze zich 

door God aanvaard wist. 

God had naar haar omgezien. 

 

Nu durft men nauwelijks nog over haar spreken. 

Ze lijkt in haar eenvoud niet meer  

in onze tijd te passen. 

En toch blijft haar leven van pijn  

en diep geloof een uitnodiging tot inzet en  

inkeer. 

Bedankt Maria dat je “ja” hebt gezegd 

terwijl je voelde dat er veel van je werd  

gevraagd. 

 

Wij vragen je: help ons ook “ja” te zeggen 

want jouw verhaal is ons verhaal 

omdat ook wij in het kleine leven 

van elke dag de wereld mogen 

en moeten verlichten 

in naam van Uw kind Jezus,  

aangestoken door Gods zegen en Geest 

   
Bron: Zalige Titus Brandsma parochie 
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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. 

 

 

Zingeving 

De mier en de graankorrel 

Een graankorrel, die na de oogst op het veld was 

blijven liggen, wachtte op regen, zodat hij zich kon 

laten wegzinken in de aarde. Toen kwam er een 

mier. Ze zag de graankorrel, sjorde hem op haar rug 

en begon moeizaam de lange weg naar haar nest. 

De graankorrel drukte op haar kleine, taaie lijf en 

leek steeds zwaarder te worden. 

'Waarom sjouw je zo? Waarom leg je me niet neer?' 

vroeg de graankorrel.  

De mier hijgde: 'Als ik je niet meeneem, hebben we 

geen eten voor de winter. Wij mieren zijn met zo 

velen en elk van ons moet zoveel mogelijk voedsel 

naar de voorraadkamer slepen.' 

'Maar ik ben niet gemaakt om zomaar opgegeten te 

worden', zei de graankorrel.  

Ik ben een zaadje, vol leven. Ik ben er om uit te 

groeien tot een grote plant. Luister naar me, laten 

we samen een overeenkomst sluiten.' 

De mier was blij dat ze even kon uitrusten. Ze legde 

de graankorrel neer en vroeg: 'Wat is een overeen-

komst?' De graankorrel zei: 'Als je me hier op de 

akker laat liggen, in plaats van me mee te slepen 

naar je nest, dan zal ik je honderd graankorrels 

schenken voor je voorraadkamer.' 

De mier dacht na. Honderd korrels in ruil voor één 

enkele? Maar dat was een wonder!  

'Hoe gebeurt het dan?' vroeg ze. 

'Dat is een geheim', antwoordde de graankorrel, 'dat 

is het geheim van het leven. Graaf nu een klein 

kuiltje in de grond, begraaf me daarin en kom dan 

over een jaar terug.' 

Er ging een jaar voorbij. De mier keerde terug. En 

de graankorrel had woord gehouden. 

Naar een vertelling van Leonardo da Vinci 

Boekenrubriek 

Deze maand een selectie boeken van Uitgeverij Ten 

Have, www.uitgeverijtenhave.nl  

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

 
 De berg van de ziel, een persoonlijk es-

say over kwetsbaar leven 

Auteur: Ada de Jong, Christa Anbeek  

ISBN: 9789025902834 

Prijs € 20,00, 224 pagina’s 

Uitgave maart 2013 

Paperback / softback Uitgave maart 2013 
 

‘Een onbevangen, fijnzinnig verslag van een zoek-

tocht naar inzicht en uitzicht. Dit is denken zonder 

dieptevrees.’ – Désanne van Brederode 

Als iemand weet wat kwetsbaar leven is, is het Ada 

de Jong wel. In de zomervakantie van 2008 veron-

gelukten haar man en drie kinderen, tijdens de afda-

ling van de Italiaanse Mont Dolent. Sindsdien leeft 

Ada met de vraag: Hoe verder, nu alles volkomen 

anders is? 

Ada kende niemand die zo’n groot verlies had mee-

gemaakt tot ze Christa Anbeek ontmoette, die op 

jonge leeftijd haar ouders en broer verloor en enkele 

jaren geleden haar partner. 

De ervaringen van Christa en Ada vormen de basis 

van De berg van de ziel, waarin ze belangrijke le-

vensvragen aftasten, zoals: Wie ben je als er geen 

ander meer is? Hoe stijg je boven je verdriet uit? En 

wat is  verantwoordelijkheid als je ervan doordron-

gen bent hoe kwetsbaar het leven is? 

De auteurs ontlenen deze ‘oervragen’ aan de theo-

logie, maar beantwoorden ze op een persoonlijke, 

seculiere manier. 

 
 Wonder van wandelen, een praktische 

gids bij levensvragen 

Auteur: D. Joppe  

ISBN: 9789 07794 2222 

Prijs: € 16,99, 144 pagina’s 

Paperback / softback. Uitgave december 20131 
 

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. 

 

http://www.uitgeverijtenhave.nl/
https://www.uitgeverijtenhave.nl/auteur/ada-de-jong/
https://www.uitgeverijtenhave.nl/auteur/christa-anbeek-1/
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 Waar onze doden zijn, Het ultieme troost-
boek 

Auteur: Huub Oosterhuis  

ISBN: 9789 02590 2889 

Prijs: € 17,99, 216 pagina’s 

Paperback / softback, Uitgave maart 2013 
 

Oosterhuis over zijn nieuwe boek: 

'Wij zijn gewend aan veel doden tegelijk. Massaal 

sterven, 150 per dag in Syrië, najaar 2012. De zes 

Miljoen. "Nee," zei de joodse schrijver Abel Herz-

berg, "zes miljoen maal één mens." 

Dit boek gaat over de dood van telkens één mens. 

Ik heb ze allen uitgeleide gedaan uit dit leven - en 

alle uitvaartteksten en requiemgezangen in dit boek 

verzameld, zijn voor hen geschreven. Waar onze 

doden zijn? In vuur? In licht? In vrede? In God? 

Het laatste woord is niet aan mij.' 

 

 

Kunst- en Cultuurrubriek  

 Tentoonstelling ‘Van Gogh & Japan’ in het Van Gogh Museum  

 Met de blik naar Japan. Deze tentoonstelling is gewijd aan de inspiratie die Vincent van Gogh putte 

uit de Japanse prentkunst. Het Van Gogh Museum geeft een verrassende kijk op die invloed. 

Inspiratie was voor Van Gogh één ding, maar plat leentjebuur spelen was de schilder met zijn unieke stijl 

vanzelfsprekend vreemd. Van Gogh keek in Arles steeds meer met een Japanse blik. Als het publiek met 

deze ogen naar de tentoonstelling kijkt, is deze geslaagd. 

T/m 24 juni in het Van Gogh Museum in Amsterdam, Museumplein 6 www.vangoghmuseum.nl 

 
 Fototentoonstelling Sey Keïta in Fotografiemuseum Amsterdam  

 Nieuwe republiek vol trotse bewoners 

In de Malinese hoofdstad Bamako was er in de jaren vijftig en zestig maar één plek waar je heenging 

voor een foto: de studio van Seydou Keïta. 

Van top tot teen opgedirkt om te laten zien dat het je goed ging, dat je geld had voor extravagante hoofd-

tooien, een motorfiets, een westers pak, Als je die prestige-items zelf niet bezat, dan leende die je van de 

fotograaf. De portretten tonen hoe de stedelingen zichzelf zagen en vooral hoe ze gezien wilde worden. 

Tot 20 juni, Foam Fotografiemuseum Amsterdam, Keizersgracht 609.1017 DS Amsterdam 
Tel: (020) 551 65 00 www.foam.nl  

 
 Honderd dagen lang elke dag een portret  

Kunstenares Monique van Dijk maakte honderd dagen lang elke dag een portret die zij op Facebook 

zette. Tot iemand opperde om ze te exposeren. Anton van Domburg van Taar Ten Tuin in Aarlan-

derveen bood spontaan ruimte aan. 

Monique van Dijk geeft toe dat ze niet elke dag evenveel zin had om aan de slag te gaan. Als het eens voor-

kwam dat ze geen tijd had om deze af te maken, liet ze het maar zo. Het zijn kleine schilderijtjes geworden, 

je zou het briefkaartformaat kunnen noemen. Aan sommige portretjes kun je zien in wat voor stemming ze 

was. Sommige zijn donker, andere weer vrolijk en fel gekleurd. Kortom: neemt u eens een kijkje in Aarlan-

derveen. 

T/m 30 juni op donderdag t/m zondag en daarna t/m 31 augustus dagelijks van 10.00 – 17.00 uur. 

Adres: Boerenbedcamping TerTenTuin aan de Achtermiddenweg 10 in Aarlanderveen. In de recrea-

tieruimte van de camping zijn de portretjes tentoongesteld.  
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Wij feliciteren in de maand juni 

 1 dhr. M.A.A. van  Leeuwen 
 1 dhr. R. Sandbrink 
 3 mevr. M.A. Spoor-Bakker 
 5 mevr. M.M.W. de Knoop-van Bezooijen 
 6 dhr. J.H. Kientz 
 6 mevr. M. Sirre - Nijkrake 
 6 mevr. Y.L. Smit - Barbet 
 7 mevr. E. van Catz 
 8 dhr. P.H.F. Roefs 
 10 mevr. A.M.F. Laan - Winter 
 10 mevr. H.J. van Meijeren-Schouten 
 12 dhr. F.M.A. de Goeij 
 12 mevr. M.P.J. van Leeuwen - Stokkermans 
 13 dhr. S.G. Vermey 
 15 dhr. H.C.J. van Boxtel 
 15 mevr. M.Th. Gerts 
 15 dhr. J.Th. Scholtes 

 16 mevr. G. Hilgeman 
 16 dhr. F. Posthumus 
 17 mevr. P. van Eijk-Speksnijder 
 18 mevr. J. van Veen 
 20 mevr. A. van Ardenne - Schoenmaker 
 21 mevr. M.J.A. Mulder - van Leeuwen 
 21 dhr. J.M. Schaap 
 25 mevr. G. de Bruin - van der Willik 
 25 mevr. C.M.J. de Frankrijker 
 26 dhr. A.D.M. van Soest 
 26 mevr. A. Verkerk-Stigter 
 27 mevr. J.M. de Bakker - ter Meer 
 27 dhr. H.H.F. Kuyper 
 28 mevr. M.W. Slaman - Moons 
 28 dhr. J.E.J.M. Tschroots 
 29 mevr. J.A.J. Mooren - van Paassen 
 29 mevr. Y.G.J. Winckels-Romgens 

 

 

Een bloemschikking deels uit de berm 
 

Je hoeft niet altijd bloemen te kopen om een mooi bloemstuk te maken. Kijk eens rond in je buurt in het 

weiland of in de berm. Je ontdekt er braambessen, verschillende soorten grassen, tarwearen, witte achillea 

(duizendblad), boerenwormkruid en nog zoveel andere soorten waarmee je een prachtige schikking kan 

maken. Zelfs uitgebloeide bloemen zoals fluitenkruid en gedroogde grassen en zaden zijn bruikbaar. Let op 

dat je geen beschermde plantensoorten gebruikt en kijk uit naar planten en bloemen met een stevige stengel.  

In deze bloemschikking heb ik planten uit de berm gecombineerd met hortensia en zaaddozen van papaver 

uit de tuin.  

 
Benodigd materiaal:  

 Niet vegetatief materiaal:  

o mes 

o schaar 

o snoeischaar 

o ondoorzichtige hoge pot 

o groen steekschuim (Oasis) (hoeveelheid volgens afmeting pot) 

o Plastic zakje 

 Vegetatief materiaal:  

o Hortensia bloemen 

o Zaaddoos papaver  

Materiaal uit de berm zoals braambessen, tarwearen, duizendblad, boerenwormkruid, leeuwenbekje, 

kamille, solidago (guldenroede), distels, lythrum (kattenstaart). 

 

Werkwijze:  

1. Snij het steekschuim op maat volgens uw pot. Zorg dat het steekschuim ca. 1 cm boven de pot uit-

steekt en laat de oasis volzuigen met water. Steek de oasis eventueel in een plastiek zakje om lekken 

te voorkomen. 

2. Steek de takjes braambessen langs de zijkanten en laat ze iets overhangen. Ondersteun de takjes met 

bladmateriaal. Vul de pot verder met een basis van hortensia bloemen waarbij je de telkens kleine 

stukjes van de bol verwerkt. 

3. Vul de basis verder aan met het ander vegetatief materiaal. 

4. Maak een mooie kleurencombinatie en gebruik planten met verschillende bladvormen, groottes en 

texturen zodat het geheel in evenwicht is. 

 
Auteur: Inge 

Redactie Tuinadvies 

 



         Katholieke Bond van Ouderen afd.Waddinxveen    

          Belangenorganisatie voor 50-plussers 
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Agenda 30 mei – 27 juni  2018 

Dinsdag 12 juni.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Dinsdag  19 juni: 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 ad interum ..................... 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 13 juni 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 27 juni 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  

 

 

HERHAALDE OPROEP!!! Wie wordt onze nieuw 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  

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

