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De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Als vervolg op mijn laatste berichten over ons pro-

bleem met het zoeken naar mensen die bij ons een 

rol zouden kunnen spelen in bestuur en werkgroe-

pen, wil ik graag het belang aankaarten van vrijwil-

ligerswerk.  

Zelf was ik al actief in de periode dat ik nog werk-

zaam was, het geeft voldoening, contacten en uitda-

gingen. Maar zeker als je werkzaam leven stopt, 

moet je kijken naar de tijdsbesteding. Zelf weet ik 

dat ik het in mijn genen heb om lekker thuis op de 

bank te zitten, en verder niets, maar is dit gezond, 

en geeft dit invulling aan je leven? Nee natuurlijk 

niet!!!!  

Maak je nuttig, nogmaals, zoek uitdagingen, con-

tacten, en speel een rol in ons maatschappelijk le-

ven. Onze samenleving kan niet functioneren zon-

der mensen die zich vrijwillig op allerlei gebied 

inzetten. Dit kan zijn op bestuurlijk niveau, activi-

teiten begeleiden, contacten met mensen (eenza-

men). Ik kan niet meer benadrukken hoe belangrijk 

het is voor jezelf maar natuurlijk zeker voor ande-

ren, om met elkaar bezig te zijn, in deze individua-

listische tijd.  

Denk over deze woorden na, en als het initiatief niet 

naar onze KBO gaat, ook goed maar doe wat!  Als 

ik u toch aan het denken gezet heb, neem contact op 

om te kijken wat u zou kunnen doen om onze Wad-

dinxveense afdeling continuïteit te bieden. 

 

Hans Kientz  

 

 

KBO-Aktueel vanaf augustus 2018 

Ondanks herhaalde oproepen om nieuwe redactie-

leden, heeft niemand zich hiervoor gemeld. Daarom 

hebben we besloten – in overleg met het Dagelijks 

Bestuur – om vanaf augustus 2018 de KBO-Aktueel 

te wijzigen wat de inhoud betreft. 

Om verschillende redenen  zien we ons genood-

zaakt om de KBO-Aktueel minder bewerkelijk 

samen te stellen. Op onze website en op Facebook 

vindt u ook informatie. Zie daarvoor onderaan de 

Agenda. 

Voor onze leden die niet over een computer be-

schikken, hopen we dat in de naaste omgeving 

mensen zijn die hen willen helpen om bijvoorbeeld 

de foto’s op onze website te kunnen zien.  

Een aantal vaste rubrieken verdwijnen.  

 In het vervolg staat er in de KBO-Aktueel alleen  

nieuws van o.a. het Bestuur en eventueel uit de 

Landelijke Nieuwsbrief van de KBO.  

 Informatie van onze werkgroepen over de 

activiteiten die in de komende periode aan de 

orde zijn.  

Terugblikken over deze activiteiten kunt u zien 

op onze website: www.kbowaddinxveen.nl  

Daarop zullen ook de foto’s te zien zijn die van 

de activiteiten gemaakt worden. Deze verslagen 

worden dus niet meer in de KBO-Aktueel ge-

plaatst. 

 De verjaardagen van onze leden blijven wel 

vermeld. 

 De agenda van onze afdeling.  

 

Namens de redactie KBO-Aktueel,  

Jeannette van Egmond 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten 

Najaar dagtocht varen op de Vecht en Oude 

ambachten en speelgoedmuseum op woensdag  

19 september 

Vertrek vanaf Anne Frank om 08.30 uur, gaarne 

08.15 aanwezig, zodat wij op tijd kunnen vertrek-

ken. Terugkomst 18.15 uur. 

De kosten van de tocht zijn € 62,00 voor leden, niet 

leden € 67,00. 

Vaartocht op de Vecht langs statige buitenhuizen en 

theekoepels en indrukwekkende natuur gaan wij 

richting Breukelen.  

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Aan boord gebakje en 2 x koffie. Tijdens de rond-

vaart vertelt de kapitein allerlei interessante feiten 

over de bezienswaardigheden. 

In Scherpenzeel warme maaltijd. 

Bezoek aan het Oude Ambachten en speelgoed 

museum in Terschuur. 

Dit museum geeft een unieke kijk in de wereld van 

toen.  Er zijn ruim 160 verschillende oude ambach-

ten, beroepen en winkeltjes van vroeger, waaronder 

een smidse, scharensliep, slagerij, drogisterij, druk-

kerij en vele andere oude beroepen. 

U kunt zich inschrijven, hiervoor kunt u Riet Plooy 

0182-61 75 26 en Irene Benschop 0182-61 51 74 

bellen, vanaf 1 augustus. (Tussen 17.00 -18.00 uur). 

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 INGB 0006 217 634 t.n.v. Katholieke 

Bond voor ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinx-

veen 

We zien u graag op deze dag. 

 

Irene Benschop - Riet Plooy. 

 

 

Wij zijn op zoek naar………….. 

Beste mensen, wij als 

Culturele-Activiteiten 

werkgroep organise-

ren leuke activiteiten zoals elke maand een bingo-

middag alsook een Sinterklaasmiddag 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! 

 

De nieuwe privacywet. 

Ik had u vorige maand beloofd terug te komen op 

de nieuwe privacywet. Samen met onze ledenadmi-

nistrateur, Ad Meskers, is er nog eens goed gekeken 

naar deze wet die de afgelopen maand officieel van 

kracht is geworden. 

De KBO-Waddinxveen werkt met een ledenlijst, 

waarop vermeld staat naast uw naam en adres uw 

telefoonnummer, uw geboortedatum en uw bankre-

keningnummer. Dit zijn gegevens die vallen onder 

de eerste groep en de regels die daarvoor gelden, 

gebruiken wij al jaren. Informatie uit zwaardere 

groepen met speciale regels noteren wij niet en 

gebruiken deze dus ook niet.   

Elk bestuurslid heeft de beschikking over zo’n le-

denlijst. U kunt er van op aan dat wij uiterst secuur 

met deze informatie omgaan. Dat houdt dus in dat 

wij geen persoonlijke informatie verschaffen aan 

derden. Intern passen wij ons e-mailverkeer aan en 

daarmee blijven wij binnen de kaders van de wet. 

Onze verjaardag lijsten vallen ook nog binnen deze 

kaders. Dus deze traditie kunnen wij voortzetten. 

Samengevat: Uw gegevens zijn bij ons in  ver-

trouwde handen en wij gaan daar op verantwoorde 

en wettige wijze mee om.. 

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen 

met het bestuur. 

 

Hans Nijenhuis 

Secretaris a.i.  

 

 

Blijf de hitte de baas! 

De afgelopen jaren hebben we steeds te maken 

gehad met records in het weer. We kunnen er niet 

omheen dat het klimaat structureel aan het verande-

ren is en er zullen steeds meer hete zomers komen. 

Onderzoek geeft aan dat vooral 65-plussers en men-

sen die ziek zijn, veel last hebben van hoge tem-

peraturen. Blijf de hitte daarom de baas!  

Om u goed te wapenen tegen de warmte geeft 

KBO-PCOB u een aantal praktische tips over wat u 

kunt doen als het (te) warm wordt: 

 Drink voldoende water, ook als u geen dorst heeft 

 Vermijd alcohol 

 Vermijd inspanning: vooral tijdens de warmste 

uren van de dag (11 tot 15 uur) 

 Blijf uit de hitte. Blijf binnen tijdens de warmste 

uren van de dag (11 tot 15 uur) of in ieder geval in 

de schaduw. 

 Draag een hoed, zonnebril en lichte kleding. 

 Zorg voor koelte. Leg af en toe een koele hand-

doek in uw nek, neem een koele douche of bad. 

 Laat de zonwering zakken of doe de gordijnen 

dicht van de kamers die veel zon krijgen. 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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 Doe de ramen dicht als het buiten warmer is dan 

binnen (overdag) en zet ze open als het buiten 

koeler is (’s nachts en vroeg in de morgen). 

 Draag bij voorkeur katoenen kleding. Kunststof 

kleding neemt nauwelijks vocht op en veroorzaakt 

vaak een benauwd gevoel. 

En vooral, zie om naar elkaar! Bezoek tijdens de 

warme dagen ook eens een oudere in uw omgeving 

en kijk of er voldoende gedronken wordt. 

 

 

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 

Je eigen weg gaan 

Op een dag gingen een vader en zoon met een ezel 

op pad. De vader wilde lopen en zette zijn zoon op 

de rug van de ezel. Zo gingen zij op weg tot zij 

mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Zie daar de we-

reld op zijn kop. Die gezonde jongen zit rustig op 

de ezel, terwijl zijn arme, vermoeide vader nauwe-

lijks vooruit komt. 

De jongen hoorde dit, schaamde zich en stapte af. 

Hij wilde dat zijn vader verder op de ezel zou rij-

den. Zo liepen ze voort. Even later hoorden ze: 

‘Moet je dat zien. Wat een ontaarde vader, die zelf 

lekker op de ezel zit en zijn kind laat lopen. 

Na dit verwijt zei de zoon: ‘Kom, laten we samen 

op de ezel rijden.’ Zo vervolgden ze hun weg tot zij 

mensen tegenkwamen die zeiden: ‘Kijk, dat arme 

beest. Zijn rug zakt door onder het gewicht van hen 

beiden, wat een dierenbeulen. 

Daarop zei de jongen: ‘Laten we allebei te voet 

gaan, dan kan niemand ons nog verwijten maken.’ 

Zo liepen ze verder achter hun ezel. Tot voorbij-

gangers commentaar leverden: ‘Zie deze dwazen. 

Ze lopen in de brandende zon en geen van beiden 

denkt eraan op de ezel te gaan zitten. 

Vader richtte zicht tot zijn zoon en zei: ‘Tja, mijn 

zoon, hoe je je ook gedraagt, op- en aanmerkingen 

zullen er altijd in overvloed zijn. Volg daarom altijd 

wat je eigen hart je ingeeft. 

 

 

Boekenrubriek 

Een selectie boeken uit het assortiment van Uitge-

verij Van Berne in Heeswijk-Dinther 

www.berneboek.com  

Ook verkrijgbaar in de boekhandel. 

De boeken van Berne Media staan in het teken van 

verdieping en reflectie. 

In maart j.l. verschenen maar liefst 3 nieuwe boeken 

in dit genre: 

 God met ons  

geschreven door een van de grootste theologen van 

dit moment: Rowan Williams. 

Een boek over de betekenis van het kruis en de 

opstanding, toen en nu. Toegankelijk geschreven, 

voor iedereen die nog meer wil begrijpen van het 

hart van het evangelie.  

Prijs € 14,90.  

 
 Thuis zijn in het onbekende  

Schrijver Thijs Caspers daagt u uit oude zekerhe-

den los te laten. Hij noemt het 'de kunst van het 

verdwalen'. Dit lijkt tegendraads gezien de struc-

turen en regels binnen de Nederlandse samenleving, 

die vormen van onzekerheid trachten uit te sluiten. 

Maar wat als we het onbekende niet tot vijand ver-

klaren en durven te gaan staan in onzekerheid die 

ons omringt? Anders dan misschien gedacht reikt 

de christelijke traditie in deze zoektocht verrassende 

en actuele perspectieven aan. Dit boek bevat 5 es-

says met als richtingwijzers creativiteit, inspiratie, 

veerkracht en spontaniteit. Prijs € 16,90.  

 
 Eigen zinnen 

 In het boek staan 12 auteurs stil bij het 'waarom' en 

het 'waartoe' van het dagelijks leven wat een groot 

gedeelte van ons leven vult (red. Thijs Caspers). Zij 

reflecteren op de diepere vragen die ten grondslag 

liggen aan hun dagelijks werk. Wat motiveert hen? 

Welke problemen ervaren ze? En waar putten ze 

inspiratie uit om met bezieling te werken? Met het 

beantwoorden van deze vragen vinden de auteurs 

woorden voor hun dagelijkse inzet. Tegelijkertijd is 

Eigen zinnen een uitnodiging aan de lezer om zich-

zelf soortgelijke vragen te stellen. Prijs € 17,90.  

 

 

Drie nieuwe, inhoudelijk goede boeken die wij u als 

boekhandel van harte aanbevelen.  

 

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

 Expositie ‘Al 200 jaar van nu’. In Leiden  

Al 200 jaar van nu is een grote overzichtstentoonstelling van tweehonderd jaar geschiedenis van het 

Rijksmuseum van Oudheden, opgericht in 1818. In deze jubileumexpositie wandelt u door twee eeu-

wen museumgeschiedenis, hoort u verrassende verhalen en ziet u zeshonderd objecten die een opval-

lende rol in de museumgeschiedenis hebben gespeeld. 

Bijzondere verhalen en belevenissen 

Ook opmerkelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen komen aan bod in de jubileumtentoonstelling. U maakt 

de eerste archeologische opgravingen in Nederland mee (in 1827 door het museum) en hoort verhalen over 

het onderbrengen van het grootste deel van de collectie in de duinen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een 

vrolijke noot is de beroemde 1-aprilgrap uit 1993, over de mummie van wie het hart weer zou kloppen.  

T/m 2 september in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden, Rapenburg 28, 2311EW.  

Email: info@rmo.nl 

 
 Overzichtstentoonstelling Viktor&Rolf in Kunsthal Rotterdam  

Ter gelegenheid van het vijfentwintigjarig jubileum van het Amsterdamse luxueuze modehuis  

Viktor&Rolf organiseert de Kunsthal in samenwerking met de ontwerpers en de Canadese curator 

Thierry-Maxime Loriot een grote overzichtstentoonstelling. 

Radicale opvatting van 'wearable art' 

De tentoonstelling ‘Viktor&Rolf: Fashion Artists 25 Years’ onderzoekt de elementen die de ontwerpers 

uniek maken in de hedendaagse modewereld en toont hun radicale opvatting van ‘wearable art’. In hun 

roemrijke carrière verleggen Viktor&Rolf voortdurend de grenzen tussen kunst en mode en hun ontwerpen 

contrasteren tussen romantiek en rebellie, uitbundigheid en controle, classicisme en conceptualisme.  

T/m 30 september, Kunsthal Rotterdam, Museumpark, Westzeedijk 341,  

www.kunsthal.nl  
 
 Fototentoonstelling ’Chinese reis’ in Kunsthal Rotterdam  

Cangshan District, Fuzhou, Fujian, China, 2017  

In de tentoonstelling ‘Chinese reis’ neemt de Rotterdamse fotograaf Eli Dijkers de kijker mee naar 

China. Hij raakt geïntrigeerd door ‘het land van de draak’, dat zo’n snelle transitie doormaakt dat 

iedere reis weer als nieuw lijkt. 

 De fotograaf is kijkgierig en niets lijkt hem te ontgaan. Zowel mens, dier, als omgeving legt hij met aan-

dacht vast tijdens zijn tochten door Shanghai en Fuijan. Dijkers beelden laten een fotograaf op doortocht 

zien, vaak met een poëtische blik en altijd met gretige passie. 

‘Grote steden zijn fantastisch omdat er veel mensen zijn. Het leven speelt zich als een soort film voor je 

ogen af.’ Eli Dijkers  

T/m 2 september, Kunsthal Rotterdam 

 
 Tentoonstelling ’Vrouwen van Museum Gouda’ in Gouds Museum  

In het kader van Gouda 2018 Roze jaar – dat als thema diversiteit heeft - organiseert Museum Gouda 

de tentoonstelling ‘Vrouwen van Museum Gouda’. De tentoonstelling omvat hoogtepunten uit het 

werk van 30 kunstenaressen uit de collectie Museum Gouda en is t/m 27 januari 2019 te zien in drie 

zalen op de bovenverdieping van het museum. 

Nadat in de jaren 1960 in de Westerse wereld de vrouwenbeweging losbarstte en de achterstand en uit-

sluiting van vrouwen aan de orde werd gesteld, kwam al snel de vraag bovendrijven: ‘waar zijn de vrouwe-

lijke kunstenaars?’ De achtergestelde positie kon niet worden verklaard door een op sekse gebaseerde ver-

deling van talent, of door aangeboren bescheidenheid van vrouwen. Het waren de maatschappelijke om-

standigheden waarin gelijke kansen om je talent te ontwikkelen, ontbraken. Dat kweekte mannelijke kun-

stenaars en barricadeerde vrouwelijke. 

Beeldbepalend directeur van Museum Gouda Josine de Bruyn Kops (1976-1986) was een van de voorvech-

ters van een betere positie van vrouwen in de beeldende kunst. Vanaf 1980 is het verzamelen van vrouwe-

lijke kunstenaars een van haar speerpunten.  

Moderne en eigentijdse kunst, gemaakt door vrouwen is nog steeds een belangrijke onderdeel van de collec-

tie van Museum Gouda.  

 

mailto:info@rmo.nl
http://www.kunsthal.nl/
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Wij feliciteren in de maand juli 

 1 dhr. A.J.J. Diks 
 1 mevr. A.C.M. van Egmond-v. d.  Berg 
 1 mevr. H.A.P. Kleiweg - de Waal 
 1 mevr. G.M. de Ree - Caspers 
 1 dhr. D.A. Twigt 
 2 dhr.  van Berkel 
 3 mevr. P. Verhoeff - Swaans 
 4 dhr. W.C.A. Prins 
 4 mevr. M.C.T. Sluys - de Groot 
 5 mevr. R. Koster - v.d. Stelt 
 5 mevr. M. Pelgrim - Kop 
 6 mevr. A. Hillers - Tjin A Kiet 
 6 dhr. J.A. Kok 
 6 dhr. J.J. Wubben 
 7 mevr. A.P. Lanser-Bauritius 
 9 mevr. P.Th. Fianen-Rossum 
 9 mevr. L.J.M. Oosterom 
 10 dhr. A. van der Berg 
 10 dhr. P.C.C. de Koning 
 10 dhr. A. Pit 
 10 dhr. J.F.M. Zaat 
 11 mevr. C.P. Lelieveld - Wielenga 
 12 mevr. C.E. van Leeuwen - Vermeulen 
 12 mevr. C.W.M. Offers - Tomij 
 13 dhr. G.J. Kleiweg 
 13 dhr. J. van der Lans 
 14 mevr. A.P.E. Heemskerk - Maas 
 14 mevr. C.H. van Soest - Huisman 

 15 dhr. J.C.M. Heemskerk 
 15 mevr. A.M.A. Hertog-Bron 
 15 mevr. M. de Zwijger - Böcskör 
 16 dhr. W.C. de Bruin 
 16 dhr. P.J. Goemans 
 17 mevr. G. v.d. Meerschaut-Verbeeck 
 17 mevr. W. Roefs - Bekker 
 17 mevr. B.W. Smeitink - Jansson 
 18 mevr. M.G.W. Compeer-Koot 
 20 dhr. G. Hol 
 20 mevr. B.G. Visser-Maatman 
 21 mevr. R. Bunnik 
 21 mevr. C.M.E. Christoffels-Hollink 
 21 mevr. J.M. v.d. Hondel-Vermeulen 
 24 mevr. C.J.E. de Goeij - Merlijn 
 24 dhr. P. Vink 
 25 mevr. Th. van der Hoorn-Halsema 
 26 dhr. L. Pouwer 
 26 dhr. T. van Vliet 
 27 mevr. C.H. Mulleman - de Frankrijker 
 28 dhr. J.G. Dijkhuizen 
 29 dhr. Q.H.M. Groenendijk 
 29 mevr. L. Koolmees - Bolkenbaas 
 29 dhr. J.B.M. Schrever 
 29 dhr. M.A.M. Vermeulen 
 30 mevr. H.A.H. Hageman-van Gerwen 
 31 mev. H.G.M. Becker 

 

 

Wij feliciteren in de maand augustus 

 1 mevr. L.M.E.G. van den  Bosch-Duimel 
 1 mevr. H.M. Kleiweg - Kingma 
 2 dhr. J.A. Berendse 
 2 mevr. W.M.J. van Leeuwen 
 2 mevr. L. Overdijk-de Wit 
 3 mevr. R.E.M. Berendse - Westerhof 
 3 mevr. M.L.A. Kremers 
 4 dhr. G.P. Heemskerk 
 5 dhr. A. Berg 
 6 dhr. M. Koetsier 
 6 dhr. Th. Koetsier 
 9 mevr. A. Jansen - Koelink 
 9 dhr. D. Speksnijder 
 12 dhr. R.J.M. Innemee 
 12 mevr. M. Slootjes - Zoethoutmaar 
 13 mevr. C.G. de Boer 
 14 mevr. G.M. de Knegt-Luiten 
 16 dhr. F.  Esser 
 16 dhr. W. Waterreus 
 17 mevr. W.C.M. Verweij - van Berkesteijn 
 17 mevr. E.J. de Wit 
 18 mevr. P.M. van der Dries 
 18 mevr. N.P. van Grieken - van Krevel 

 18 dhr. J.F. Laan 
 18 mevr. M.J. Molenaar 
 19 mevr. J.A. Hol-Verboom 
 19 mevr. C. Schuurs - Wijnen 
 20 dhr. J. van der Laan 
 21 dhr. J. Brosens 
 22 mevr. W.M. van der Stel-Sitton 
 23 mevr. A.J. Helmond - Prinsenberg 
 23 mevr. M.J.J. Zaat - van Delft 
 24 mevr. R. Kruize - Neyndorff 
 25 dhr. J.P.A. de Bruin 
 26 mevr. W.J.C. Kleiweg - Vergeer 
 26 dhr. H.P.A. Nootenboom 
 27 mevr. C.A.J. Posthumus - Vesseur 
 28 mevr. H.C. Berg - van Klink 
 28 dhr. J.A. Hillers 
 29 mevr. L.M. Lekx - Schenk 
 30 mevr. M.C. Boere - Groenendijk 
 30 dhr. J.A. Doeleman 
 30 dhr. G. Mulleman 
 31 mevr. G. Regters 
 31 mevr. J.G. van der Laan-v.d.Flier 

 

 

 

HERHAALDE OPROEP!!! Wie wordt onze nieuw 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!  

 

Hans Nijenhuis  

 

 



         Katholieke Bond van Ouderen afd.Waddinxveen    

          Belangenorganisatie voor 50-plussers 
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Agenda 28 juni  – 22 augustus  2018 

Dinsdag  3 juli.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Dinsdag  17 juli: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Woensdag 1 aug.: Bingomiddag georganiseerd door de PCOB ........... 14.00 uur 

Anne Frank Centrum . Kosten 1e Plankje € 5,00 

Dinsdag  7 aug.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Dinsdag  21 aug. 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 8 augustus 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 22 augustus 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. 

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

 

 

Wat het ook is dat mensen je volgens jou onthouden; 

waardering, steun, liefdevolle zorg, bevestiging, vertrouwen. 

Géef dat aan hen, in plaats van het  te willen krijgen. 
 

Het zal je werkelijkheid ingrijpend veranderen. 

 

Nin Sheng 

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
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