
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KBO Aktueel 5 dec 2018 Blad 1 

Secretariaat KBO afd. Waddinxveen: 

Wikkeveld 24, 2742 GN Waddinxveen  
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Op de grens van Oud naar Nieuw 

Deze KBO-Aktueel is al weer de laatste uitgave van 

2018. Daarnaast staan er ook al activiteiten gepland 

voor januari 2019. 

Onze afdeling was in het afgelopen jaar actief op 

verschillende terreinen, waarin u de hoofdrol speel-

de. Want zonder uw deelname aan hetgeen wat 

geboden werd zou het een saaie boel worden in 

onze KBO-afdeling. 

Dat is ook van belang in het nieuwe jaar. Onze 

vrijwilligers zijn al actief bezig met het plannen 

maken om de onderlinge band te verstevigen. En 

dat is belangrijk, een afdeling waarin men omziet 

naar elkaar. 

Voor velen van u was 2018 een voorspoedig jaar. 

Dat geeft een goed en fijn gevoel. ‘Pluk de dag’ is 

een motto dat velen proberen voor ogen te houden. 

Voor een aantal van u is het afgelopen jaar moeilijk 

tot zelfs dramatisch geweest: werkloosheid, een-

zaamheid, angst, zorgen over familieleden, ziekte, 

tot het overlijden van een geliefd persoon. Ik hoop 

dat u steun ondervindt om dit leed te verzachten. 

Op weg naar Kerstmis gaan we nu, het Feest van 

het Licht en de geboorte van een Kind.  

Ook van gezelligheid en warmte. Mijn hoop is dat u 

niet vergeten wordt deze dagen. Dat kan met een 

kaartje, een uitnodiging of een bezoekje.  

Deze KBO-Aktueel staat dan ook 

voor een deel in het teken van 

Kerstmis..  

Daarbij wens ik is dat we voor 

elkaar een lichtpuntje kunnen zijn. 

 

Jeannette van Egmond, redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING nieuwjaarsreceptie 2019 

Het einde van het jaar 2018 nadert met rasse schre-

den, met als gevolg  dat 2019 voor de deur staat. 

Het bestuur van de KBO-afd. Waddinxveen nodigt 

u van harte uit om onder het genot van een drankje 

en een hapje elkaar het beste voor het nieuwe jaar te 

wensen. 

Tijdens deze receptie nemen we officieel afscheid 

van Hans Nijenhuis als secretaris en zullen we Han 

van der Zon en zijn vrouw Anneke voorstellen als 

nieuw secretaris echtpaar. 

Een nieuw jaar, een nieuw begin. Maar ook een 

mooi moment voor: “Er was eens”. 

Vanmiddag zal Verhalenverteller Eric Borrias ons 

meenemen in een aantal van zijn favoriete verhalen. 

Oude verhalen, nieuwe verhalen, over de liefde, 

avontuur. Kortom over alles wat ons wellicht in het 

nieuwe jaar te wachten staat. Voor en na de pauze 

zal hij ons vermaken met een half uur verhalen 

vertellen. 

Eric Borrias is al meer dan 25 jaar actief als vertel-

ler in binnen en buitenland. Kinderen en volwasse-

nen vergeten de tijd als hij vertelt. 

Geroemd om zijn boekbewerkingen (o.a. De 100-

jarige man die uit het raam klom en verdween). In 

2016 werd hij door publiek en vakgenoten gekozen 

tot Verteller van het jaar.   

Het bestuur hoopt op een grote opkomst ook gezien 

het afscheid van het oude en het voorstellen van het 

nieuwe secretariaat . 

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op vrij-

dag 11 januari 2019 in de Hoge Noot aan de 

J.W.Frisoweg 1 en begint om 14.00 uur. Zaal 

open vanaf 13.30 uur. 
 

Het bestuur wenst u een Zalig Kerstfeest, een leuke 

jaarwisseling en een gelukkig en gezond Nieuwjaar. 

 

Namens het bestuur, 

Martin van Leeuwen. 

 

 

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
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Kerstdiner 

Sfeervol 3 gangen Kerstdiner 

Op maandag 17 december bij Easy Dinner 

Aanvang 12.00 uur 

Zaal open vanaf 11.30 uur 
 

Ook dit jaar zijn wij weer uitgenodigd in het restau-

rant Easy Dinner door eigenaar en gastheer Apo 

Yilmaz. En Apo Yilmaz heeft ons toegezegd dat het 

dit jaar een echt culinair diner gaat worden. 

Hij gaat voor ons een drie gangen Kerstdiner serve-

ren, waar u twee drankjes bij krijgt geserveerd en 

het diner eindigt met een kopje koffie/thee. 

Tijdens het diner is er ruimte voor een kleine Kerst-

overweging verteld door Lieve van der Meerschout 

en er zal kerstmuziek op de achtergrond te horen 

zijn. 

Deze middag zal ca. 14.30 uur worden afgesloten. 

Wij nodigen u allen uit om zo samen te gaan genie-

ten van de komende Kerst. 

Het Kerst Diner zal alleen voor KBO leden toegan-

kelijk zijn. 

Voor dit sfeervolle Kerst Diner vragen wij van u 

een vergoeding van € 20,00 p.p. 

Wilt u gebruik maken van het Kerstdiner dat kan 

door u eerst aan te melden, dit kan v.a. 23 novem-

ber op onze Sinterklaasmiddag en daarna Tel: 0182-

618197 of per mail: ep.groenendijk@hetnet.nl   

En dan het bedrag van € 20,00 voor 14 december 

(i.v.m. reserveren) over te maken op bankrekening  

NL91 INGB 0006 2176 34 t.n.v. Katholieke Bond 

van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, 

met vermelding  Kerst Diner 2018. 

Wilt u graag komen en lukt het u niet zelf voor 

vervoer te zorgen of met iemand mee te rijden? 

Dan kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en 

wordt u tussen 11.15 en 11.45 uur opgehaald bij het 

Anne Frank Centrum en daar ook weer naar toe 

terug gebracht. 

Adres waar het diner plaats zal vinden: 

Restaurant “ Easy Dinner” 

Nesse 18 

2741 ES Waddinxveen 

Tel: 0182-649840 

 

 

KBO Bingo nieuws  

Beste bingo spelers, het tweede seizoen van 2018 

zit er al weer op. 

De Kerstdagen en de jaarwisseling komen er weer 

aan. 

En vanaf 18 januari zullen wij weer onze eerste 

bingo gaan spelen in 2019. 

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: er gaat ook in 

2019 niemand  met lege handen naar huis. 

Het adres : 

De Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen   

Iedereen is van harte welkom! 

 

Kijk voor meer informatie van de KBO Wad-

dinxveen op: 

Website:  www.kbowaddinxveen.nl  

FaceBook: kbowaddinxveen 

 

Al onze vrijwilligers wensen u fijne feestdagen, 

een goede jaarwisseling en een voorspoedig 2019. 
 

 

Kerstmis: De nacht wordt verlicht 
De eerste engel in het kerstverhaal volgens Lu-

cas verandert deze wereld. Hij brengt vreugde. 

De nacht van de herders wordt verlicht door de 

glans die de engel uitstraalt.  

De herders, die de wacht houden bij hun kudden, 

doen ons denken aan de slapeloze nachten waarin 

we geen rust vinden, waarin we van louter tobben 

niet in slaap kunnen komen, waarin angst en wan-

hoop ons van de slaap beroven.  

De slapeloze nacht wordt verlicht. De zinloos-

heid van ons piekeren wordt beantwoord door de 

Verlosser en Heiland die ons redt uit angst en 

wanhoop, die onze wonden heelt.  

Wat de herders overkwam bij hun nachtwake, 

kan ook nu nog telkens weer werkelijkheid wor-

den, niet alleen met Kerstmis, maar iedere keer 

als onze nacht verandert, de duisternis van ons 

hart helder wordt en ons gedwongen waken een 

antwoord krijgt. 

Anselm Grün 

Uit: Ieder zijn engel.  

Uitgeverij Meinema 2010 
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Een gezellig KBO-Sinterklaasfeest 

De middag werd tot de 

pauze gevuld met een 

aantal rondes bingo 

waarna het tijd was 

voor warme chocola-

demelk met slagroom, 

met daarbij een stuk 

gevulde speculaas. 

Na deze pauze werd het dobbelsteenspel gespeeld 

waarbij de ca. 75 senioren in actie kwamen.  

Er moest een pietenpet worden doorgegeven en als 

de muziek stopte moest degene die hem had het 

zelfde getal gooien als de grote dobbelsteen. Maar 

het bleef niet bij doorgeven er werd ook naar elkaar 

gegooid en men had met elkaar daarmee de grootste 

lol.  

Daarna de trekking van de loterij waar velen mee in 

de prijzen vielen. En Sint had gezorgd dat er nie-

mand met lege handen naar huis ging en had voor 

iedereen een cadeautje met daaraan een rijm achter-

gelaten. We kunnen terug kijken op een gezellige 

Sinterklaasmiddag waarin gezelligheid en plezier 

hebben met elkaar de boventoon voerde. 

. 

Foto’s van deze gezellige middag vindt u op onze 

website www.kbowaddinxveen.nl 

 

 

Weet ú…. 
 

Weet ú een goede manier om te beginnen? 

Een schema maken? 

Pen en papier klaar leggen? 

Een grote schoonmaak? 

Knallende kurken van flessen? 

Oude vetes bijwerken? 

Een goed plan? 

 

Nee, een goed begin, begint altijd 

met verwondering: 

Over jezelf 

over je familie 

over de anderen om jou heen 

over de aarde 

over ‘het-daarboven’ 

in relatie tot jou zelf. 

 

Felicia Dekkers 

Bron: Op weg naar Kerstmis 
 

 

 

 

Bericht van de penningmeester 

Geachte leden, 

Op voorhand een berichtje van de penningmeester. 

In de Algemene Ledenvergadering van april j.l. is 

een voorstel contributie verhoging voor 2019 van 

€ 23,00 naar € 25,00 per lid aangenomen. 

In januari 2019 zult u met het blad KBO-PCOB / 

KBO-Aktueel de acceptgiro toegestuurd krijgen. 

Mocht u vragen hebben kunt u mij bereiken onder 

tel.nr. 0182-612469 of per e-mail 

maajmm@hotmail.com. 
 

De penningmeester  Martin van Leeuwen 

 

 

KBO-PCOB pleit voor herkenbare evacua-
tieliften bij brand 

KBO-PCOB pleit ervoor 

dat snel duidelijk wordt 

welke liften geschikt zijn 

om te worden gebruikt bij 

brand. De veilige vluchtlift moet aan de buitenkant 

duidelijk herkenbaar zijn.  Uit onderzoek, gedaan in 

opdracht van minister Kajsa Ollongren van Binnen-

landse Zaken, blijkt dat het soms mogelijk is op een 

veilige en verantwoorde manier de lift te gebruiken 

bij ontruiming van een gebouw waarin brand 

woedt.  KBO-PCOB maakte deel uit van de klank-

bordgroep van dit onderzoek. 

Directeur KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Tijd is 

een belangrijke factor bij het zoeken van een veilig 

heenkomen in geval van brand. Voor senioren die 

slecht ter been zijn is het goed nieuws dat er liften 

bestaan die in noodsituaties door brand wel veilig te 

gebruiken zijn. Het moet snel duidelijk zijn welke 

liften voldoen.” 

Uit het onderzoek blijkt dat er ook situaties bestaan 

waarbij aanpassingen in het gebouw noodzakelijk 

zijn, voordat de lift veilig en verantwoord een 

vluchtroute kan bieden. Het is daarbij belangrijk dat 

de vluchtroute rookvrij kan worden gehouden. 

KBO-PCOB ziet graag dat er zo snel mogelijk 

maatregelen worden genomen, om zoveel mogelijk 

liften aan te passen. Voor nieuw te bouwen com-

plexen waar veel senioren de lift gebruiken, kunnen 

de inzichten uit het rapport een leidraad zijn. 

Vluchtroutes oefenen 

Veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB adviseren 

senioren over het voorkomen van brand en kunnen 

met hen vluchtroutes oefenen. “Wij zullen onze 

veiligheidsadviseurs goed informeren over de uit-

komsten van dit onderzoek, zodat ook zij weten dat 

vluchten via de lift soms de beste optie is,” aldus 

Manon Vanderkaa. 

Liftgebruik bij brand stond onlangs centraal tijdens 

een congres in Zeist. 

http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:maajmm@hotmail.com
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Benefiet Kerstconcert voor het Hospice 
Waddinxveen 

Op vrijdag 21 december is er een groot benefiet 

Kerstconcert in de St. Victorkerk in Waddinxveen. 

De opbrengst is voor het hospice Waddinxveen. 

De koren Rhythm of life & Hakuna Matata o.l.v. 

sopraan Natalie Merfort en Svetlana Cohan piano 

brengen prachtige songs om u in de goede kerst-

sfeer te brengen. 

U kunt de kaarten bestellen op  

www.hospicewaddinxveen.nl  

Of kopen op de Kerst-Inn in winkelcentrum “Gou-

weplein” op:  

donderdag 13 december van 19.00 tot 21.00 uur  

of Zaterdag 15 december van 11.00 tot 16.00 uur. 

  

De Kerst-Inn is op de Promenade 158.  
 

 

Leven door vrede 
Kerst, feest van licht en vrede, 

we zien de os, de ezel, de stal. 

engelen van gloria en mensen van het welbehagen 

alles ademt vrede. 
 

Mensen op reis, lieflijk tafereel, 

de schilder ziet een moeder met kind, 

een zorgzame vader leidt het gezin: 

overal sluimert vrede. 
 

Een engel, weg wijzend, 

ziet bezorgd om, maant tot spoed 

dacht hij gevaar? Hoort hij geschreeuw? 

steeds weer wankelt de vrede. 
 

Oorlog en haat zijn van toen en nu 

machthebbers zien dreiging in alles, 

zij doden mensen, onschuldige kinderen zelfs: 

veelvuldig sneuvelt de vrede. 
 

Boten asielzoekers, vluchtelingen op drift 

dagelijks zien we hun beeld 

ze hopen op bestaan, leven naar toekomst: 

Ooit leeft de vrede voorgoed. 

 
Pieter Butz 

Bron: Op weg naar Kerstmis 
 

 

Activiteiten Vier het Leven 

Gaat u een keer met ons mee? 

Wij sturen u graag vrijblijvend het programma toe 

met een uitgebreid aanbod aan voorstellingen in uw 

regio. U kunt het welkomstpakket aanvragen via 

info@4hetleven.nl  of telefonisch op werkdagen 

van 9:00 tot 18:00 uur op tel. 035-5245156. De 

stappen zijn als volgt: 

 U geeft uw naam, adresgegevens en telefoon-

nummer aan ons door. 

 Wij sturen u twee tot drie keer per jaar een pro-

grammaboekje met onze activiteiten bij u in de 

regio. 

 U kunt zich per arrangement inschrijven. Een 

arrangement bestaat uit entreebewijs, 2 con-

sumpties, begeleiding en vervoer. Wij reserveren 

de beste plaatsen voor u. 

 U wordt van begin tot einde vergezeld door een 

van onze gastvrouwen/gastheren en in gezel-

schap van andere ouderen. Maakt u gebruik van 

een rolstoel of rollator? Geen probleem, laat het 

ons vooraf even weten. 

 Door op www.4hetleven.nl/activiteiten.vm de 

vier cijfers van uw postcode in te vullen, ziet u 

de voorstellingen die worden aangeboden bij u 

in de buurt. 

De komende maanden zijn dat 32 voorstellingen, 

voornamelijk in de Goudse Schouwburg. 

 
Vier het Leven in 2019  

Met uw steun helpt u mee aan een mooie toe-

komst voor Vier het Leven! 

Vier het Leven groeit! Dit jaar hebben we al bijna 

30.000 aanmeldingen ontvangen voor de activitei-

ten die we organiseren. Ruim 13 jaar geleden zijn 

we heel klein gestart met Vier het Leven. Samen 

met ouderen van wie we wisten dat zij zoiets niet 

meer op eigen gelegenheid konden organiseren, 

gingen we naar voorstellingen in de buurt. Daarbij 

merkten we dat het voor veel mensen meer bete-

kende dan alleen een gezellig avondje uit. Het ge-

zelschap, de begeleiding door de vrijwilliger en 

geen zorgen omdat alles geregeld is, dat was voor 

hen minstens zo belangrijk. Nieuwe ontmoetingen 

en genieten van cultuur inspireert en verbindt! 

Sindsdien is Vier het Leven uitgegroeid tot een 

landelijke non-profit organisatie die actief is in 275 

gemeenten. Met behulp van onze 1.800 fantastische 

vrijwilligers bezoeken wij met onze gasten in totaal 

gemiddeld 85 voorstellingen per week. Omdat wij 

het belangrijk vinden dat zoveel mogelijk ouderen 

uit het hele land van onze activiteiten gebruik kun-

nen maken, zijn wij erg blij met deze ontwikkelin-

gen! 

Tegelijkertijd betekent dit dat wij ervoor moeten 

zorgen dat onze organisatie op deze groei is inge-

steld. Naast het aantrekken en opleiden van nieuwe 

vrijwilligers zullen wij het komende jaar meer vaste 

medewerkers moeten aannemen om alle activiteiten 

te kunnen organiseren. Daarnaast is het nodig om te 

investeren in ons plannings- en reserveringssysteem 

zodat Vier het Leven op de toekomst is voorbereid. 

http://www.hospicewaddinxveen.nl/
mailto:info@4hetleven.nl
http://www.4hetleven.nl/activiteiten.vm
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Wij kiezen er bewust voor om de kosten die hier-

mee gemoeid zijn niet door te belasten in de arran-

gementsprijs die onze gasten voor de uitjes betalen. 

Wel vragen wij hun jaarlijks om een vrijwillige 

bijdrage. 

Wilt u ons ook steunen? Met z’n allen zorgen wij er 

zo voor dat wij nog meer ouderen mee uit kunnen 

nemen, terwijl toch het kleinschalige karakter en 

de persoonlijke aandacht behouden blijven.  

Doneren kan door naar onze website  

www.4hetleven.nl te gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

Lijst van overleden KBO-leden in 2018 

Dhr. J.W.A. van Berkesteijn 

Dhr. H. Hageman 

Mw. A.M.J. Ede-Kemper 

Dhr. W.J. Oorschot 

Mw. W.J. van der Hoek 

Dhr. F. Kerver 

Dhr. J.C.L. van der Klauw 

Dhr. C.C. van der Klauw 

Dhr. G. Hol 

Mw. J.M. van de Hondel-Vermeulen 

Dhr. P.J.M. van Delft 

Mw. J.M. Horsselenberg-Mey 

Dhr. P.A.J. van  Vliet 

Mw. C. van Riet-van Breukelen 

Mw. G.C.M. Kleiweg-Koemans 

 

 

Wij feliciteren in de maand december 

 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 
 16 mevr. M. van der Lans - Bunnik 
 17 mevr. M.Th.H. Hart - Karremans 
 18 dhr. C.J. van Eck 
 19 mevr. A.W. Verbakel - Steenkamer 
 20 dhr. C.P. van den  Bosch 
 20 mevr. J.J.M. Mimpen - de Vroom 
 20 mevr. A.P.M. van der Post - Verhaar 

 21 dhr. H.M.G. van der Meulen 
 22 mevr. M.A. van Galen 
 22 mevr. B. Rotteveel-de Ruiter 
 23 mevr. E. Peeters - Sengers 
 24 dhr. P.C.G. Rijnbeek 
 25 mevr. A. Kortland - Steenwinkel 
 27 mevr. J.J. Blokzijl - v.d. Wouden 
 27 mevr. C.E.M. Koetsier - Rijnbeek 
 28 mevr. M.E. Kuyper -Hallensleben 
 29 dhr. H.A.C.M. Captein 
 29 mevr. M. Polfliet - Spit 
 29 dhr. J.W. Verbakel 
 30 dhr. J. Dekker 
 30 dhr. J.J. Jansen 
 31 dhr. W.J.M. Zürlohe 

 

Wij feliciteren in de maand januari 

 1 dhr. M. Hunsche, 
 1 mevr. J. Noordhoek 
 2 mevr. E.W.A. van Loo - Cloodt 
 3 dhr. G.H. Bresser 
 3 dhr. A.J.M. de Koning 
 4 dhr. A.P.H. Holman 
 4 dhr. P.J. Rippe 
 4 dhr. W.M. Schild 
 5 mevr. M.J.J. Boere - v.d. Berg 
 5 dhr. A.A. Bron 
 5 mevr. M.M.M. van der Geer - Nederhof 
 6 dhr. C.M.C. Boomers 
 6 mevr. J.M. Diks - Siepkes 
 6 mevr. H.M.T.C. Korevaar - Droog 
 8 dhr. F.H.B. Gijzemijter 
 8 mevr. J.W. de Manuputty-Geuskens 
 8 dhr. J.M. de Rijk 
 11 mevr. C.A. Blonk 
 11 mevr. M.E. Hoogendoorn 
 11 dhr. R.A.A. Kulik 
 11 mevr. W. Waterreus - de Vries 
 12 dhr. J.M. de Groot 
 12 dhr. H.C. Verlaan 
 13 mevr. M.J. van Vliet - van Fulpen 
 13 mevr. M.A. Vlug 

 14 dhr. E.J. Dekker 
 16 dhr. J.H. Winkelman 
 17 mevr. A.M. Tange 
 18 mevr. J.C. Jacobi - de Lange 
 18 dhr. W.A. de Voogd 
 18 mevr. A.H. Wouters - Remirie 
 18 mevr. A.J.M. Zoet - Kolkman 
 18 mevr. J.M. Zoetekouw-van Eijk 
 19 mevr. M.R.J. Stokhof - Limmen 
 22 dhr. C.J.M. Niemans 
 22 dhr. A.C. Witjes 
 23 dhr. P. van Balen 
 24 mevr. E.F. Vermey-Linthorst 
 25 mevr. E. van Geenen - Maijenburg 
 26 dhr. A. van Nielen 
 27 mevr. R.A. Klatt - Cowan 
 28 mevr. P.M.M. van Delft - Hermans 
 28 mevr. A.J. van Harten - Timmerman 
 30 mevr. A.M.A. Straver - van Rijn 
 30 mevr. G. Toor-Smits 
 31 dhr. W.J.B. van der Laan 
 31 mevr. F.J.W. Niemans - Veltman 
 
 

https://www.4hetleven.nl/
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Agenda 5 december 2018 – 30 januari 2019 

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

Cultuurhuys De Kroon, Winkelcentrum  

Maandag 17 dec.: Sfeervol Kerstdiner ................................................... 12.00 - ± 14.30 uur 

Zaal open vanaf 11.30 uur 

Restaurant Easy Dinner, Nesse 18, Waddinxveen 

Kosten: € 20,-- per persoon 

Dinsdag 18 dec.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Donderdag 3 jan.:  Seniorenfilm Dorst .................................................... 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon, Winkelcentrum 

Vrijdag 11 jan.: Nieuwjaarsreceptie .................................................... 14.00 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 13.30 uur.  

Dinsdag 15 jan.: 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: (tel.nr. in de volgende Aktueel) ..............  

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. (vanaf januari 2019 € 25,00) 

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 18 januari 2019 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 30 januari 2019. 

 

Neemt u regelmatig even de tijd om op onze website www.kbowaddinxveen.nl te kijken, voor het laat-

ste nieuws, foto’s van activiteiten van onze afdeling en het nieuws van de landelijke KBO-PCOB 
 

KBO afd. Waddinxveen is ook actief op Facebook. 

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