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Secretariaat KBO afd. Waddinxveen: 

Klaproos 5, 2742 ME Waddinxveen  

E-mail secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com 
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E-mail: aktueel@kbowaddinxveen.nl  
 

Website KBO afd. Waddinxveen:  
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KBO 
Waddinxveen  
 

Sinds 12 april 1977 

Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

27ste jaargang, nr. 3 
27 mrt 2019 
 

De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Hier weer een berichtje van uw voorzitter. Wat een 

hectische tijden weer, kijkend naar het buitenland 

(Nieuw Zeeland) valt het hier relatief mee wilde ik 

schrijven, maar terwijl ik achter mijn laptop zit, 

krijg ik het nieuws binnen over Utrecht.  

Als ik dit schrijf zijn de verkiezingen nog niet ge-

weest. Als u dit leest wel! Ik ben heel benieuwd hoe 

de uitslag is. Behoudt de coalitie de meerderheid in 

de Eerste Kamer, ja of nee, en wat is goed voor ons 

als senioren  m.b.t. pensioenen en klimaat. Ik hoop 

dat u bewust gekozen hebt, alhoewel het niet mee-

valt met al die politici die over elkaar heen buitelen.  

Uw KBO afdeling is druk doende met de voorbe-

reiding van de jaarvergadering (5 april). We hopen 

u daar weer de te ontmoeten, om vragen te beant-

woorden over de afgelopen periode, en een blik op 

de toekomst! Belangrijk is dat u daar weer een vol-

tallig bestuur ziet, voorwaar een zegen! Ook zijn we 

zeer verheugd dat onze redactie van KBO-Aktueel 

aangegeven heeft nog door te willen gaan. Zoveel 

ervaring willen we natuurlijk niet missen. Op deze 

middag gaan we natuurlijk naast het formele deel 

weer een gezellig samenzijn organiseren!  

Graag zien we u! 

Hans Kientz 

 

 

Algemene Leden Vergadering 
 op vrijdag 5 april 

Beste Leden, 

Zoals te doen gebruikelijk is de agenda voor de 

Algemene Ledenvergadering, welke gehouden 

wordt op 5 april 2019, aan de achterzijde van deze 

KBO-Aktueel toegevoegd. 

De achterliggende stukken staan vermeld op de 

website www.kbowaddinxveen.nl en kunnen voor-

afgaand aan de vergadering in papieren vorm wor-

den meegenomen. U kunt deze ook aanvragen bij 

de secretaris. 

Wij stellen het zeer op prijs als u in grote getale 

naar de Algemene Leden Vergadering komt.  

Het programma na de werkelijke vergadering be-

looft spectaculair te worden. 

Namens het bestuur, 

Hans Kientz, voorzitter. 

 

 

Werkgroep Reizen en Recreatie 

Laatste informatie voorjaarstocht 10 april. 

Zonnetrein Ooijpolder en Doesburgsche Mos-

terdfabriek 
 

Het weer werkt nog niet mee, maar wij verheugen 

ons op 10 april. De reis was heel snel volgeboekt, 

we gaan er een fijne en mooie dag van maken. 

Vertrektijd half 9 bij het Anne Frank Centrum, 

gaarne op tijd zodat we snel kunnen vertrekken. 

Rond 18.30 uur zijn we weer in Waddinxveen. 

Vergeet uw zorgpas niet. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen. 

Irene Benschop 0182-615174 

Riet Plooy 0182-617526 

 

 

Toneelstuk op vrijdagavond 3 mei 

“De Doorzetters” (voorheen Toneelvrienden) spelen 

op vrijdagavond 3 mei het toneelstuk: 

OVERWINTEREN  
in “de Hoge Noot” Jan Willem Frisoweg 1. 

Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.15 uur 

 

U kunt vanaf nu kaarten reserveren.  

Telefoon: 0182-618197   

e-mail : ep.groenendijk@hetnet.nl met vermelding 

naam, aantal en telefoonnummer. 

Ook kunt u dit doen op 5 april op onze ledenverga-

dering en op de Paas-bingo van12 april. 

De kaarten kosten € 5.00 (toegang en kopje kof-

fie/thee) en kunnen op de avond aan de zaal worden 

afgerekend. 
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Het stuk is geschreven in opdracht van de KBO, de 

ANBO en de PCOB.  
 

Jong, oud, lid of geen lid, iedereen is welkom op 

deze avond! 

 

 

Middagfilm voor Senioren 

The Leisure Seeker 

Op donderdag 4 april om 14.00 uur. 

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum). 

Synopsis 
Ella en John, beiden ernstig ziek, ontvluchten de 

benauwende bemoeienis van hun dokters en vol-

wassen kinderen. In hun oude camper, The Leisure 

Seeker, maken ze een tocht vol verrassingen van 

Boston naar Florida. Onderweg vinden ze hun lief-

de voor het leven en voor elkaar terug. 
 

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 

 

 

De Museum Plus Bus gaat rijden 

Speciaal voor onze kbo-leden in waddinxeen! 

De Museum Plus Bus is 

een initiatief  van diverse 

musea met steun van de 

Bankgiro Loterij. Ze or-

ganiseren dagtochten naar musea voor senioren die 

zelf de tocht niet meer kunnen of willen onderne-

men. 

We zullen op vrijdag 21 juni opgehaald worden bij 

het Anne Frank Centrum voor een bezoek aan het 

gemeente museum in Den Haag. Daar aangekomen 

worden we ontvangen met koffie/thee, waarna een 

gids ons komt ophalen voor een rondleiding door 

het museum en tot zover is dit gratis. 

Maar gezien de tijd van aankomst gebruiken we 

daar ook een lunch. De lunch bestaat uit: 2 belegde 

zachte broodjes, 1 krentenbol, koffie, melk of kar-

nemelk.  

De kosten voor dit uitje met de Museum Plus Bus 

zijn € 9,00. Dit is dus inclusief een lunch, het ver-

voer naar het museum heen en terug, de entree van 

het Haags Museum, de rondleiding en een kopje 

koffie of thee. 

U kunt rollator en/of rolstoel opgeklapt onder in de 

bus meenemen. 

Er is een rolstoellift in de bus aanwezig. 

Er zijn twee rolstoel-plaatsen in de bus voor als u 

niet uit de rolstoel kunt. 

U kunt niet met uw scootmobiel in de bus. 

Dit is een vooraankondiging! 

Verdere informatie over het aanmelden, wanneer en 

bij wie u dat kunt gaan doen vindt u in de komende 

Aktueel van april. 

 

 

Bingonieuws 

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 prijzenta-

fel. 

 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 met mooie prijzen. 

 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 telefonisch 0182-618197 en op de leden-

vergadering te houden op 5 april of mail naar: 

ep.groenendijk@hetnet.nl met vermelding van aan-

tal, naam en telefoonnummer. 
 

Adres waar deze middag plaats zal vinden is: 

Zaal de Hoge Noot (Het Concordia gebouw) 

Jan Willem Frisoweg 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! 

 

 

Sociale contacten helpen tegen woning-
inbraak 

Het aantal inbraken is ge-

daald. Dat blijkt uit het CBS-

rapport ‘De woning en buurt 

van inbraakslachtoffers’, dat 

op 14 maart verscheen. Pre-

ventie en sociale samenhang 

zijn belangrijk, vindt KBO-PCOB, en senioren 

hebben daarin een belangrijke rol. 

Uit de CBS-cijfers blijkt dat de meeste slachtoffers 

van woninginbraken in meer stedelijke gebieden en 

in vaak duurdere woningen en wijken wonen. De 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/


KBO Aktueel 27 mrt 2019 Blad 3 

meeste slachtoffers krijgen met inbraken te maken 

tijdens de zomermaanden of in december. 

Goed contact met buurt 

Preventie blijft belangrijk, stelt KBO-PCOB. Naast 

preventieve maatregelen gaat ook van een goede 

sociale samenhang in een buurt een sterke preven-

tieve werking uit. Hoe sterker de banden onderling 

tussen buren en hoe meer sociale controle, hoe klei-

ner de kans op woninginbraak. 

Directeur van KBO-PCOB Manon Vanderkaa: “Se-

nioren spelen in belangrijke rol in de buurtpreven-

tie. Zij zijn de ogen en uren van de buurt, zeker ook 

in de vakantiemaanden. WhatsApp-groepen helpen 

echt. Zorg ervoor dat senioren ook deelnemen aan 

dit soort initiatieven.” 

De veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB nemen 

het belang van een sociaal netwerk altijd mee in 

hun voorlichtingsbijeenkomsten. “Samen sta je 

sterker in je eigen buurt.” 

 

 

Lezing: Wijs met medicijnen  

Om alvast in uw agenda te noteren: 
 

Op dinsdagmiddag 14 mei is er in het Anne Frank 

Centrum een lezing door een plaatselijke apotheker 

onder de titel ‘Wijs met medicijnen, tips voor oude-

re geneesmiddelengebruikers’. 

Deze bijeenkomst is een gezamenlijk initiatief van 

seniorenorganisatie KBO-PCOB en apothekersor-

ganisatie KNMP. 

Korte inhoud van de lezing: Ouderen hebben vaak 

meerdere chronische aandoeningen, waarvoor zij 

verschillende medicijnen gebruiken. Die medicijnen 

hebben allemaal hun eigen bijwerkingen en kunnen 

bovendien wisselwerkingen veroorzaken. Medicij-

nen kunnen ook anders gaan werken naarmate ie-

mands gezondheidstoestand verandert. Het com-

plexe medicijngebruik van ouderen vergt dan ook 

een uitgekiende farmaceutische begeleiding. Hoe 

zorgen apothekers ervoor dat iedere patiënt zorg op 

maat ontvangt? En op welke wijze kunnen ouderen 

zelf bijdragen aan hun eigen veilig medicijnge-

bruik? 

In de volgende KBO-Aktueel volgt nadere informa-

tie. 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand april 

 1 mevr. L.M. Gerdes -  Everts 
 1 mevr. M. Prins - Pamies 
 3 dhr. A.P. Wognum 
 4 mevr. G.J.M. Dekker - Engelhard 
 5 dhr. W. Druijff 
 5 dhr. C.L.M. Olsthoorn 
 6 dhr. G. Klijn 
 6 mevr. C. Klijn - Ellerbroek 
 6 mevr. I.A. van Nielen - van Eijk 
 6 mevr. P.C.M. Steenbergen 
 7 dhr. J.P. van Dam 
 7 mevr. G.M. Leenen - Koster 
 7 mevr. M.Y.M. Lohle 
 7 mevr. C.M.P. Schild - Buys 
 8 mevr. B.S. Pit-Bikker 
 12 dhr. H.H. van Bourgonje 
 13 dhr. T.H. de Lang 
 16 mevr. H.M. Speksnijder-Tol 
 16 dhr. J. de Waal 
 17 dhr. P.M. Compeer 
 17 dhr. H.J. van Rijn 

 19 mevr. M.N. de Wit 
 20 mevr. M.G. van Bourgonje - Bitterlich 
 20 mevr. H.A.M. van Dommelen 
 20 mevr. M. Guikema - Halsema 
 21 mevr. M.A. Groenendijk 
 22 mevr. E.A. de Bruin 
 24 mevr. M.J. de Groot 
 24 mevr. J.C. van der Hoven - Barenburg 
 25 mevr. B.C.M. Verhoef - Bergsma 
 26 mevr. A. van Dam - Hogenhout 
 26 mevr. C. Engels-Arends 
 27 mevr. M.A. Heemskerk 
 28 mevr. G. Bosma-Noorlander 
 28 mevr. J.N. Hoogerbrug-Hijzelendoorn 
 28 mevr. G.F. Leerentveld 
 28 mevr. E. Vos-de Bruin 
 29 dhr. H.A. van der Geer 
 30 mevr. G.J.E. Gerts - Lichtenberg 
 30 mevr. W. Hagoort 
 30 mevr. A.P.M. van Rutten - de Haan 
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Agenda  27 maart – 1 mei 2019 

Dinsdag 2 april: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Donderdag 4 april: Middagfilm voor senioren ........................................ 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon (Winkelcentrum) 

Woensdag 10 april: Voorjaar dagreis  ....................................................... 08.15 -18.30 uur 

Vertrek vanaf het Anne Frank Centrum om 08.30 uur. 

Wilt u zorgen aanwezig te zijn om 08.15 uur? 

En vergeet u uw zorgpas niet? 

Vrijdag 12 april: Paas-Bingomiddag ..................................................... 13.30 -16.30 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 13.00 uur. 

Kosten € 6,00. Ook als u geen lid bent, van harte welkom! 

Dinsdag 16 april: 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 19 april 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 1 mei 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 ook actief op Facebook. 

Geen Facebook? Ga naar  www.facebook.com/kbowaddinxveen  
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Beste leden van de KBO, afdeling Waddinxveen, 
 
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de Algemene Leden Vergadering op       
vrijdag 5 april 2019. 
Zoals gebruikelijk wordt deze gehouden in de “Hoge Noot”  aan de J.W.Frisolaan 1   
te Waddinxveen. De ALV begint om 14.00 uur. Zaal open vanaf 13.30 uur. 
In de vergadering vraagt het Bestuur instemming met het gevoerde beleid. 
 

A G E N D A  
 

1.       Opening. 
2.       Vaststellen van de agenda en mededelingen. 
3.       Verslag van de Algemene Leden Vergadering van 13-04-2018. 
4.       Bestuursverkiezing *). 
5.       Jaarverslag 2018. 
6.       Verslag van de Kascommissie. 
7.       Jaarrekening en Balans 2018. 
8.       Begroting 2019. 
9.       Benoeming kascontrolecommissie en reserve-lid. 
10.     Rondvraag. 
11.     Sluiting. 
 
                                               P  A  U  Z  E 
 
 
*) In de vacature van Secretaris is per 1 januari 2019 voorzien door be-
noeming van Han van der Zon; het bestuur verzoekt u deze benoeming 
formeel goed te keuren. 
Han Zoet, Martin van Leeuwen, Elly Groenendijk, Irene Benschop en 
Riet Plooy zijn aftredend en herkiesbaar. 
Eventuele kandidaten kunnen zich opgeven tot 2 weken vóór de ALV bij 
de secretaris. 
 
Na de Pauze treedt voor u op het muzikale duo "Legend".                
Zij vertolken een zeer gevarieerd aantal klassieke en moderne liedjes. 
 
Namens het Bestuur, 
Han van der Zon, secretaris. 
 
                                                                                           12 maart 2019. 
 


