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Voorzitter Hans Kientz tijdelijk op non-
actief 

Het Bestuur van uw KBO heeft naast alle bestuur-

lijke problemen er nog een probleem bij gekregen. 

Onze voorzitter, Hans Kientz, heeft om privérede-

nen aangegeven tot het einde van dit kalenderjaar 

niet actief te kunnen zijn voor de KBO, maar alle 

energie nodig heeft voor zijn gezin. 

Het Bestuur vindt dit uiteraard erg jammer en wenst 

hem de komende maanden veel sterkte. 

Tevens is in de laatste vergadering duidelijk gewor-

den dat er niemand beschikbaar is om het secretari-

aat over te nemen. Dit houdt in dat de KBO-

Waddinxveen per 1 september geen secretariaat 

meer heeft, omdat secretaris a.i. Hans Nijenhuis zijn 

werkzaamheden voor de KBO beëindigd. 

 

Het Bestuur houdt u op de hoogte. 

 

Hans Nijenhuis 

Secretaris a.i. 

 

 

Fotograferen voor de KBO 

In mei jongstleden is de nieuwe privacywet, de zgn. 

AVG-wet van toepassing geworden. 

Ook op de fotografie is deze wet van toepassing en 

is nogal ingewikkeld. 

Tot op heden maakte ik foto’s voor de KBO-

Waddinxveen als verslaglegging van evenementen. 

Uitvoerig wordt het doen en laten van aanwezigen 

vastgelegd alsmede van entertainment. 

Aan de entertainer werd door mij altijd al toestem-

ming gevraagd voor het maken van een reportage. 

Eenzelfde procedure zou ik elk evenement van de 

KBO moeten volgen, omdat de leden duidelijk her-

kenbaar in beeld zijn op de te nemen foto’s. Deze 

toestemming zou bij naleving van de wet elke keer 

weer opnieuw schriftelijk gegeven moeten worden. 

Diegene die geen toestemming geeft zou ik onher-

kenbaar moeten maken of niet op de foto zetten. 

Daarnaast zou ik toestemming moeten vragen voor 

publicatie op de site en het bewaren van de foto’s 

op mijn computer. 

Eén foto te gebruiken als “vrije nieuwsgaring” t.b.v. 

promotionele doeleinden (pers en eigen website 

KBO) zou mogen. 

Gelet op bovenstaande stop ik met het fotograferen 

van evenementen van de KBO. De werkzaamheden 

om te komen tot een reportage zoals de KBO van 

mij gewend is, wordt te omslachtig en onwerkbaar 

voor mij.  

 

Ik vind het buitengewoon jammer, maar het is niet 

anders. 

 

HansN Photography 

Mail: info@hansn.nl, Web: www.hansn.nl 

 

Hans Nijenhuis 

 

 

Einde Secretariaat 

Beste leden van de KBO-Waddinxveen, 

Dit is mijn laatste column in de Aktueel, omdat ik 

er per 1 september echt mee stop als secretaris en 

fotograaf.  Er is de laatste tijd intensief gezocht naar 

een opvolger voor mij maar tot op heden hebben 

wij als bestuur nog geen succes gehad. Niemand 

binnen onze vereniging kan en wil kennelijk het 

stokje van mij over nemen. Dat vind ik jammer, 

maar het is niet anders. Het betekent wel dat de 

KBO-Waddinxveen officieel geen secretariaat meer 

heeft. Wie de post en de email gaat lezen? Ik heb 

nog geen idee. Hopelijk wordt dat in mijn laatste 

bestuursvergadering duidelijk. Mocht u vragen 

hebben, dan zult u één van de bestuursleden moeten 

benaderen. Het zal vast wel gaan lukken!  

Blijft voor mij over u hartelijk te bedanken voor uw 

vertrouwen, voor de fijne contacten en voor de 

soms mooie foto’s die ik van veel leden mocht ma-

ken. Ik ben er trots op uw secretaris geweest te zijn, 

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:info@hansn.nl
http://www.hansn.nl/
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uw vertrouwen hebben kunnen koesteren en hope-

lijk vragen van u te hebben kunnen beantwoorden 

of soms gewoon een luisterend oor geweest te zijn. 

Ik heb een hele fijne tijd in het bestuur van de KBO 

gehad en zal er zeker met plezier aan terug denken. 

Spijtig dat er nog geen opvolger voor mij is, maar 

die komt er gegarandeerd. 

Nogmaals mijn groet aan u, het allerbeste met u 

allen en wellicht kom ik u nog tegen ergens in het 

dorp of op een bijeenkomst. 

 

Hans Nijenhuis 

 

 

Ludieke actie vraagt aandacht voor groot 
tekort aan openbare toiletten 

Wie heeft het Tofste Toilet 

van Nederland? Met deze 

verkiezing vraagt de Maag 

Lever Darm Stichting op lu-

dieke wijze aandacht voor het 

tekort aan openbare toiletten. De stichting roept 

eigenaren van winkels, horeca en openbare ge-

bouwen op een toilet met de wauw-factor aan te 

melden. KBO-PCOB pleit mee voor meer openba-

re toiletvoorzieningen en ondersteunt de actie. 

 

Crohn-patiënt Ricardo de Koning ondervindt re-

gelmatig hoe vervelend het is dat er nauwelijks 

openbare toiletten zijn: “Met de Verkiezing Tofste 

toilet van Nederland willen we de winkeliers en 

horeca-ondernemers in het zonnetje zetten die hun 

toilet openstellen voor iedereen die hoge nood 

heeft. Hopelijk is het toiletprobleem over een paar 

jaar opgelost.” 

Elke 500 meter 

Begin april overhandigde de Maag Lever Darm 

Stichting samen met patiëntenverenigingen en part-

ners, waaronder KBO-PCOB, de Zonnebloem, en 

Ieder(in) de Tweede Kamer een petitie. Daarmee 

zetten ze het schrijnende tekort aan toiletten voor 

2 miljoen buikpatiënten, 1,5 miljoen blaaspatiënten, 

maar ook voor senioren, vrouwen en dagjesmensen 

op de politieke agenda. KBO-PCOB en de andere 

organisaties pleiten voor een wettelijk verankerde 

toiletnorm: om de 500 meter toegang tot een toi-

let in drukke voetgangersgebieden en winkelcentra. 

Verplichte voorziening 

Manon Vanderkaa: “Op het gebied van openbare 

toiletten loopt Nederland enorm achter. Niet alleen 

senioren, zwangeren en zieken hebben behoefte aan 

goede toegankelijke toiletten, iedereen heeft wel 

eens hoge nood. In een samenleving waarin ieder-

een meedoet, kan een openbare toiletvoorziening 

niet anders dan een verplichte voorziening zijn.” 

Aanmelden voor het Tofste Toilet van Nederland 

kan op www.waarkaniknaardewc.nl. 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten 

Herinnering aan de dagtocht. 

Najaar tocht op de Vecht en Oude ambachten. 

Vertrek vanaf Anne Frank om 8.30. 

Kosten zijn € 62,00 voor leden, niet leden € 67,00. 

Zorgpas  niet vergeten. 

Inschrijven bij Riet Plooy 0182-617526, Irene Ben-

schop 0182-615174. 

(Tussen 17.00 en 18.00 uur).U komt dan op een 

wachtlijst. Maar belt u gerust. 

Betaling uiterlijk 15 dagen van te voren op bankre-

kening, NL91 INGB 000 621 7634. 

Tot 19 september. 

 

Irene Benschop en Riet Plooy 

 

 

Bingo nieuws van de KBO 

Wij starten op 14 september onze 

eerste gezellige bingomiddag van 

14.00 t/m 16.15 uur in het nieuwe 

seizoen 2018/2019. 

Deze zal weer worden gehouden in de Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 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 ( 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 ook dit 

komende seizoen niemand  met lege handen naar 

huis! 

 

Deze middag zullen er ook strookjes op tafels lig-

gen met alle data van de komende activiteiten van 

het nieuwe seizoen 2018/2019 en deze kunt u dan 

mee naar huis nemen zodat u niets hoeft te missen!  

 

Het adres : De Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1, 2741 BV Waddinxveen   

 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Kijk voor meer informatie op:  

www.kbowaddinxveen.nl  

Of op onze  Facebook pagina: kbo waddinxveen 

 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/iedere-500-meter-een-toilet-voor-patienten-zwangeren-ouderen-en-vrouwen/
http://www.waarkaniknaardewc.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Wijziging telefoonnummer Servictelefoon, 
Pensioentelefoon en Juristentelefoon 

KBO-PCOB kent telefonische hulpdiensten, de 

Servicetelefoon, Pensioentelefoon en Juristentele-

foon. Jarenlang hebben ze voor deze telefoondien-

sten een 0900-nummer gebruikt. 

Onlangs is het telefoonnummer van de Service-

telefoon, Pensioentelefoon en Juristentelefoon ge-

wijzigd.  

 Servicetelefoon: 030 – 3 400 655  (bereikbaar van 

maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 uur) 

 Juristentelefoon: 030 – 3 400 655 (bereikbaar op 

donderdagmiddag van 13.00 – 15.00 uur) 

 Pensioentelefoon: 030 – 3 400 655 (bereikbaar op 

woensdagmiddag van 13.00 – 15.00 ) 

 

Marianne Welles, KBO Zuid-Holland 

 

Belangenorganisatie KBO/PCOB 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand september 

 1 mevr. E.H.M. van Es - Mooijekind 
 1 dhr. M. Ravenhorst 
 1 mevr. C.M. van der Voort - Buijsman 
 2 dhr. C.W.M. Evers 
 3 mevr. J. Dieters - van Dalen 
 4 dhr. J. van Rijen 
 4 dhr. R.B.J. Rijsemus 
 4 mevr. G.J. Zaat - van Meerendonk 
 6 mevr. L.E.J. Koole 
 6 mevr. E. Steenland 
 7 dhr. R.A.M. Boere 
 7 mevr. G. Lemette 
 7 dhr. W.P. van der Voort 
 11 dhr. L. Slootjes 
 12 mevr. F.G. Kraan - Wiezer 
 13 mevr. N.I. Kerver - v. Dijk 
 13 mevr. C.H. Smits- Borghart 
 13 mevr. C.G. Vernooij - Steenbergen 
 15 dhr. G. v.d. Meerschaut 
 16 mevr. M.M. van der Berg - Kippersluis 
 17 dhr. F.A.A. Roefs 

 18 mevr. M.M.M. Borst 
 18 mevr. P.A.M. Redegeld 
 19 dhr. J.P. Jaspers 
 20 mevr. G. de Jong 
 20 mevr. M. Mookhoek-de Geus 
 20 mevr. A.C. Schoonderwoerd-v. Rhijn 
 20 dhr. N. Steensma 
 24 mevr. A. de Jong-Koetsier 
 24 dhr. J. Merkestijn 
 25 mevr.  Captein - Segers 
 25 dhr. F.L.J. van Es 
 25 dhr. J.A.P.M. Koppen 
 25 dhr. H.J. Westerik 
 26 mevr. M. Slaman - van Leeuwen 
 27 dhr. P. Grootendorst 
 29 mevr. M.G. van der Hoeven 
 29 dhr. W. Jongeneel 
 29 mevr. W. van Solinge 
 30 mevr. R. Bastiaans - Stephan 
 30 dhr. J.T.M. Eerden 

 

 

Vacature (Dringend!!!) 
 

Secretaris (bestuurslid) m/v 
     

Organisatie:  
KBO Waddinxveen 

Katholieke Bond van Ouderen is een vereniging met Katholieke achtergrond dat zich inzet voor loka-

le- en landelijke belangenbehartiging. Daarnaast organiseert de KBO activiteiten op plaatselijk ni-

veau, sommige alleen voor leden, maar ook enkele openstaand voor iedere senior om eenzaamheid 

tegen te gaan. KBO-Waddinxveen telt momenteel ca. 550 leden en is een actieve vereniging. 
 

Functie: 
De huidige secretaris heeft te kennen gegeven zijn werkzaamheden te beëindigen. De KBO-

Waddinxveen vraagt daarom z.s.m. iemand die zijn functie wil overnemen. Wie heeft een paar uur 

per week de tijd om binnen de KBO-Waddinxveen het secretariaat op zich te nemen? 

De KBO is een vereniging met een vriendschappelijke sfeer, waar centraal staat dat je het werk sa-

men doet. Stap in, het is echt de moeite waard. Een zittingsperiode duurt drie jaar en is verleng-

baar.... 
 

Voor meer informatie: Hans Nijenhuis secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com 

 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
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Agenda 22 augustus – 26 september 2018 

Dinsdag  4 sept,: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Vrijdag 14 sept.: Bingomiddag .............................................................. 14.00 uur – 16.15 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Dinsdag 18 sept.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Woensdag 19 sept.: Najaar Dagtocht ........................................................ 08.30  - ± 18.15 uur 

Vertrek vanaf het Anne Frank Centrum 

S.v.p. om 08.15 uur aanwezig zijn, vergeet uw zorgpas niet.  

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

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

Secretariaat: Vacature ................................................  

GroeneHartHopper:  .................................................... telefoon 0900-9988778 

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 12 september 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 26 september 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  

 

 

Wanneer we een pantser opbouwen en ons erachter  

verschuilen om onze kwetsbaarheid te verhullen,   

zodat we niet geraakt kunnen worden door pijn,  

angst, mislukking, afwijzing en verdriet,  

worden we ook ongevoelig  

voor vreugde, liefde, geluk en levendigheid. 

  
A.H. Almaas  

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
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