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De voorzitter schrijft…. 

Beste mensen, 
 

Als u alle publicaties en informatie volgt in de me-

dia (uw voorzitter probeert dat)  zijn twee zaken die 

mij in het bijzonder bezighouden op dit moment. 

Als eerste alle discussie over het klimaat. Niet al-

leen voor onze generatie, maar juist voor de ko-

mende generaties. Onze kinderen en (ach-

ter)kleinkinderen. We zien aan allerlei ontwikkelin-

gen om ons heen, dat deze aandacht noodzakelijk is. 

We moeten alleen uitkijken dat dit geen politiek 

spelletje wordt, maar dat we met elkaar hieraan 

moeten werken. Geen vliegen afvangen maar posi-

tief aanpakken. Kijken naar wat er mogelijk is in 

het kader van kosten voor eenieder. Ook belangrijk 

vind ik dat er overleg moet zijn op EU niveau, want 

we leven niet op een eilandje, en moeten ook niet 

het braafste jongetje van de klas willen zijn, we 

moeten dit samen oplossen. 

Het tweede punt is natuurlijk de (onze) pensioenen,  

hoe kan het zijn, dat daar zo’n discussie over is. We 

hebben dit met elkaar bijeen gespaard, in de 80e 

jaren is de pot geplunderd, er zit veel geld in de pot, 

maar reken regels maken het mogelijk om niet te 

indexeren en misschien zelfs te korten. Niet te ver-

teren. Benieuwd hoe dit afloopt, de KBO-PCOB zit 

er bovenop! 

Niet vergeten op 20 maart gaan we stemmen voor 

de provinciale staten. Meestal staan deze verkiezin-

gen wat verder van ons af, maar nu erg belangrijk 

voor de samenstelling van de Eerste Kamer, of de 

coalitie gesteund verder kan. Ik wens u wijsheid. 

 

Groet Hans Kientz 

 

 

 

 

 

 

 

Werkgroep Reizen en Recreatie 

Voorjaar dagtocht Zonnetrein Ooijpolder en 
Doesburgsche Mosterdfabriek op woensdag 
10 april. 

Vertrek vanaf het Anne FrankCentrum om 8.30 uur, 

wij willen op tijd vertrekken daarom gaarne om 

8.15 uur aanwezig zijn. Terugkomst 18.30 uur. 

De kosten van deze dag zijn  € 58,00 voor leden, 

niet leden € 61,00. 

Wij gaan richting Millingen, waar we van koffie en 

gebak gaan genieten. Zonnetrein van Millingen naar 

Ooij. Fluisterstil  door de Ooijpolder. U hoort de 

vogels fluiten, koeien loeien en de gids vertelt over 

dit unieke stukje natuur langs de Waal met terpen, 

oude kerkjes, kleiputten en steenfabrieken. 

In Millingen dineren we. 

15.00 uur Excursie bij de Doesburgsche mosterdfa-

briek, tevens museum. Hier krijgen we een rondlei-

ding en kunt u zien hoe ze nu nog de ouderwetse 

“boeren” mosterd maken. 

Vrije pauze om in de “Gildenhof” met diverse oude 

ambachten en leuke winkeltjes sfeertje te proeven. 

In het Gilde café sluiten we de dag af met koffie of 

thee met een plak cake. 

U kunt zich inschrijven vanaf  1 maart (bellen tus-

sen 17.00 - 18. 00 uur)  

Riet Plooy 0182-61 75 26 

Irene Benschop 0182-61 51 74. 

Bent u geen lid van de KBO en wilt u toch mee, dan 

kunnen wij u op een reservelijst plaatsen. 

Zijn er nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen. 

Betaling uiterlijk 15 dagen van te voren op bankre-

kening NL91 INGB 0006 217 634 t.n.v. Katholieke 

Bond voor ouderen, afd.  Waddinxveen te Wad-

dinxveen.  

 

Tot 10 april, wij hebben er zin in. 

Irene Benschop en  Riet Plooy 
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Veertig dagen geen druppel, doet u mee?  

KBO-PCOB: Samen sterker voor senioren 

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de 

grootste seniorenorganisatie van Nederland. Wij 

maken ons sterk voor een samenleving waarin 

senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen 

omzien naar elkaar. Gezond ouder worden is een 

van de speerpunten waarvoor wij ons inzetten, 

zowel op landelijk als op provinciaal en gemeen-

telijk niveau. 
 

Dat we een vitale beweging van senioren voor seni-

oren zijn, maakt indruk, ook in Den Haag. Zo vroeg 

het ministerie van VWS ons aan tafel voor het pre-

ventieakkoord aan de alcoholtafel om mee te praten 

over preventieve acties. 

Een wijntje is gezellig. En ’s avonds nog eentje, of 

twee. Maar kunt u ook 40 dagen zonder een druppel 

alcohol? Om mensen bewust te maken van hun 

drinkgedrag, organiseert KBO-PCOB, samen met 

IkPas de actie 40 dagen geen druppel. 

De 40 dagen-actie loopt tot en met zondag 14 april 

2019. Wilt u op zondag niet vasten, dan kunt u de 

actie verlengen tot Pasen (zondag 21 april). De actie 

duurt dan 46 dagen waarbij u op de zondagen wel 

alcohol mag gebruiken. 

In het KBO-PCOB Magazine van deze maand leest 

u het hele artikel.  

 

 

Bingonieuws  

Op vrijdag 15 maart 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” 

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!  

Tevens kunt u zich op deze bingo-middag inschrij-

ven voor de op 12 april te houden Bingo met de 

sfeer van Pasen. 

Het adres: 

De Hoge Noot 

Jan Willem Frisoweg 1, 2741 BV Waddinxveen  
 

Iedereen is van harte welkom! 

Op vrijdag 12 april organiseert de KBO 
een bingo met de sfeer van Pasen 

Programma van de middag:  
 !3.00 uur zaal open en u kunt alvast 

lootjes kopen voor een goed gevulde 

prijzentafel. 

 13.30 uur Aanvang  

 3 ronden bingo die ieder vooraf zal 

gaan met een sta-op-bingo 

 Koffie/thee met een kleine High Tea 

 Er zal een spel worden gespeeld: Weet u ant-

woord op de vraag met leuke prijzen. 

 Trekking van de lootjes. 

 ca. 16.30 uur zullen wij de middag afsluiten. 

 

Voor deze middag vragen wij van u € 6,00 (voor de 

gemaakte kosten). 

Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij 

kunnen gaan rekenen dus van te voren opgeven is 

gewenst. 

Dit kan vanaf de bingomiddag van 15 maart en 

daarna telefonisch 0182-61 81 97 

of mail naar: ep.groenendijk@hetnet.nl met ver-

melding van naam en telefoonnummer 

Adres waar deze middag plaats zal vinden is: 

Zaal de Hoge Noot (Het Concordia gebouw) 

Jan Willem Friso weg 1,  

2741 BV Waddinxveen 

Voor meer info:  www.kbowaddinxveen.nl  
 

Lid of geen lid, van jong tot oud 

Iedereen is op deze middag van harte welkom! 

 

 

Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstra-
ten op maandag 13 mei 2019 

De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal dit jaar 

plaatsvinden op maandag 13 mei 2019. Dit jaar 

gaan we met de bus naar de mooie kloosterkerk in 

Meersel-Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-

Belgische grens. Hier werd in 1687 een Kapucij-

nenklooster gebouwd. Het klooster doet nu dienst 

als kapel waarin erediensten plaatsvinden en de 

bijbehorende kerk is parochiekerk geworden. 

De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets 

lekkers in taverne De Zevenster direct naast de 

kerk. Daarna vindt er een eucharistieviering plaats. 

Na de lunch in genoemde taverne staat het Plechtig 

Maria lof op het programma. Voordat de bus weer 

huiswaarts keert, wordt er gezamenlijk nog een 

kopje thee gedronken. 

Voor deze bedevaart kunt u zich tot 29 april a.s. 

opgeven bij het bestuur van uw afdeling. 

De kosten zijn € 49,50 per persoon. Deze kunt u 

betalen bij uw afdeling zodra bekend is of er vol-

doende deelname vanuit onze afdeling is. De op-

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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stapplaatsen worden na 29 april a.s. bekend ge-

maakt aan u of uw afdeling.  

Wij nodigen u van harte uit om deze mooie dag met 

ons mee te maken. 

Wilt u nog meer informatie dan kunt u bellen of 

mailen met mevrouw Ameling, mevrouw Van Tol 

of mevrouw Gijbels. Onderstaand treft u de con-

tactgegevens aan van beide dames: 

Mw. M. Ameling: 010-2264376 

marijke.ameling6@gmail.com 

Mw. M. van Tol: 071-4014744 

mariavantol@casema.nl 

Mw. M. Gijbels: 

mariannegijbels@hotmail.com 

 

 

Toneelstuk op vrijdagavond 3 mei 

Noteert u  alvast in uw agenda?! 

KBO-afdeling Waddinxveen heeft de toneelgroep 

“De Doorzetters” (voorheen De Toneelvrienden) 

gevraagd hun nieuwe toneelstuk te spelen in “de 

Hoge Noot”, Jan Willem Frisoweg 1 op vrijdag-

avond 3 mei. 

Ze spelen dit jaar een speciaal stuk over senioren en 

zorg. Het stuk is geschreven in opdracht van de drie 

ouderen bonden: de KBO, de ANBO en de PCOB 

in het kader van het project “ Gedeelde zorg is hal-

ve zorg”. 

De aanvang is 20.00 uur en het stuk duurt ongeveer 

vijf kwartier. 

 

In de volgende Aktueel leest u meer informatie, en 

waar u de kaarten kan reserveren.  

 

 

Hulp bij de Belastingaangifte (HUBA) voor 
het jaar 2018 

Vrijwilligers van de ouderenbonden KBO, PCOB 

en ANBO bieden ook dit jaar weer hulp bij het 

invullen van uw belasting-aangifte voor het jaar 

2018.  

Voor de ouderenbonden in Waddinxveen zijn de 

volgende vrijwilligers beschikbaar:  

KBO: Dhr. Ad Meskers, telefoon 0182-613094 of 

06-49908800, coördinator 

 Dhr. Harry Westerik, telefoon 0182-613989  

 Dhr. Han van der Zon telefoon 06 47699460 

PCOB: Dhr. Aat Hilgers, telefoon 0182-615976 

ANBO:Dhr. Jan van der Loo, telefoon 0182-615795 
 

Een dezer dagen ontvangt u van de Belastingdienst 

het verzoek om vóór 1 mei 2019 uw belastingaan-

gifte voor het Jaar 2018 in te dienen bij de Belas-

tingdienst. Ook als u géén verzoek hebt ontvangen 

maar wel verwacht dat u nog belasting moet betalen 

of verwacht belasting terug te krijgen, moet u aan-

gifte doen. 

Indien u in voorgaande jaren gebruik hebt gemaakt 

van deze dienstverlening, dan zal de u bekende 

vrijwilliger contact met u opnemen. 

Indien u nog geen gebruik hebt gemaakt van deze 

service, kunt u contact opnemen met een van de 

bovengenoemde vrijwilligers 

De vrijwilliger komt bij u aan huis. 

U blijft zelf verantwoordelijk voor de aangifte. 

Wij vragen een kleine onkosten vergoeding. 

De aangifte wordt digitaal gedaan. De vrijwilliger 

vraagt voor U bij de Belastingdienst een machti-

gings-code aan. Met deze code machtigt u de vrij-

williger  de aangifte te ondertekenen en te versturen 

naar de Belastingdienst. Deze code krijgt u toege-

stuurd, waarna u deze moet doorgeven aan de vrij-

williger die de code moet activeren. 

Na 1 maart 2019 kan gebruik gemaakt worden van 

de gegevens waarover de Belastingdienst op dat 

moment beschikt. De vrijwilliger kan met behulp 

van de bovengenoemde machtigingscode toegang 

krijgen tot deze gegevens. Tijdens de aangifte wor-

den  deze gegevens, vergeleken met u eigen gege-

vens. 

U moet de gegevens waarop uw aangifte gebaseerd 

is wel bij de hand hebben:  Zoals jaaropgaven in-

komen, de WOZ beschikking van 2018, bankgege-

vens, betalingsbewijzen voor ziektekosten en giften  

De door u gevraagde vrijwilliger zal zorgdragen 

voor de verzending van de aangifte naar de Belas-

tingdienst; u krijgt een kopie van de aangifte. 

Ook kan de vrijwilliger u helpen bij vragen over 

Huur- en Zorgtoeslag. 

Indien u voor het eerst gebruik wilt maken van deze 

belastingservice, neem dan zo spoedig mogelijk 

contact op met een van de bovengenoemde perso-

nen. Zij kunnen deze hulp dan inplannen, zodat alle 

aanvragen op tijd behandeld kunnen worden.  

Als u geld terug verwacht en u wilt dit vóór 1 juli 

ontvangen, dan moet uw aangifte vóór 1 april ver-

zonden zijn. 

 

 

Maaltijdhulp vereenvoudigt keuze maal-
tijdservice binnen Nederland 

Den Haag – Verzamelsite Maaltijdhulp draagt 

bij aan het vereenvoudigen van de zoektocht 

naar de juiste maaltijdservice. Het platform is 

sinds november 2018 uit de testfase en is nu be-

schikbaar voor heel Nederland. Het gebruik van 

Maaltijdhulp biedt handvatten aan familie, ken-

nissen, vrienden en mantelzorgers die op zoek 

mailto:marijke.ameling6@gmail.com
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zijn naar een maaltijdservice voor een oudere 

die hulp kan gebruiken bij de maaltijdvoorzie-

ning. 
 

Het platform is ontstaan en ontwikkeld vanuit een 

eigen behoefte, waar het zoeken van een maaltijd-

service een complexe taak bleek te zijn. Maaltijd-

hulp heeft met 1000 verschillende maaltijdservices, 

het grootste gedeelte van de Nederlandse markt in 

kaart gebracht. Door de compleetheid en hoeveel-

heid informatie die beschikbaar is, is het voor de 

bezoeker mogelijk om een goede en complete ver-

gelijking te maken. 

De bezoeker kan de maaltijdservice vergelijken op 

basis van een groot aantal factoren. Voorbeelden 

hiervan zijn: de gemeente, de prijs, de soort maal-

tijd, de soort bezorging, zijn portiegroottes mogelijk 

en een scala aan extra opties. 

Het platform is zo ontwikkeld dat het voor iedereen 

mogelijk moet zijn om er mee te werken. Het is 

voor de initiatiefnemers dan ook van groot belang, 

dat de gebruiksvriendelijkheid hoog is en op een 

hoog niveau blijft. “Daar werken we elke dag aan.” 

Over het platform 

Het platform www.maaltijdhulp.nl is altijd in ont-

wikkeling en de veranderingen van maaltijdservices 

zijn constant. Om de kwaliteit te garanderen worden 

de gegevens die op Maaltijdhulp staan, handmatig 

gecontroleerd en toegevoegd. Mist u gegevens, dan 

kunt u ons altijd een tip sturen. 

 

 

KBO-PCOB: Laat je niet verrassen door 
de toekomst 

In 2030 zal Nederland naar verwachting 8,5 mil-

joen huishoudens tellen. Nu zijn dat er 7,9 miljoen. 

Volgens de huishoudensprognose  2018-2060 van 

het CBS komen er vooral meer eenpersoonshuis-

houdens bij, waarvan een groot deel alleenwonende 

ouderen.  

Manon Vanderkaa: “We staan voor een grote uit-

daging. Door nu te gaan denken over oplossingen 

samen met senioren, kunnen we bouwen aan een 

goede toekomst. Maar dan moeten we ook nu echt 

beginnen.” 

De Nederlandse sa-

menleving verandert. 

Momenteel wonen er 

bijna een half miljoen 

meer 20-minners dan 

65-plussers in Neder-

land. Door de toename 

van het aantal ouderen zal de verhouding in 2030 

andersom zijn. Het aantal 65-plussers overtreft dan 

het aantal jongeren met bijna een half miljoen, al-

dus het CBS. 

Manon Vanderkaa: “Deze feiten zijn geen verras-

sing. De cijfers maken wel meer dan ooit duidelijk 

dat vítaal ouder worden echt belangrijk is. Nog 

steeds worden mensen verrast als bijvoorbeeld on-

verhoopt zorg nodig is. Dan ervaar je hoe belangrijk 

een goed netwerk is, dat een passende woning veel 

oplost en fit zijn je mobiel houdt. Daarom is nu 

nadenken over de toekomst van belang. Persoonlijk, 

maar ook qua beleid! De juiste zorg op de juiste 

plek is een randvoorwaarde. En daar dragen wij ook 

ons steentje aan bij.” 

Actieve rol 

KBO-PCOB zet zich actief in voor vitaal ouder 

worden binnen het Pact voor de Ouderenzorg en het 

Nationaal Preventieakkoord.  “We zitten aan tafel in 

het zorgveld, we geven input voor beleid. Daarnaast 

leidt KBO-PCOB ook de ouderenadviseurs op die 

senioren ondersteunen met het tijdig maken van 

keuzes. Met de 800 plaatselijke afdelingen spelen 

we een actieve rol in de sociale netwerken van ou-

deren. Ook willen we wooncoaches inzetten om een 

helpende hand te bieden. Zij kennen de regels, kun-

nen helpen keuzes te maken, hebben zicht op de 

diverse woonmogelijkheden. Nu en in de toe-

komst,” aldus Manon Vanderkaa. 

Andere inrichting van de samenleving 

De toename van het aantal ouderen betekent ook 

iets voor het gebruik van de openbare ruimte. Ge-

meenten moeten daar rekening mee gaan houden. 

Plekken die nu door jongeren gebruikt worden, 

zoals ‘hangplekken’, speeltuinen en bijvoorbeeld 

voetbalvelden en pretparken moeten misschien 

veranderd worden tot plekken die meer geschikt 

zijn voor senioren. Ook het medialandschap zal zich 

meer gaan richten op de groep televisiekijkende 

senioren, want het kijkerspotentieel onder jongeren 

neemt af. Zo verandert de samenleving mee met de 

ontwikkelingen. 

 

 

Van elkaar leren en elkaar inspireren tij-
dens Inspiratiebijeenkomst ‘Eén tegen 
eenzaamheid’ 

Iedereen voelt zich wel eens eenzaam, jong of oud. 

U heeft ook vast wel gemerkt dat het onderwerp erg 

actueel is en hoog op de politieke agenda staat door 

het programma ‘Eén tegen eenzaamheid’ van minis-

ter Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (VWS). KBO-PCOB werkt van harte mee 

aan de ambitie van de minister. Gelukkig gebeurt er 

al van alles binnen onze afdelingen om eenzaam-

heid te verlichten of te voorkomen. Maar we zijn er 

nog niet. Daarom organiseren we de Inspiratiebij-

eenkomst ‘Eén tegen eenzaamheid’ om met elkaar 

verder door te praten hoe we eenzaamheid kunnen 

verminderen.  

http://www.maaltijdhulp.nl/
https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/prognose-3-5-miljoen-alleenwonenden-in-2030
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De inspiratiedag vindt plaats op donderdag 4 april 

op het verenigingsbureau in Utrecht. Tijdens deze 

dag staan de volgende onderwerpen centraal: 

 Toelichting op het plan ‘Eén tegen eenzaamheid’ 

en de rol van lokale allianties door professor An-

ja Machielse. Zij is lid van de wetenschappelijke 

commissie van het programma ‘Eén tegen een-

zaamheid’ en adviseur op het gebied van een-

zaamheid voor de gemeente Rotterdam. 

 Samen nadenken over de rol van de lokale afde-

lingen: hoe kan dit vorm worden gegeven; welke 

ervaringen zijn er al? 

 Inhoudelijke kennismaking met een methode om 

eenzaamheid bespreekbaar te maken. 
 

Van elkaar leren en elkaar inspireren is het uit-

gangspunt van deze dag. Zo kunnen we samen aan 

de slag om eenzaamheid te verminderen. 

Praktische informatie 

Datum: donderdag 4 april 

Tijd: 10.15-15.30 uur (zaal open om 10.00 uur) 

Locatie: kantoor KBO-PCOB 

Adres: Europalaan 40 in Utrecht 

Deelname is gratis en voor een lunch wordt ge-

zorgd. Reiskosten zijn voor eigen rekening. 

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformu-

lier op www.kbo-pcob.nl/nieuws.         

U ontvangt enkele dagen voor de bijeenkomst een 

bevestiging en een routebeschrijving naar het kan-

toor van KBO-PCOB.  

Aanmelden kan tot en met 29 maart. 

 

 

Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons mee 

helpt sparen met:  

AH koffiepunten, DE-zegeltjes en Bakke-

rij ‘t Stoepje zegels.  

Wij als werkgroep Culturele Activiteiten 

kunnen hiermee leuke dingen doen op 

onze activiteiten. Met uw zegeltjes, punten en boek-

jes 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. 

.

 

 

Wij feliciteren in de maand maart 

 1 mevr. H. Skowronski - Corten 
 2 mevr. A.C.M. Heemskerk - Steenland 
 3 mevr. M. Verhoeven - Moons 
 4 dhr. N. Kaaijk 
 4 mevr. C.C. Rodenburg 
 5 mevr. C.M. v. Berkesteijn-Heemskerk 
 6 dhr. C.J. Huisman 
 6 dhr. H.A. Moerings 
 7 mevr. G.C.A. Ebskamp 
 7 mevr. J.H.C. van Loon 
 9 mevr. H. Boskma 
 9 mevr. M.A. Langelaan - van Dijk 
 9 dhr. F. Leenen 
 9 dhr. J.P. Slaman 
 10 mevr. E. Kientz - Pols 
 10 mevr. G.C.M. Slaman - v. Zoest 
 11 mevr. A. Bikker 
 11 dhr. J.F.A. van der Leun 
 11 mevr. C.M.A. Schakel - Verkaaik 
 11 mevr. G. Wempe - v.d. Luer 
 12 mevr. H.C.M. Koemans -Stroop 
 13 mevr. G. Lapaer-de Vlieger 
 13 mevr. G. van Peperstraate - Bron 
 14 dhr. M.J.M. Mimpen 
 14 mevr. L. Overes - Agterberg 
 14 mevr. C.M. Verbeij-Koot 

 15 dhr. F.H.T Lim 
 15 mevr. W.M.M. van Nieuwenhuyzen 
 15 mevr. M.J. Schaap 
 16 mevr. G. Rupke - van Veen 
 16 dhr. H.G.A. Zaat 
 17 mevr. W. van der Ark-Horsselenberg 
 17 mevr. F.E.M. Verkleij - Lichtenberg 
 18 mevr. R. Groenendijk 
 20 mevr. M.J. van  ' t Slot - Bruijstens 
 21 dhr. A.J.M. van Dijk 
 21 mevr. H.L.M.J. Eerden - Verhoef 
 21 dhr. J.A.J. van der  Zon 
 23 dhr. C.J. Helmond 
 23 dhr. A.A.M. Kuster 
 24 mevr. C.A.M. Looijestein-Louwers 
 25 mevr. K. Boer - Rijpstra 
 25 mevr. K. Schrever-Hoogendoorn 
 28 mevr. C.F. van Winkelhof 
 29 mevr. N.F. van Helden-de Kleijn 
 29 dhr. A.T. van Helden 
 29 mevr. M.C.J. Verkleij - van Elk 
 30 mevr. C.H.M. de Jong - van Teijlingen 
 31 dhr. J.M.M. de Langen 
 31 mevr. M.J. Siersema 
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         Katholieke Bond van Ouderen afd.Waddinxveen    

          Belangenorganisatie voor 50-plussers 

 

KBO Aktueel 27 feb 2019 Blad 6 

 

Agenda  27 februari – 27 maart 2019 

 

Dinsdag 5 maart: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Vrijdag 15 maart: 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 maart: 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 maart 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 27 maart 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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