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Secretariaat KBO afd. Waddinxveen: 

Wikkeveld 24, 2742 GN Waddinxveen  

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. 9 
24 okt 2018 
 

Sinterklaas Bingomiddag 

Op vrijdag 23 november organise-

ren wij onze Sinterklaas-

Bingomiddag. 

U kunt bij aanvang en in de pauze lootjes kopen 

voor een goed gevulde prijzentafel. 

Voor de pauze worden er drie volle ronde bingo 

met als prijzen waardebonnen verpakt als  Sinter-

klaas cadeaus gespeeld. 

Dan is er een pauze waarin we gezellig met elkaar 

koffie/thee of warme chocolademelk met slagroom 

drinken met daarbij een Sinterklaas traktatie. 

Na de pauze zullen wij een leuk “Dobbelspel” spe-

len met leuke prijzen. 

Daarna zullen de lootjes worden getrokken voor een 

goed gevulde prijzen tafel. 

Dan zullen wij afscheid nemen en  maar hopen dat 

Sinterklaas voor iedereen die aanwezig is een aar-

digheidje heeft achtergelaten….. 

Wij hopen zo te gaan genieten van een gezellige 

Sinterklaasmiddag, 

waarbij u allen lid of geen lid van harte welkom 

bent 

Aanvang van de middag: 13.30 uur. 

Zaal open vanaf: 13.00 uur. 

En de middag zal ca. 16.15 uur worden afgesloten. 

Voor deze Sinterklaas-Bingomiddag vragen wij van 

u (voor de gemaakte koste ) een vergoeding van 

 € 6,00 te voldoen bij aankomst aan de zaal. 

Om alles goed te laten verlopen dient u zich wel 

van de voren op te geven voor deze Sinterklaas-

bingomiddag, dit kan vanaf 20 oktober. 

Dit kunt u doen: 

Telefonisch 0182-618197 

Per mail:  ep.groenendijk@hetnet.nl 

Heeft u geen eigen vervoer en kunt u ook niet met 

iemand meerijden? 

Dan kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en 

wordt u vanaf 13.00 uur bij het Anne Frank Cen-

trum opgehaald en daar ook weer naar terug ge-

bracht. 

De Sinterklaasmiddag zal worden gehouden in: 

Gebouw de Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen 

info: www.kbowaddinxveen.nl  

 

Op deze Sinterklaasmiddag kunt u zich tevens op-

geven voor het Kerst Diner. 

Deze zal worden gehouden op maandag 17 decem-

ber (dit Kerst Diner zal alleen voor leden toeganke-

lijk zijn). 

 

Overige Bingodagen: 

18 – 01 - 2019 Bingomiddag 

15 – 02 - 2019 Bingomiddag 

15 – 03 - 2019 Bingomiddag 

12 – 04 – 2019 Paasbingo 

24 – 05 – 2019 Bingomiddag 

 

 

 

 

Kerstdiner 

Wij organiseren weer een Sfeervol 3-gangen Kerst-

diner. 

Op maandag 17 december bij Easy Dinner 

Aanvang 12.00 uur 

Zaal open vanaf 11.30 uur 

 

In de Aktueel van december zullen wij u hier verder 

over informeren of op onze website: 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

U kunt zich vanaf 24 november hier al voor  

aanmelden. 

Tel: 0182 618 197 

e-mail naar: ep.groenendijk@hetnet.nl 
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Omzien naar elkaar 

Het uitgangspunt van KBO-PCOB is dat een leven 

altijd volwaardig is, ook al functioneert het niet, of 

niet meer volledig. De waardigheid van een mens is 

niet afhankelijk van wat iemand kan, maar alleen 

van het feit dat hij of zij er is en er mag zijn.  

Het mag niet zo zijn dat hulpbehoevenden – oude-

ren, maar ook jongeren – zich moeten verontschul-

digen dat ze er (nog) zijn. Dat is een boodschap die 

wat ons betreft ook mag klinken in het maatschap-

pelijk debat en meer handen en voeten zou moeten 

krijgen in concreet gedrag in onze samenleving, 

waarin we omzien naar elkaar. 

Omzien naar elkaar is ook een van de belangrijke 

pijlers in de verenigingen KBO en PCOB. De ruim 

een kwart miljoen leden van KBO-PCOB geven dit 

handen en voeten binnen de circa 800 KBO- en 

PCOB-afdelingen in het hele land. 

Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt 

dat mensen – ondanks alle individualisering – nog 

steeds bereid zijn voor elkaar te zorgen. Zorgen 

voor je ouders, kinderen en partner is nog steeds 

vanzelfsprekend (‘je kiest er niet voor om mantel-

zorger te worden’). Ook zijn mensen nog steeds 

bereid om voor mensen buiten de familiekring te 

zorgen. Dat werkt echter alleen als op mensen een 

concreet beroep wordt gedaan. Het liefst dichtbij: in 

de eigen straat of in de eigen buurt. De uitdaging 

van de toekomst is om in lokale buurten onderlinge 

zorg weer vorm te kunnen geven: om zo voor elkaar 

te kunnen zorgen en voor elkaar van betekenis te 

kunnen zijn. Samen met kerken, verenigingen, wel-

zijnsorganisaties en thuiszorginstellingen. Jonge 

senioren spelen hierin al een grote rol die verder 

versterkt kan worden. 

Belangenbehartiging KBO-PCOB 

 

 

 

 

Structurele maatregelen tegen ondervoe-
ding thuis zijn van levensbelang 

KBO-PCOB is geschokt over de bevindingen van 

het televisieprogramma De Monitor over onder-

voeding bij ouderen. Bijna 80 procent van de 

wijkverpleegkundigen komt bij ouderen thuis die 

ondersteuning nodig hebben met eten en drinken, 

maar daarbij geen hulp krijgen. Maar liefst één op 

de drie kwetsbare ouderen met thuiszorg is on-

dervoed, met uitdroging en zelfs overlijden tot 

gevolg. KBO-PCOB pleit voor structurele oplos-

singen. 
De signalen van ondervoeding thuis waren bij 

KBO-PCOB bekend; de cijfers van De Monitor 

laten nu ook zien hoe groot de omvang van dit pro-

bleem is. Een onacceptabele situatie die vraagt om 

actie in Den Haag. Langer thuis wonen is op deze 

manier een nietszeggende belofte. 

Mensonterende situatie 

KBO-PCOB vindt het onacceptabel dat wijkver-

pleegkundigen moeten ‘sjoemelen’ om ouderen 

hulp bij eten en drinken te kunnen bieden. Man-

telzorgers worden van het kastje naar de muur 

gestuurd als zij goede hulp willen regelen en ra-

ken verder overbelast. Zelfs na een opname in het 

ziekenhuis door uitdroging of ondervoeding blijkt 

het vaak niet mogelijk om adequate hulp te rege-

len. Een mensonterende situatie, waarbij instan-

ties bekvechten over geld in plaats van het belang 

van de mens centraal te stellen. 
Hoe kan het dat het maar liefst acht weken kan 

duren voordat gemeenten en zorgverzekeraars tot 

een besluit komen? Hoe is het mogelijk dat er on-

duidelijkheid kan bestaan over wie wanneer ver-

antwoordelijk is voor hulp bij eten en drinken? 

KBO-PCOB vindt dat wijkverpleegkundigen door-

zettingsmacht moeten krijgen. Doorzettingsmacht is 

nodig om zonder vertraging de juiste zorg en onder-

steuning te kunnen organiseren. 

Belangenbehartiging KBO-PCOB 

 

Vacature Secretaris (bestuurslid) m/v  
 Heeft u hierover al nagedacht? Wij zijn dringend op zoek naar u!! 
     

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 KBO-Waddinxveen vraagt z.s.m. iemand die deze functie wil bekleden. Wie heeft een 

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

 

Seniorenfilms in Cultuurhuys De Kroon 

Iedere 1e donderdag van de maand. 
 

Op donderdag 1 november 

draait de film ‘Ja Zuster, Nee Zuster’. 

Het is een gezellige bedrijvigheid in rusthuis Klivia, 

tot de strijd tussen Buurman Boordevol en zuster 

Klivia losbarst. 

Een strijd die behoorlijk uit de 

hand dreigt te lopen als Gerrit 

de inbreker van zuster Klivia 

ook nog in het rusthuis mag 

blijven nu hij haar beloofd heeft 

zijn leven te beteren. 

 

 

 

 

Op donderdag 6 december 

draait de film ‘Philomena’ 

De film vertelt het waargebeurde verhaal van Phi-

lomena Lee (Judi Dench), die als tiener haar buiten-

echtelijke zoontje ter adoptie moest afstaan op aan-

dringen van de Iers-Katholieke gemeenschap waar 

ze woonde. 

Wanneer ze vijftig jaar later tracht haar kind terug 

te vinden en daarbij op veel verzet stuit vanuit de 

kerkelijke organisatie, krijgt ze hulp van BBC jour-

nalist Martin Sixsmith (Steve Coogan). 

Beide films beginnen om 14.00 uur in Cultuurhuys 

De Kroon aan het Gouweplein (winkelcentrum). 

Kosten € 7,00, (met pinpas betalen) dit is inclu-

sief een kopje koffie of thee met wat lekkers.  

U kunt uw kaart(en) ook via internet bestellen op 

www.cultuurhuysdekroon.nl  
 

 

Wij feliciteren in de maand november 

 1 mevr. A.R. Esser - Lammerding 
 1 mevr. A.C.M. Moerings - Verwey 
 1 dhr. J.H.P. Mulder 
 2 dhr. B.M. Hoffmann 
 2 mevr. E.M. Kalmeijer 
 2 mevr. C.W.J. de Ruijter - Meijer 
 3 mevr. C.M. Krins 
 3 mevr. S. Luiten - Janse 
 3 mevr. T.M. Pols  
 3 dhr. J. Snaterse 
 6 dhr. M.J. Verleun 
 7 mevr. J. van Es - Vermeulen 
 8 mevr. B.J. Hendriks - Calon 
 8 dhr. J.J. Looijestein 
 10 dhr. A. Eggermont 
 10 mevr. R.M. Westerik - Hoek 
 11 mevr. M.J. Mooijenkind - van Leeuwen 
 11 dhr. A. Verdoorn 
 12 mevr. M.C. van Dam-Bontenbal 
 12 mevr. M.H. Witjes - de Hey 
 13 mevr. H. de Nie - Sturtz 

 14 dhr. J. Maas 
 15 dhr. H. Vink 
 17 dhr. A.A. van Riet 
 18 mevr. H.M. Dekker - Hogenelst 
 18 dhr. C.G. Olsthoorn 
 18 mevr. H.C.J. Tschroots - Wilming 
 19 dhr. H.G. van Dijk 
 19 mevr. G. Verleun - v.d. Werf 
 19 dhr. G.W. de Wit 
 20 mevr. J. Eggermont - Wilmer 
 20 dhr. P.J. Slaman 
 21 mevr. J.A.G. de Koning - van Maasdam 
 21 dhr. R.C.A. Verkerk 
 21 mevr. C.A.M. Verwoerd - van Jaarsveld 
 22 dhr. C. Elligens 
 22 mevr. P. Groenendijk - Kuijpers 
 24 mevr. M.J. van Deene-Sitton 
 24 mevr. A.W.M. Langendam 
 25 mevr. A.C.M. Boere - van Vliet 
 25 mevr. S. de Voogd - Ensink 
 26 dhr. P.C. Moerings 

 

 

Wij feliciteren in de maand december 

 1 dhr. J.A.M. Gerts 
 1 mevr. H.J. Zurlohe - Peek 
 2 mevr. A. Sluys - van Leeuwen 
 3 mevr. W. Boom-Dekkers 
 3 mevr. A.F. Harte - Vork 
 3 mevr. F.M. Poulissen - Pastoor 
 4 mevr. E.V. Perreijn - Lutzenberger 
 5 mevr. C.C.M. Rijnbeek 
 

 5 mevr. M. Zwijgers - Zalm 
 6 mevr. Th. Kulik - Rip 
 6 dhr. A.P.W. Wallaart 
 9 mevr. C.J. van  Triet-Huisman 
 9 dhr. A.Th. Vernooij 
 11 mevr. K. Ravensberg - van Tol 
 12 dhr. H.J. Nijenhuis 
 15 mevr. A. van Kersbergen - van Vianen 
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Agenda 24 oktober - 5 december 2018 

Donderdag 1 nov.: Seniorenfilm Ja Zuster, Nee Zuster ......................... 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon, Winkelcentrum  

Dinsdag  6 nov.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Dinsdag 20 nov.:: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 23 nov.: Sinterklaas-Bingomiddag ......................................... 13.30 uur – 16.15 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 13.00 uur. Kosten € 6,00 

Dinsdag 4 dec.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum Souburgh  

Donderdag 6 dec.: Seniorenfilm Philomena ............................................ 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon, Winkelcentrum  

  

 

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 21 november 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 5 december 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  
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