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Beste Mensen, 

Blij dat ik weer een stukje voor u mag schrijven. 

Dit is de eerste uitgave van ons Aktueel in het 

nieuwe jaar. Ik mag nog alle leden en hun dierbaren 

een gezond en gelukkig nieuwjaar wensen.  Dit is 

een moment om terug te kijken op het afgelopen  

jaar en een blik op het volgende jaar! Wie op onze 

nieuwjaarsbijeenkomst was; ik  heb gezegd, kijkend 

naar de wereld om ons heen is er nog weinig veran-

derd, veel ellende. In ons Waddinxveen valt het in 

verhouding gelukkig mee. Maar laten we beginnen 

in onze naaste omgeving, en aandacht hebben voor 

elkaar!  

Terugkijkend naar onze plaatselijke KBO. Bestuur-

lijk een moeilijk jaar. Een secretaris die afscheid 

wilde nemen, een voorzitter die tijdelijk wat afstand 

moest nemen, andere vrijwilligers die het begrijpe-

lijk wat rustiger aan wilden doen. Maar wat ben ik 

trots als ik zie hoe het werd opgevangen, door ande-

re enthousiaste bestuursleden en vrijwilligers. Res-

pect daarvoor. We kunnen nog steeds dankbaar zijn 

voor deze inzet. Zelf ga ik er weer voor, en er is 

genoeg te doen. Zowel landelijk als plaatselijk. 

Aandacht voor ons als “senioren” is erg belangrijk. 

Een groeiende doelgroep, die aandacht verdiend. In 

mijn praatje op de nieuwjaarsbijeenkomst heb ik al 

aangegeven dat wij door een groot deel van de sa-

menleving gezien worden als een kostenpost, ter-

wijl men vergeet dat zoals Nederland er nu voor-

staat een verdienste is van onze generatie. 

Groet, Hans Kientz 

 

 

Werkgroep Zieken & Zorg 

Knorretje weer goed gevuld. Dank daarvoor.  

In 2018 hebben weer veel leden een gift gestopt in 

ons spaarvarken ‘Knorretje’. 

De werkgroep Zieken en Zorg konden veel leden 

die ziek waren een klein presentje aanbieden. Ook 

met kroonverjaardagen werden onze leden niet 

vergeten, zij hebben een kaartje ontvangen. 

Met Kerstmis hebben we ook de partners van over-

leden leden een blijk van medeleven gebracht, vaak 

in de vorm van een kerststukje of een bloemetje. 

Ieder die Knorretje heeft gesteund willen wij daar-

om heel hartelijk danken en we hopen dat ook in 

2019 ons spaarvarkentje gespekt zal worden.  

Weet u een KBO-Lid in uw omgeving die ziek is  

of die wat extra aandacht nodig heeft, geeft u dit 

dan s.v.p. door aan Tonny Koetsier, coördinator van 

de werkgroep. Tel 0182 617 228. 

 

 

Werkgroep Reizen en Recreatie 

Zet vast in uw agenda 10 april 

Nog volop winter, maar wij zijn al bezig met onze 

voorjaar-reis. 

Deze keer valt het iets vroeger, dit i.v.m. Pasen. 

Wij gaan er weer een gezellige en mooie dag van 

maken. 

In volgende Aktueel komen meer details.  

 

Groet van Irene en Riet 

 

 

Gezellig samen zijn 

Genieten van en met elkaar van het Kerstdiner dat 

werd gehouden op maandag 17 december j.l. 

Apo Yilmaz stelde ook dit jaar, op zijn vrije dag, 

zijn restaurant “Easy Dinner” weer ter beschikking 

voor de KBO om er samen met zijn personeel weer 

een sfeervol kerstdiner van te maken. 

Circa 85 leden schoven aan mooi opgemaakte tafels 

aan, om vanaf 12.00 uur aan het diner te beginnen. 

Mevr. Lieve van der Meerschaut opende het diner 

met een klein meditatief moment en een momentje 

stilte. 

Na het voorgerecht vertelde Lieve van der 

Meerschaut een mooi Kerstverhaal wat ons aan het 

denken zette. 

Daarna kregen we het hoofdgerecht en aansluitend 

het toetje. 
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Hierna was er een loterij met als prijs prachtige 

kerststukken die waren gemaakt door de dames 

Stien Rodenburg en Angela Boomers en waarvan 

de opbrengst ten goede kwam  aan de werkgroep 

Z&Z (Zieken & Zorg). Zij kunnen hiermee de leden 

die ziek zijn, of revalideren en zij die hun naaste dit 

jaar hebben verloren een bezoekje brengen met een 

mooi kerststuk.  

Apo Yilmaz kreeg als dank een mooi kerststuk  

voor zijn vrouw die hem op zijn vrije dag had moe-

ten missen. 

Het personeel kreeg ook een aardigheidje voor hun 

geweldige inzet zowel in de keuken als in het res-

taurant. 

Aan het einde van het diner namen wij afscheid van 

elkaar om zo naar de komende feestdagen te gaan. 

De foto’s staan op onze website 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

 

Een toost op het nieuwe jaar 

In een - op 11 januari 

j.l. - goed gevulde zaal 

bracht voorzitter Hans 

Kientz een toost uit op 

het nieuwe jaar dat voor 

ons ligt.  

Op deze middag stelde 

het  nieuwe secretariaats-echtpaar, de heer en mevr. 

Han en Anneke van der Zon, zich aan ons voor en 

werd hun een fijne samenwerking in het Bestuur 

toegewenst. Tevens werd er officieel afscheid ge-

nomen van onze oud-secretaris Hans Nijenhuis, die 

bedankt werd voor het vele werk dat hij verzet 

heeft.  

Zowel voor als na de pauze kwam verhalenverteller 

Eric Borrias aan het woord en hóe! Gedreven, hila-

risch en met veel mimiek bracht hij zijn verhalen tot 

leven.  

Een leuke middag en een goed begin van 2019, 

waarin de KBO-afd. Waddinxveen, weer haar best 

zal doen voor de belangenbehartiging van onze 

leden en de diverse werkgroepen met veel plezier 

weer aan de slag zijn gegaan met hun activiteiten. 

Jeannette van Egmond 

 

 

Bingonieuws  

Op vrijdag 15 februari organiseren wij 

weer een gezellige bingomiddag van 

14.00 t/m 16.15 uur. Waarbij iedereen 

welkom is, “jong of oud, lid of geen lid 

van de KBO” 

Deze zal worden gehouden in de Hoge Noot, Jan 

Willem Frisoweg 1 waarbij iedereen van harte wel-

kom 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 niemand 

met lege handen naar huis!  

Het adres: 

De Hoge Noot 

Jan Willem Frisoweg 1 

2741 BV Waddinxveen  

Iedereen is van harte welkom! 

Overige Bingodagen: 

15 – 03 - 2019 Bingomiddag 

12 – 04 – 2019 Paasbingo 

24 – 05 – 2019 Bingomiddag 

 

 

 

Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons mee 

helpt sparen met:  

AH koffiepunten, DE-zegeltjes en Bakkerij 

‘t Stoepje zegels.  

Wij als werkgroep Culturele Activiteiten kunnen 

hiermee leuke dingen doen op onze activiteiten. 

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. 

 

Beste leden, 

Als coördinator van de werkgroep Culturele-

Activiteiten wil ik u hartelijk bedanken voor de vele 

zegeltjes die wij afgelopen jaar weer van u hebben 

mogen ontvangen. 

Wij kunnen hier zoveel leuke dingen van doen in 

onze activiteiten. 

Bedankt en onze vraag aan u is: blijft u  de zegeltjes 

ook het komende jaar a.u.b. weer voor ons sparen. 

Alvast onze hartelijke dank hiervoor! 

Elly Groenendijk, Coördinator Culturele-Activitei-

ten van de KBO afdeling Waddinxveen 
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Middagfilm voor Senioren 

De Wilde Stad 

Op donderdag7 februari om 14.00 uur  

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum). 
De Wilde Stad schetst een beeld van de stad (Am-

sterdam) vanuit een totaal nieuw perspectief, dat 

van de onopgemerkte inwoners: de vele wilde die-

ren en planten.  

Bergketens van glas en beton, industriële savannes, 

kilometers rioolbuizen.  

Voor een groot aantal wilde dieren, bomen en plan-

ten zijn onze straten, tunnels, waterwegen en ge-

bouwen van baksteen net zo geschikt en aantrekke-

lijke als een oerbos of nieuwe wildernis.  

De stad verdringt of vervangt niet de natuur, het is 

natuur. De forenzende patatmeeuw en de vinex-vos 

zijn net zo wild en bijzonder als de zeehond en de 

panda. 

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

een kopje koffie of thee met wat lekkers.  

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

www.cultuurhuysdekroon.nl  

(In de maand maart is er geen Middagfilm voor 

Senioren) 

 

Juristen- en Pensioentelefoon vaker be-
reikbaar 

De KBO-PCOB Juristen- 

en Pensioentelefoon heeft 

met ingang van 2019 een 

verruimde bereikbaarheid.  

Vanaf 2 januari is zowel op 

woensdag- als donderdag-

middag een vrijwilliger van de Juristentelefoon en 

de Pensioentelefoon aanwezig. 

 

De ruimere openingstijden zijn als volgt: 

Juristentelefoon (030-340 06 55): 

- Woensdag 13.00 – 15.00 uur 

- Donderdag 13.00 – 15.00 uur 
 

Pensioentelefoon (030-340 06 55): 

- Woensdag 13.00 – 15.00 uur 

- Donderdag 13.00 – 15.00 uur 
 

De bereikbaarheid van de Servicetelefoon blijft 

ongewijzigd. De openingstijden hiervan zijn: 

maandag t/m donderdag van 10.00 – 13.00 uur. 

 

 

 

 

.

 

 

Wij feliciteren in de maand februari 

 1 mevr. A.M.G. Holman - Lorsheijd 
 1 dhr. C.I.M. Koolmees 
 2 dhr. J.A. Ponsioen 
 2 dhr. M.J. Schakel 
 3 mevr. J.M. Bron 
 3 dhr. L. Wempe 
 4 dhr. A.J.M. v.d. Hondel 
 4 mevr. W.J.M. Rijn - Blom 
 5 mevr. A.E. van Eck - Duiken 
 6 dhr. C. van Dam 
 6 dhr. Th.A. Verkleij 
 7 mevr. M. Merkestijn - de Jong 
 7 dhr. P. Polfliet 
 8 mevr. E. Aalbers - Bijnen 
 8 dhr. A.J. Kleiweg 
 9 mevr. G.F. van Rijswijk-van Veen 
 9 mevr. J. van Tol-Luijten 
 10 mevr. C.N.A. Fens - Vergouw 
 10 mevr. E. Snikkers-Groen 
 11 mevr. M.T.H. Gerts-Frieling 
 11 mevr. F.L. Koppelaar-Bouwman 
 11 dhr. N.C.L. Lelieveld 
 11 mevr. M. Mourits - Sluys 
 11 mevr. J.M.H. Piette - van der Steen 
 12 mevr. M.H.Th. Verwoerd - v.d. Zwet 
 15 mevr. G.M.J. Fokke - Wintermans 
 15 dhr. W.N. Hoogerdijk 
 16 mevr. G.P. van der Ark - Versteeg 
 16 mevr. M.C. Plooy - van Rutten 

 16 mevr. S. Vis 
 16 dhr. W. Vogelzang 
 17 mevr. S.H. Doeleman - v.d. Klauw 
 17 mevr. B.J.M. Duin - de Groot 
 18 mevr. A. de Wit - van der Kroef 
 19 dhr. J.G. Koops 
 19 dhr. J.H.F. Reijnders 
 20 mevr. J. Hoogerdijk-Boezaard 
 20 mevr. L.F.M. Kaaijk - Slot 
 20 dhr. W. de Knegt 
 20 mevr. M.J. van der Laan - van Leusden 
 21 dhr. C. Koot 
 21 mevr. W.M. Romijn - Luiten 
 22 mevr. M. Jaspers-  van Rhijn 
 22 mevr. E.J.M. van der Lans - Vergeer 
 23 dhr. C.J.T. Smit 
 24 dhr. P.A. van Es 
 24 mevr. H. Reichard - van Dijk 
 25 mevr. A. de Graaf 
 27 mevr. M.J.A. Evers - Verdegaal 
 27 mevr. E.M.T. van Rhijn - Boekhorst 
 27 dhr. A.C. van Rutten 
 28 mevr. H.M.G. de Groot - Keijzer 
 28 dhr. M.P. van der Hoeven 
 28 mevr. G.M.C. Kleiweg - Koemans 
 28 dhr. L.M.J. van Loo 
 28 dhr. J.C.P. Toor 
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Agenda  30 januari – 27 februari 2019 

 

Dinsdag 5 feb.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Donderdag 7 feb.: Middag-Seniorenfilm De Wilde Stad ....................... 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon, Winkelcentrum  

Vrijdag 15 feb.: Bingomiddag .............................................................. 14.00 -16.15 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Kosten € 4,00 voor 2 bingo-plankjes en kopje koffie of thee. 

Dinsdag 19 feb.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

 

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

Klusjesman: Martijn Hunsche ..................................... telefoon 06-487 00 930 

Secretariaat: Han van der Zon ..................................... telefoon 06-476 99 460 

                     Anneke van der Zon ............................... telefoon 06-227 44 559 

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 € 25,00 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 15 februari 2019 op het redactie-

adres.  

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 27 februari 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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