
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KBO Aktueel 1 mei 2019 Blad 1 

Secretariaat KBO afd. Waddinxveen: 

Klaproos 5, 2742 ME 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 

 

27ste jaargang, nr. 4 
1 mei 2019 
 

De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Als ik dit schrijf is het Goede Vrijdag. Net voor 

Pasen. De periode van bezinning en vooral hoop. 

We denken dan aan lijden en onrecht. Kijk om ons 

heen in de wereld en zie dat er nog niet veel veran-

derd is, maar hoop moet ons op de been houden. Ik 

mag hopen dat u zinnige en fijne paasdagen gehad 

hebt. 

Als ik dit schrijf hebben we ook de jaarvergadering 

achter de rug.  Een fijne bijeenkomst waarbij de 

aanwezige leden konden ervaren wat wij als KBO 

Waddinxveen weer allemaal gedaan hebben en 

inspraak hadden. Samen met een voltallig bestuur, 

en veel vrijwilligers.  

Verder wil ik het hebben over informatie. Wat komt 

er allemaal op ons af, via dagbladen, andere bladen, 

nieuwsuitzendingen en internet, facebook etc. Valt 

niet mee om te filteren wat voor onze doel-

groep(senioren) belangrijk en interessant is. Natuur-

lijk verhalen over het pensioen, (korting blijft een 

donkere wolk), ook milieu (kleinkinderen). 

Maar blijft dat uw KBO dit goed bekijkt. Ook de 

seniorenraad (waar KBO deel van uitmaakt) in 

Waddinxveen houdt de vinger aan de pols. Zo is er 

14 mei in het Anne Frank Centrum een lezing over 

“Wijs met medicijnen”.  Een interessant onderwerp.  

Groet Hans Kientz 

 

 

Contributie 2019 (herinnering) 

Geachte leden, 

Hierbij een dringende oproep aan leden die nog 

geen contributie voor 2019 betaald hebben. 

Het verzoek van uw penningmeester dit op korte 

termijn te voldoen. 

Het bedrag is € 25,00 per lid en € 50,00 voor een 

echtpaar (2 leden). 

Dit kunt u doen door overmaking van het verschul-

digde bedrag op bankrekening:  

IBAN NL 91 INGB 00062176 34 t.n.v. Kath. Bond 

van Ouderen afd. Waddinxveen. 

Heeft u vragen of wilt u een nieuwe acceptgiro 

ontvangen kunt u contact opnemen met ondergete-

kende. 

Dat kan telefonisch (0182 612469) of per email 

(maajmm@hotmail.com) 

 

Namens het bestuur; 

Martin van Leeuwen (penningmeester) 

 

 

Verslag Algemene Ledenvergadering 

Samenvatting van het verslag van de Algemene 

Ledenvergadering gehouden op vrijdag 5 april 

2019. 

In zijn welkomstwoord gaat voorzitter Hans Kientz 

kort in op de strubbelingen die er zijn op landelijk 

niveau en de dreiging rond de verdere verhoging 

van de contributie. Op afdelingsniveau is hij blij dat 

het bestuur weer voltallig is en hij prijst zich geluk-

kig dat ook het vormgeven en distribueren van Ak-

tueel weer als een zonnetje loopt. Hij is voorts trots 

dat er zoveel vrijwilligers binnen de KBO Wad-

dinxveen actief zijn. Vanwege het ruim 10 jaar 

bijhouden van de Ledenadministratie én het coördi-

neren van de HUBA’s (Hulp bij Belastingaangiften) 

wordt Ad Meskers persoonlijk geroemd en bedankt. 

De agenda, het verslag van de Algemene Ledenver-

gadering en het jaarverslag worden zonder op- en 

aanmerkingen goedgekeurd. Lof aan oud-secretaris 

Hans Nijenhuis. 

De benoeming van Han van der Zon als secretaris 

en de herbenoeming van Han Zoet, Martin van 

Leeuwen, Elly Groenendijk, Irene Benschop en Riet 

Plooij worden met algemene stemmen goedge-

keurd. 

Op geheel eigen en ludieke wijze gaf de kascom-

missie de goedkeuring aan de financiële jaarstuk-

ken; de penningmeester werd geprezen vanwege de 

duidelijke verslaglegging en de goed gefundeerde 

antwoorden op de gestelde vragen. De vergadering 

verleende daarop de penningmeester en het bestuur 

décharge voor het gevoerde financieel beleid. Ook 

de voorgestelde begroting werd door de leden una-
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niem goedgekeurd. Er zijn weer twee kascontrole 

commissieleden en één reservelid benoemd. 

Tijdens de rondvraag werd gevraagd naar de sa-

menwerking met de PCOB. Het overleg is opgestart 

en binnenkort volgt een informatief gesprek tussen 

een aantal bestuursleden van beide bonden. Ook 

was er een vraag of ook de overledenen in Aktueel, 

net als de verjaardagen, vermeld konden worden. 

Het bestuur neemt deze vraag mee. 

Na een woord van dank voor de aandacht en de 

inbreng, sloot de voorzitter de vergadering af. Te-

vens verwelkomde hij het zangduo “Legend” die 

liedjes gingen vertolken die je raakten; puur, intens, 

lief en leuk, zoals het leven zelf.  

Han van der Zon 

 

 

Verslag KBO voorjaarsreis op 10 april 

De bus van Pasteur Reizen stond met de bij ons 

vertrouwde chauffeur Arie Boonstoppel al te wach-

ten en konden we op tijd vertrekken naar Millingen. 

Na de koffie of thee met gebak stonden er drie 

‘Zonne Trienen’ op ons te wachten. Felgele trientjes 

(treintjes) die worden aangedreven door de op de 

daken liggende zonnecellen, die deze zon weer 

omzetten in elektriciteit. We werden gerustgesteld 

door de chauffeurs en de reisleider(ster), we hoef-

den echt niet bang te zijn dat we halverwege zonder 

stroom zouden komen te staan en gedwongen moes-

ten gaan duwen. 

Wat hebben we genoten van deze mooie tocht en 

het mooie weer dat we erbij kregen. Dan zie je pas 

de mooie plekken van ons kleine landje, én dat er in 

ons kleine Nederlandje zoveel verschillende soorten 

natuur kunnen zijn. 

We hoorden van alles uit het verleden op deze 

mooie tocht, van oortjeshekken en steen- en dak-

panfabrieken. Slingerend over de dijk waarlangs de 

Heckrunderen en Przewalskipaarden rustig liepen te 

grazen kwamen we op ons eindstation terecht, waar 

Arie op ons stond te wachten om ons te brengen 

naar Hotel Millingen waar we een driegangen diner 

kregen aangeboden. 

Na heerlijk te hebben gegeten gingen we met de bus 

naar de volgende bestemming Doesburg.  

In Doesburg (Hanzestad) kregen we de gelegenheid 

een kijkje je nemen en te proeven in de Does-

burgsche Mosterd Fabriek. Een klein fabriekje waar 

de mosterd nog handmatig wordt gemaakt van mos-

terdzaad, azijn en alles wat je aan smaakmakers toe 

wilt voegen. Interessant om te horen hoe het er voor 

het maken van de mosterd aan toe ging. 

Na het bijwonen van de demonstratie kon je in het 

winkeltje de mosterd in al zijn verschijningsvormen 

kopen en de fabriek verder bezichtigen. 

Nadat we in het naastgelegen restaurant getrakteerd 

werden op een kopje koffie, was het tijd om de bus 

op te zoeken en begonnen we aan de terugreis na 

een bijzonder en fijn verlopen dag. 

Een medereiziger 
 

Noot van de redactie: Dit is een sterk ingekorte 

versie van het oorspronkelijke en levendige verslag 

welke u kunt lezen op onze website  

www.kbowaddinxveen.nl waarop ook de foto’s van 

deze reis staan. 

 
 

Terugblik Paasbingo 

Op vrijdag 12 april organiseerde 

de KBO weer een bingomiddag in 

de sfeer van Pasen. 

Na drie ronden bingo te hebben 

gespeeld met als prijs een paas-

tasje met daarin een cadeaubon en 

een paaslekkernij was het pauze, 

waarin de ca. 70 deelnemers wer-

den getrakteerd op een High-Tea. Er werden prach-

tig uitziende etagères op de tafels gezet met daarop 

zowel zoet als hartigheden. Daarbij kregen we 

tweemaal een kopje koffie of thee geschonken.  

Na deze gezellige High-Tea werd er nog een klein 

spel gespeeld “Weet u het antwoord”. Die als volgt 

ging. Er was voor aanvang onder acht stoelen een 

enveloppe geplakt en wie de gelukkige was moest 

een vraag beantwoorden en was deze goed dan 

kreeg men een klein cadeautje. Daarna werden de 

lootjes getrokken waarbij velen een mooie prijs 

wonnen. Na de middag afgesloten te hebben en alle 

vrijwilligers een warm applaus van de aanwezigen 

in ontvangst namen, kregen alle aanwezigen een 

paastraktatie mee naar huis. 

De foto’s staan op onze website: 

www.kbowaddinxveen.nl  

 
 

Overwinteren 

Zo heet het toneelstuk 

dat “De Doorzetters” 

voor u gaan spelen op 

vrijdag 3 mei in de 

Hoge Noot. Zaal open 

om 19.15 uur en het begint om  20.00 uur. De toe-

gang is € 5.00 inclusief een kopje koffie/thee. 

Toneelgroep “De Doorzetters” (voorheen De To-

neelvrienden) heeft dit jaar gekozen voor een stuk 

speciaal voor senioren. Het stuk is geschreven in 

opdracht van de ouderenbonden: de KBO, de 

ANBO en de PCOB in het kader van het project 

“gedeelde zorg is halve zorg”. 
 

Van harte welkom!! 

http://www.kbowaddinxveen.nl/
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De Museum Plus Bus gaat rijden 

Speciaal voor onze kboleden in Waddinx-
veen! 

De Museum Plus Bus is een 

initiatief  van diverse mu-

sea met steun van de Bank-

giro Loterij. Ze organiseren 

dagtochten naar musea voor senioren die zelf de 

tocht niet meer kunnen of willen ondernemen. 

We worden vrijdag 21 juni vanaf 10.00 uur opge-

haald bij het Anne Frank Centrum voor een bezoek 

aan het Gemeente museum in Den Haag. (Het kost 

tijd om tijdig te kunnen vertrekken om 10.30 uur.) 

Daar aangekomen worden we ontvangen in café 

Gember met lunch (die eventueel ook na de rond-

leiding kan zijn) en koffie/thee. Een gids komt ons 

ophalen voor een rondleiding door het museum. 

Deelnamen aan de Museum Plus Bus is gratis en 

daaronder valt: 

Het vervoer naar het museum heen en terug. De 

entree van het van het Gemeentemuseum in Den 

Haag, de rondleiding en een kopje koffie of thee. 

Maar we zullen voor of na de rondleiding met el-

kaar een lunch gaan gebruiken.  

De kosten van de lunch zijn € 10.00 per persoon en 

de lunch bestaat uit: 

2 belegde zachte broodjes 

1 krentenbol 

koffie/thee, melk of karnemelk 
 

Na de lunch is er nog gelegenheid om zelfstandig 

rond te kijken. 

Daarna vertrekt de bus weer naar Waddinxveen 

waar we  ca. 16.15 uur  zullen aankomen. 
 

U kunt rollator en/of rolstoel opgeklapt onder in de 

bus meenemen. 

Er is een rolstoellift in de bus aanwezig. 

Er zijn twee rolstoelplaatsen in de bus voor als u 

niet uit de rolstoel kunt. 

U kunt jammer genoeg niet met uw scootmobiel in 

de bus. 

Vertrek bus vanaf het  Anne Frank Centrum om 

10.30 uur en u dient om 10.00 uur aanwezig te zijn. 

En vergeet niet uw zorgpasje mee te nemen! 
 

We gaan allen gebruik  maken van de lunch in het 

Gemeente museum in Den Haag. Maar daar dient  u 

zich eerst voor aan te melden en het bedrag van  

€ 10,00 voor 31 mei ( i.v.m. reserveren ) over te 

maken op bankrekening NL91 INGB 0006 2176 34 

t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen, afd. Waddinx-

veen te Waddinxveen, met vermelding Lunch Mu-

seum Plus Bus. 

Aangezien er maar maximaal 45 personen mee 

kunnen waarvan 10 met opvouwbare rolstoel of 

rollator is inschrijven noodzakelijk.  

U kunt zich aanmelden vanaf maandag 6 mei. 

U kunt dit telefonisch doen 0182-618 197 

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

melding van naam, aantal en of u gebruik maakt 

van een vervoermiddel en zo ja van welke. 

U kunt ook nog inschrijven (zolang er plaats is) op 

de Bingomiddag van 24 mei.  

 

 

Bingonieuws  

Op vrijdag 24 mei organiseren wij 

weer onze laatste bingomiddag van het 

voorjaar 2019 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!  

Het adres : 

De Hoge Noot 

Jan Willem Frisoweg 1 2741 BV Waddinxveen  

Iedereen is van harte welkom! 
 

Op deze middag kunt u zich (zolang er nog plaats 

is) ook nog inschrijven voor het bezoek aan het 

Haags Museum met de Museum Plus Bus op vrijdag 

21 juni.  

 

 

Lezing: apotheker over medicijngebruik  

Wijs met medicijnen, tips voor geneesmiddelenge-

bruikers. 

Dat is de titel van de lezing en voorlichting die 

apotheker drs. J.M.A. van den Dries geeft. 

Ouderen hebben vaak meerdere chronische aandoe-

ningen, waarvoor zij verschillende medicijnen ge-

bruiken. Die medicijnen hebben allemaal hun eigen 

bijwerkingen en kunnen bovendien wisselwerkin-

gen veroorzaken. Medicijnen kunnen ook anders 

gaan werken naarmate iemands gezondheidstoe-

stand verandert. Hoe zorgen apothekers ervoor dat 

iedere patiënt zorg op maat ontvangt? En op welke 

wijze kunnen ouderen zelf bijdragen aan hun eigen 

veiligheid. 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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De organisatie van deze middag is in handen van de 

Seniorenraad in samenwerking met de Ouderen-

bonden en apothekersbrancheorganisatie KNMP. 

Heeft dit onderwerp uw interesse dan bent u van 

harte welkom. 

De bijeenkomst is voor iedereen die medicijnen 

gebruikt en zelfstandig het gebruik daarvan beheert. 

Ook als u te maken hebt met familieleden die medi-

cijnen gebruiken krijgt u deze middag informatie 

die van groot belang zijn. Zo wordt u ondersteuning 

geboden bij verantwoord, veilig en effectief medi-

cijngebruik. 

Apotheker drs. Van den Dries gaat tijdens deze 

bijeenkomst in op allerlei praktische zaken rondom 

het gebruik van medicijnen. Hij heeft tips over 

communicatie tussen huisarts, apotheker en patiënt 

en wanneer een medicatiebeoordeling aangevraagd 

kan worden. 

De bijeenkomst biedt ook gelegenheid om ervarin-

gen uit te wisselen. Met deze bijeenkomst hopen de 

Seniorenraad en de Ouderenbonden bij te dragen 

aan doelmatiger en veiliger medicijngebruik. 

Wanneer: Dinsdag 14 mei 2019  

Waar:  Anne Frank Centrum,  

 Jan van Bijnenpad 1, Waddinxveen. 

Tijd: 13.45 uur is de zaal open  

 om 14.00 uur start de presentatie. 
 

De bijeenkomst wordt om ongeveer 15.30 uur 

afgerond. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 
 

Seniorenraad en Ouderenbonden Waddinxveen 

Dit van ’t Spijker. Tel. 0182 615 579,  

email: ditvantspijker@hotmail.com  

 

 

KBO-PCOB zoekt testers voor voedings-
app voor senioren 

Wilt u uw voedingspatroon verbeteren en u vitaler 

en gezonder voelen? En vindt u het leuk om samen 

met KBO-PCOB mee te werken aan digitale ont-

wikkelingen voor senioren? Geef u dan op om de 

voedingsapp Lifana te testen.  

Vanaf mei kunt u als testgebruiker een jaar lang 

gratis meedoen met het project Lifana. Het gaat om 

de test van een voedingsapp. Deze app is samen met 

Europese wetenschappers en technici speciaal voor 

senioren ontwikkeld. KBO-PCOB begeleidt de test 

in Nederland. 

Hoe werkt het? 

Via uw smartphone krijgt u leuke recepten, weetjes 

en aanbevelingen. U kunt automatisch een bood-

schappenlijstje genereren en foto’s van uw maaltij-

den delen. Lifana maakt een maaltijdplan op basis 

van uw persoonlijke gegevens en voorkeuren. 

Testgebruikers krijgen gratis een GoLive-clip (t.w.t. 

€ 210,00). Deze GoLive-clip meet onder meer uw 

lichamelijke activiteit en uw valrisico. Ook krijgt u 

aan het begin en aan het eind van het onderzoek een 

gezondheidscheck. U krijgt een BMI-bepaling, 

bloeddrukmeting en vragenlijsten over uw leefstijl. 

Dat is handig voor het onderzoek én voor uzelf. 

Zo doet u mee 

Deelname is mogelijk als u zelfstandig thuis woont, 

geïnteresseerd bent in voeding, gezondheid en tech-

nologie en minimaal 60 jaar bent. Ook als u al ad-

vies krijgt van een diëtist kunt u meedoen. U kunt 

zich in principe nog aanmelden via de  Service-

telefoon, bereikbaar op maandag t/m donderdag van 

10.00 tot 13.00 uur via tel. 030 – 34 00 655. 

Lees meer over Lifana op onze website 

www.kbo-pcob.nl/nieuws . 

 

 

 

Verlengen rijbewijs 75 + 

Wie 75 jaar of ouder is, dient bij het verlengen van 

het rijbewijs medisch gekeurd te worden. De proce-

dure daarvoor is eind vorig jaar vanuit het CBR ( = 

Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) gewij-

zigd. 

Wat is er gewijzigd? 

In de oude situatie kocht u een Eigen Verklaring 

met een Geneeskundig verslag, waarmee u naar de 

keuringsarts ging. Het deel dat de arts invulde zat 

daar dus meteen bij. De papieren werden na de 

keuring opgestuurd naar het CBR. In de nieuwe 

situatie koopt u een Gezondheidsverklaring (GV) . 

Dit is een vragenlijst over uw gezondheidstoestand. 

Het formulier is verkrijgbaar bij de Gemeente, via 

de website van www.regelzorg.nl en met behulp 

van uw DigiD op mijn.cbr.nl . 

De gezondheidsverklaring moet u éérst zelf invullen 

en naar het CBR sturen (vergeet niet een kopie voor 

u zelf te maken). Binnen 2 weken – soms duurt dit 

langer – ontvangt u per post een keuringsverslag en 

eventueel andere formulieren waarmee u naar de 

keuringsarts en/of  specialist(en) moet gaan. Wacht 

met het maken van een afspraak voor een keuring 

tot het moment dat u deze papieren heeft ontvan-

gen.  

Na de keuring stuurt u de door de arts/specialist(en) 

ingevulde papieren ook weer naar het CBR. (maak 

een kopie voor uzelf). Daarna kan het ook nog een 

aantal weken/maanden duren voordat de Verklaring 

van Geschiktheid wordt afgegeven en u uw rijbe-

wijs bij de Gemeente kunt gaan verlengen.  

Tip: Wanneer u digitaal aanvraagt, gaat de proce-

dure sneller; u  logt in met uw DigiD met de extra 

mailto:ditvantspijker@hotmail.com
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/digitalisering/aal/#lifana
http://www.kbo-pcob.nl/nieuws
http://www.regelzorg.nl/
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controle via SMS. Gebruik nooit een DigiD van een 

ander. De Gezondheidsverklaring betaalt u via 

iDeal. 

In de loop van 2019 zal het ook mogelijk worden 

dat de arts/specialist(en) uw digitale gezondheids- 

verklaring digitaal invult tijdens uw rijbewijskeu-

ring en meteen deelt met het CBR. Dit werkt veel 

sneller en voorkomt ook vertraging. 

Via Regelzorg kan een afspraak worden ge-

maakt voor een rijbewijskeuring in meer dan 

220 locaties in heel Nederland, dus ook bij u in 

de buurt. 

Als je gekeurd moet worden, dan kun je een af-

spraak maken door te bellen naar het landelijke 

afsprakenbureau 088 – 2323 300 (tijdens kantoor-

uren), of via de website www.regelzorg.nl . 

Begin op tijd met de procedure!! Geadviseerd wordt 

minimaal 4 maanden vóór de datum waarop uw 

rijbewijs verloopt. 

Een laatste tip: heeft u de Verklaring van Geschikt-

heid ontvangen en verloopt uw rijbewijs nog niet, 

dan kunt u wachten tot uiterlijk 1 week vóór de 

datum waarop het verloopt met het verlengen van 

uw rijbewijs bij de Gemeente.   

Bron: Regelzorg/KBO-PCOB. 

Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons 

mee helpt sparen met:  

AH koffiepunten, DE-zegeltjes en Bak-

kerij ‘t Stoepje zegels.  

Wij als werkgroep Culturele Activiteiten 

kunnen hiermee leuke dingen doen op onze activi-

teiten. 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 mei 

 2 mevr. J.A. Benschop - Ankoné 
 2 dhr. J.M. Clarenbeek 
 2 mevr. G.J.M. van der Wal - van de Zande 
 3 dhr. M. Reichard 
 3 mevr. D.A.M. Reijnders - v.d. Kar 
 4 mevr. J.C. de Zeeuw-van Hoorn 
 5 mevr. G. van Gent-van Hoof 
 6 mevr. M.L.J.A. Jongeneel-Goos 
 7 mevr. G.J. Huisman - Schoonhoven 
 7 dhr. P.M.L. Krop 
 7 mevr. A.J.M. Preitschopf - Winters 
 8 dhr. N. van Egmond 
 8 mevr. J. Janmaat - Kippersluis 
 8 dhr. A.S.P. Verschuur 
 9 dhr. J. Gerts 
 9 mevr. W.J. Wallaart - v.d.Voort 
 10 mevr. R.H. Beaupain 
 10 mevr. M.G.J. Kleiweg - de Frankrijker 
 11 mevr. M.Th. Velberg - v. d Poel 
 12 dhr. L.N. Slaman 
 13 mevr. M.J. Bijl-van Rossum 
 14 mevr. W.M.P. Grootendorst - Bosman 
 14 mevr. M.H.A. Paalvast - Beijersbergen 
 15 mevr. A.M.L. Auad - Pieete 

 16 mevr. A.M. Pouwer - Vervaet 
 16 dhr. J.W.C.  Wesseling 
 17 mevr. T. Hartwijk - Slobbe 
 17 mevr. Th.C.M. Steensma - Verkampen 
 17 mevr. M.A. van Vliet - van Veen 
 18 mevr. H.M. Boomers - Heutinck 
 18 mevr. E.E.M. van der Klauw - Bresser 
 18 dhr. D.J. de Kooter 
 20 mevr. N. Koelewijn-Slinger 
 22 mevr. C.M. van Delft - Broekhuizen 
 23 mevr. A. Groenendijk - Marcellis 
 24 mevr. J.J. Eerland 
 24 mevr. C.C. de Frankrijker-v.d. Berg 
 25 mevr. M.M. de Koning - Bron 
 25 dhr. T. Vermeer 
 27 dhr. R.P. Christoffels 
 27 dhr. T.W. van Esschoten 
 27 mevr. G.M. Rijnbeek - v.d.Werf 
 27 mevr. A.A. Verbakel-Melman 
 27 mevr. R.J.M. Vollebregt 
 29 dhr. A.C. van Dijk 
 29 dhr. J.P.M. van der Zon 
 31 dhr. L.C. van der Lans 
 31 mevr. W.J.M. van Pinxteren - Gerts 

 
 

http://www.regelzorg.nl/


KBO Aktueel 1 mei 2019 Blad 6 

Agenda  1 mei – 29 mei 2019 

Donderdag 2 mei: Middagfilm voor senioren  ....................................... 14.00 uur 

Darkest hour (Thema: Wereldoorlog). 

Cultuurhuys De Kroon (Winkelcentrum) 

Entree € 7,00 met pinpas betalen, incl. koffie/thee 

Vrijdag 3 mei: Toneelstuk Overwinteren  ........................................ 20.00 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 19.15 uur. 

Kosten € 5,00, inclusief kopje koffie of thee 

Dinsdag 7 mei: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 14 mei: Lezing ‘Wijs met medicijnen’ .................................. 14.00 - ± 15.30 uur 

Anne Frank Centrum. Zaal open vanaf 13.45 uur. 

Er zijn geen kosten aan verbonden. 

Dinsdag 21 mei: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 24 mei: Bingomiddag .............................................................. 14.00 – 16.15 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 13.30 uur. 

Kosten € 4,00. Ook als u geen lid bent, van harte welkom! 

 

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 17 mei 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 29 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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