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Secretariaat KBO afd. Waddinxveen: 

Vacature 

E-mail: secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com 
 

Redactieadres KBO-Aktueel:  
van Waldeck Pyrmontstraat 6, 2741 BN Waddinxveen. 

E-mail: aktueel@kbowaddinxveen.nl  
 

Website KBO afd. Waddinxveen:  

www.kbowaddinxveen.nl  

KBO 
Waddinxveen  
 

Sinds 12 april 1977 

Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

26ste jaargang, nr. 8 
26 sept 2018 
 

Verslag van najaar reis. 

Om acht uur stonden we al enthousiast te wachten, 

voor de najaar reis. 

De bus was mooi op tijd,  onze chauffeur voor van-

daag was Gijs. 

Wij vertrokken dan ook stipt om half 9, wederom 

met een stralende blauwe lucht, wat treffen wij het. 

File op de A12 , daarom besloot Gijs een alternatie-

ve route te nemen en wel via Nieuwkoop, ook dit is 

Nederland op zijn mooist. Hij vertelde over de 

stand van de molen wieken: berichten door geven, 

vreugde, rouw, korte en lange rust.  

Om kwart voor 10 kwamen we in Maarssen aan, 

waar de boot River Cloud, liggend aan de Vecht 

klaar lag voor de inscheping. Hier werden we ver-

rast met een heerlijk gebakje en koffie. De tocht 

ging langs statige buitenhuizen, mooie theekoepels 

en indrukwekkende natuur. 

Versteviging  in de Vecht aan de zijkanten is van 

oude dakpannen. Nijenrode vanaf het water is ook 

een mooi gezicht. 

Wij vervolgde om kwart voor 12 onze tocht naar 

Scherpenzeel, een mooie route. In Scherpenzeel 

kregen we een rondje van de chauffeur, hij reed 

extra de rotonde rond, lachen. 

Ook vroeg hij hoeveel treinen de NS heeft, ant-

woord 2, wachten voor de overgang, er kan nog een 

trein komen. 

Het diner was voortreffelijk, hier hebben we alle-

maal volop van genoten. 

Vervolgens naar Terschuur, het Oude Ambachten- 

en Speelgoedmuseum, hier mag je als toeschouwer 

ook met de handen kijken. Je kijkt je ogen uit met 

heel veel herkenbare spullen. 

Ruim 160 ambachten, winkeltjes en compleet inge-

richte werkplaatsen van vroeger. In het speelgoed-

museum vind je oud en antiek speelgoed. 

Dankbaar en blij gingen we huiswaarts, voorzien 

van een heerlijke snack en een sapje. 

Het was een heerlijke dag. 

 

Groet Irene Benschop. 

 

Bingo nieuws van de KBO 

Bingo nieuws van de KBO 

Vrijdag  19 oktober organiseren wij 

weer een  gezellige bingomiddag van 

14.00 t/m 16.15 uur. 

Iedereen is hierbij van harte welkom ”Jong of Oud, 

lid of geen lid”. 

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 deze 

middag niemand  met lege handen naar huis! 

 

Tevens kunt u zich op deze bingo middag ook 

inschrijven voor onze Sinterklaas bingo die zal 

worden gehouden op vrijdag 23 november  

Maar u kunt dit ook telefonisch doen 0182-

618197 

 

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 : kbowaddinxveen 

 

Overige Bingodagen: 

23 – 11 - 2018 Sinterklaasbingo 

18 – 01 - 2019 Bingomiddag 

15 – 02 - 2019 Bingomiddag 

15 – 03 - 2019 Bingomiddag 

12 – 04 – 2019 Paasbingo 

24 – 05 – 2019 Bingomiddag 
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In de week van de eenzaamheid worden er in 
Waddinxveen door diverse organisaties activi-
teiten georganiseerd.  
U bent van harte welkom. 
 
Voor informatie kunt u contact opnemen met de ou-
derenadviseur van Palet Welzijn, team Wadwijzer.  
Tel. 088-0234216 
 

Hieronder een selectie van de activiteiten. 

 
Donderdagmiddag 27 september  
Spelletjesmiddag  
 

Kom gezellig sjoelen, een kaartje leggen of een ander 
spelletje doen. Met hapje en drankje.  
Locatie: De Nieuwe School  
Wingerd 45  
Tijdstip: van 14.15 uur tot 16.30 uur  
Kosten: geen  
Aanmelden: niet nodig, u kunt gewoon langskomen  
Organisator: Wijkplatform Bomenwijk / Groenswaard  
 

Donderdagavond 27 september  
Zing Nederlands met me !  
 

Iedereen die zingend Nederlands wil leren en/of uit 
volle borst wil zingen.  
Locatie: Cultuurhuys de Kroon Gouweplein 1  
Tijdstip: van 19.30 uur tot 20.30 uur  
Kosten: geen  
Aanmelden: niet nodig, u kunt gewoon langskomen  
Organisator: Stichting Vonk, Vluchtelingenwerk, Bibli-
otheek De Groene Venen, Palet Welzijn en Vrijwilli-
gerswerk Waddinxveen 

 

Woensdagavond 3 oktober  
Broodmaaltijd  
met cabaretesk liedjesprogramma  
 

Locatie: Restaurant de Ridderzaal In Souburgh 
Prins Bernhardlaan 2  
Tijdstip: vanaf 17.15 uur  
Kosten: geen  
Aanmelden: ja, via T 0182-614366  
Organisator: Zorgpartners Midden-Holland 

Woensdagavond 3 oktober  
Ontmoetingsmaaltijd 
voor alleenstaande mensen  
 

Locatie: Peppelhorst 5  
bij gastvrouwen Heleen en Nelleke  
Tijdstip: vanaf 17.45 uur  
Kosten: geen  
Een vrijwillige bijdrage is welkom  
Aanmelden: ja, bij Nelleke Dodewaard  
via T 06-23408208  
Organisator: PKN gemeente De Rank 

Donderdagochtend 4 oktober  
High tea  
 

Locatie: Wijkgebouw Zonnig Zuid  
Sint Victorstraat 4  
Tijdstip: 10.00 uur tot 11.30 uur  
Kosten: geen  
Aanmelden: ja, email naar karin.nap@hotmail.com  
Organisator: Wijkplatform Zuid en Oost 

 

Vrijdag 5 oktober  
Nationale Voorleeslunch  
 

Bekende en onbekende Nederlanders lezen het  
Nationaal Voorleeslunchverhaal met aansluitend  
een lunch.  
Locatie: Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 1  
Tijdstip: 12.00 uur  
Kosten: geen  
Aanmelden: ja, via T 088-0234247  
Organisator: Bibliotheek De Groene Venen,  
Het Taalhuis en Palet Welzijn 

 

Donderdagavond 4 oktober  
Ontmoetingsmaaltijd  
voor alleenstaande mensen  
 

Locatie: Vijverlaan 31  
bij gastvrouwen Diny en Hendrien  
Tijdstip: vanaf 17.45 uur  
Kosten: geen  
E en vrijwillige bijdrage is welkom  
Aanmelden: ja, bij Nelleke Dodewaard T 06-23408208 

Organisator: PKN gemeente De Rank 

 

 

Bespaar op uw eigen bijdrage voor de 
zorg 

Betaalt u een eigen bijdrage voor de zorg aan het 

Centraal Administratie Kantoor (CAK)? Meestal is 

dit het geval wanneer u zorg thuis krijg of in een 

zorgstelling. De kans bestaat dat u onbedoeld te 

veel betaalt. Wilt u weten hoe dat bij u zit? Via de 

samenwerking die KBO-PCOB is aangegaan met 

Bespaar Eigen Bijdrage (BEB) kunt u nagaan of uw 

eigen bijdrage te hoog is. 

Hoe werkt het?  

Ga naar https://bespaareigenbijdrage.nl/ Klik op 

bespaar scan en vul de vragen in. Hieruit blijkt of u 

inderdaad geld kunt besparen. Als dat zo is, dan 

regelt BEB dit volledig voor u. Als het maandbe-

drag naar beneden wordt bijgesteld, dan stort het 

CAK het te veel betaalde bedrag terug op uw eigen 

rekening. BEB berekent voor haar dienstverlening 

10 procent van uw besparing. Als lid van KBO-

PCOB ontvangt u 50 euro korting. 

 

Belangenbehartiging KBO-PCOB 

 

https://bespaareigenbijdrage.nl/
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Rapport over misstanden in de thuiszorg 
is een wake-up call 

De Consumentenbond heeft na eigen onderzoek 

geconstateerd dat veel thuiszorgorganisaties de 

zaken niet op orde hebben voor het leveren van 

goede en veilige zorg. Zo worden patiënten onte-

recht vastgezet in hun rolstoel en dient onge-

schoold personeel insuline en sondevoeding 

toe. KBO-PCOB vindt de uitkomsten van het on-

derzoek verontrustend. 
De Consumentenbond bestudeerde vijftig inspectie-

rapporten van bezoeken die de Inspectie Gezond-

heidszorg en Jeugd (IGJ) bij thuiszorgorganisaties 

aflegde. Liefst 48 thuiszorgorganisaties voldeden 

niet aan de randvoorwaarden voor goede en veilige 

zorg. Zeven daarvan haalden zelfs geen enkele 

randvoorwaarde. Directeur KBO-PCOB Manon 

Vanderkaa: “Senioren moeten kunnen bouwen op 

betrouwbare en deskundige thuiszorg, zonder enige 

twijfel over de kwaliteit.” 

 

Langer thuis wonen 

Thuiszorg is voor veel ouderen een fundamentele 

bouwsteen als het gaat om langer thuis te kunnen 

wonen. KBO-PCOB beschouwt het onderzoek als 

een wake-up call voor zorgaanbieders, branchever-

enigingen en het ministerie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS). De zorgaanbieder moet 

beter kijken wie er in dienst komt, de branchevere-

nigingen mogen nog meer doen aan zelfinspectie en 

zelfreflectie en het ministerie moet strenger toezicht 

houden en nu ook zelf een groter onderzoek gaan 

uitvoeren. Voor dit laatste zoekt KBO-PCOB ook 

steun in de Tweede Kamer. 

 

Belangenbehartiging KBO-PCOB 
 

 

Wij feliciteren in de maand oktober 

 2 dhr. J.W. Sirre 
 6 dhr. C. Boot 
 6 mevr. M.M.A. Hage - Sannen 
 9 dhr. J.A.M. Zoet 
 12 dhr. P.J.A. van Delft 
 12 mevr. J.G.M. Nootenboom - Boegheim 
 13 mevr. M.T. de Knoop - Slaman 
 14 dhr. A.Th. Faay 
 14 mevr. C. 't Hart-van Santen 
 14 mevr. W. Ros - Koehorst 
 14 mevr. W. de Waal - Verschragen 
 15 mevr. A. Kemp - v.d. Laan 
 15 mevr. S.C.M. Slootjes - de Jong 
 16 mevr. W. Hofman-Ooms 
 17 mevr. J.C. Gerritse-Hageman 
 18 mevr. B. Baartman 

 18 mevr. W.J.M. Droog 
 18 mevr. M. Verdoorn - Wiegman 
 19 mevr. E.M.  Lucardie 
 22 mevr. J.H.L. van Hooft - Kok 
 22 dhr. A.J. Koot 
 24 dhr T. Visser 
 25 dhr. G.J.M. van Zoest 
 26 dhr. A.T.H.M. Kleiweg 
 26 dhr. Joh. Sluys 
 27 dhr. J. Benschop 
 28 dhr. G. van der Meer 
 29 mevr. A. Bunnik - Karsten 
 30 mevr. J. Engelhard 
 30 mevr. W.A.M. Okkerse 
 31 dhr. A.M. Meskers 
 31 dhr. W. van Vliet 

 

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 26 september – 24 oktober 2018 

Dinsdag  2 okt.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Dinsdag 16 okt.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 19 okt.: Bingomiddag .............................................................. 14.00 uur – 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: 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 10 oktober 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 24 oktober 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  Belangen-

behartiging KBO-PCOB 
 

KBO afd. Waddinxveen ook actief op Facebook. 

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

 
 

Herfst: Een ander schouwspel 
 

De blaadjes aan de bomen schitteren nog maar 

De zon beschijnt hen rijkelijk, ieder exemplaar 

De wind houdt zich maar stil, het zomert wat voort  

Wél nu een ander schouwspel dat mij erg bekoort 
 

Het toont zich zoals in de zomer, maar toch ook weer niet 

Hoe zomaar een lager staande zon al dit fraais ons dan biedt! 
 

Dakoyria, 2018 

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

