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KBO 
Waddinxveen  
 

Sinds 12 april 1977 

Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

27ste jaargang, nr. 5 
29 mei 2019 
 

De voorzitter schrijft….. 

Beste Mensen, 

Wij zijn lid van onze KBO. Belangrijk is dat wij 

weten wat onze bond voor ons doet. Hoe zinvol is 

het om lid te zijn. Ik kan mij voorstellen dat niet 

iedereen kijkt op websites. Mijn doelstelling als 

voorzitter is o.a. om u duidelijk te maken wat het 

belang is van en laten zien wat de KBO allemaal 

doet. Ik heb een lijstje voor u van de onderwerpen 

die in het eerste kwartaal op de agenda stonden, en 

er intensief contact en overleg met de overheid was: 

- Ziekenhuisbezoek en betaald parkeren. 

- Pensioen (op 14-6 is er een overleg met het ABP) 

- Duidelijkheid over hulpmiddelen  

- Debat over faillissement ziekenhuizen 

- Hogere vaccinatiegraad Ouderen 

- Veiligheid 

- Thuis ouder worden 

- Koopkracht 

- Digitalisering 

- Eenzaamheid   
 

Voorwaar een respectabele lijst. 

Los daarvan de activiteiten in Waddinxveen op het 

gebied van ontspanning en belangenbehartiging 

(seniorenraad, platform eenzaamheid, en de partici-

patie adviesraad naar de gemeente) 

Ik dacht volop de moeite waard om lid te zijn van 

zo’n bond. 

Groet Hans Kientz   

 

 

Contributie 2019  
Dringende 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) 

 

 

Museum Plus Bus op vrijdag 21 juni 

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 

Het is niet noodzakelijk om lid te zijn dus als u 

het leuk vindt neemt u gerust u vriendin of 

buurvrouw mee. 

(Het is wel in de leeftijd van 65 jaar en ouder) 

 

De Museum Plus Bus 

is een initiatief  van 

diverse musea met 

steun van de Bankgi-

ro Loterij. Ze organi-

seren dagtochten naar musea voor senioren die zelf 

de tocht niet meer kunnen of willen ondernemen. 

We worden vrijdag 21 juni om 10.00 uur opge-

haald bij het Anne Frank Centrum voor een bezoek 

aan het Gemeente museum in Den Haag  Daar aan-

gekomen worden we ontvangen in café Gember met 

lunch (die e.v.t. ook na de rondleiding kan zijn) en 

koffie/thee Waarna een gids ons komt ophalen voor 

een rondleiding door het museum. 

Deelname aan de Museum Plus Bus 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. 

En we zullen voor of na de rondleiding met elkaar 

een lunch gaan gebruiken.  
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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: u dient uiterlijk om 10.00 uur aanwezig te 

zijn. En de bus vertrekt om 10.30 uur v.a. het Anne 

Frank Centrum. 

En vergeet niet uw zorgpasje mee te nemen! 

 

Wilt u graag mee dan dient  u zich eerst van te vo-

ren aan te melden en daarna het bedrag van € 10,00  

over te maken op bankrekening: 

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

van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, 

met vermelding  Lunch Museum Plus Bus. 

Aangezien er maar maximaal 45 personen mee 

kunnen waarvan 10 met opvouwbare rolstoel of 

rollator is inschrijven noodzakelijk.  

U kunt dit telefonisch doen 0182-618197 

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 en of 

deze opvouwbaar is. 

 

 

KBO-PCOB-NU 

Parkeren voor ziekenhuisbezoek moet be-
taalbaar worden, teken onze petitie! 

€4 per uur of wel €36 voor een dagkaart. Dat zijn de 

bedragen die mensen vaak moeten neertellen voor 

een ziekenhuisbezoek. Voor wie vaker naar een 

ziekenhuis moet, lopen de kosten zo flink op. KBO-

PCOB is het zat dat ziekenhuizen parkeerders ge-

bruiken als melkkoe en start een petitie om een eind 

te maken aan de torenhoge parkeerkosten. Al meer 

dan 20.000 mensen steunden de petitie. Tekent u 

ook? 

Gaat u dan naar de website KBO-PCOB: 

https://www.kbo-pcob.nl/parkeerkosten/ 
 

U vindt daarop ook andere informatie én u kunt 

zich voor de nieuwsbrieven inschrijven. 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten 

Beste mensen, 

Na weer een seizoen vol met leuke activiteiten is 

het bijna tijd voor vakantie. 

21 juni rijdt de Museum-Plus-Bus nog speciaal voor 

ons naar het “Gemeente Museum” in Den Haag,  

hier zijn nog enkele plaatsen voor beschikbaar en 

dit zal dan tevens onze laatste activiteit van dit 

voorjaar zijn. Houdt u de komende KBO-Aktueel 

nieuwsbrieven in de gaten voor informatie over de 

activiteiten van het najaar 2019/2020. 

Wij wensen u allen een 

mooie zonnige vakantie en 

hopen u weer te mogen 

ontmoeten op een of meer-

dere komende activiteiten. 

 

 

 Werkgroep Reis Activiteiten 

DAGTOCHT - najaar 25 september 

De zomer moet nog beginnen, genieten van het 

voorjaar. Wij zijn al bezig met onze dagtocht voor 

het najaar. 

Zet woensdag 25 september in uw agenda, het be-

loofd weer een mooie dag te worden. 

In de volgende KBO-Aktueel komen we hierop 

terug. 

Wij wensen eenieder een zonnige zomer toe, tot in 

september. 
 

Groet, Irene Benschop en Riet Plooy 

 

 

Terugblik Toneelvoorstelling 

Vrijdag 3 mei speelde op uitnodi-

ging van de KBO Waddinxveen 

de toneelgroep “De Doorzetters“ 

(voorheen De Toneelvrienden) het 

stuk:  “Overwinteren”. 

Het stuk is speciaal voor senioren 

geschreven. Dit in opdracht voor 

de ouderenbonden KBO, PCOB 

en ANBO. In het kader van het project “Gedeelde 

zorg is halve zorg“. 

Bij binnenkomst werd er een kopje koffie/thee met 

koek aangeboden. 

De goed gevulde zaal genoot van het stuk, wat heel 

herkenbaar was, en daar werd dan ook hartelijk om 

gelachen. 

Uiteindelijk was de ontknoping ook weer heel ver-

rassend. 

De KBO kijkt als  organiserende bond terug op een 

leuke toneelvoorstelling . 
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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 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. 

 

 

Ouderenadvisering  

Ouderenadviseurs zijn vrijwilligers die mensen 

helpen de weg te vinden bij hulpvragen op het ge-

bied van zorg, welzijn, veiligheid, financiën en ver-

voer. De ouderenadviseur staat senioren met raad 

en daad bij. De ‘raad’ verwijst naar informatie en 

advies, de ‘daad’ naar bemiddeling en begeleiding.  
 

Mede dankzij ouderenadviseurs kunnen senioren 

langer zelfstandig thuis blijven wonen en de regie in 

eigen handen houden.  

Ouderenadviseurs werken op vrijwillige basis en 

zijn niet in dienst van de gemeente of een welzijns-

organisatie. Zij bieden zelfstandig, onafhankelijk én 

gratis advies aan alle senioren.  

Iemand hoeft geen lid van KBO of PCOB te zijn 

om een beroep te doen op de ouderenadviseur.  

Tijd en aandacht  
De hulp van de ouderenadviseur is laagdrempelig; 

door het vrijwillige karakter kan vaak meer tijd en 

aandacht aan iemand besteed worden dan beroeps-

krachten dat kunnen. Bij ingewikkelde hulpvragen 

kan de ouderenadviseur weer terugvallen op de 

beroepskrachten.  

De ouderenadviseur weet raad  
Enkele voorbeelden van vragen waarbij de ou-

derenadviseur kan helpen:  

 Zijn er sociale activiteiten in mijn buurt?  

 Hoe kan ik nieuwe contacten leggen?  

 Kom ik in aanmerking voor een traplift?  

 Hoe regel ik huishoudelijke hulp via de gemeente?  

 Ik weet niet meer goed raad met mijn administra-

tie. Wat kan ik hieraan doen?  

 Binnenkort komt de gemeente langs voor een 

keukentafelgesprek.  

 Hoe kan ik mij het best voorbereiden?  

 Hoe werkt het regionaal taxivervoer en krijg ik de 

kosten vergoed? 
 

Interesse? 

Volg daarvoor een cursus bij de KBO Zuid-

Holland! 

Voor meer informatie: Bel onze secretaris Han van 

der Zon, 06-476 99 460 . 

 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand juni 

 1 dhr. M.A.A. van  Leeuwen 
 1 dhr. R. Sandbrink 
 3 mevr. M.A. Spoor-Bakker 
 5 mevr. M.M.W. de Knoop-van Bezooijen 
 6 dhr. J.H. Kientz 
 6 mevr. M. Sirre - Nijkrake 
 6 mevr. Y.L. Smit - Barbet 
 7 mevr. E. van Catz 
 8 dhr. P.H.F. Roefs 
 10 mevr. A.M.F. Laan - Winter 
 10 mevr. H.J. van Meijeren-Schouten 
 12 mevr. M.P.J. van Leeuwen - Stokkermans 
 13 dhr. S.G. Vermey 
 15 dhr. H.C.J. van Boxtel 
 15 mevr. M.Th. Gerts 
 15 dhr. J.Th. Scholtes 
 16 mevr. G. Hilgeman 

 16 dhr. F. Posthumus 
 17 mevr. P. van Eijk-Speksnijder 
 18 mevr. J. van Veen 
 20 mevr. A. van Ardenne - Schoenmaker 
 21 mevr. M.J.A. Mulder - van Leeuwen 
 21 dhr. J.M. Schaap 
 25 mevr. G. de Bruin - van der Willik 
 25 mevr. C.M.J. de Frankrijker 
 26 dhr. A.D.M. van Soest 
 26 mevr. A. Verkerk-Stigter 
 27 mevr. J.M. de Bakker - ter Meer 
 27 dhr. H.H.F. Kuyper 
 28 mevr. M.W. Slaman - Moons 
 28 dhr. J.E.J.M. Tschroots 
 29 mevr. J.A.J. Mooren - van Paassen 
 29 mevr. Y.G.J. Winckels-Romgens 
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Agenda  29 mei – 26 juni 2019 

Dinsdag 4 juni: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 18 juni: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk 

Vrijdag 21 juni: Museum Plus Bus ...................................................... 10.00 – ±16.15 uur 

Naar Gemeentemuseum Den Haag 

S.v.p. om 10.00 uur aanwezig zijn, het instappen kost tijd, de bus vertrekt om 

10.30 uur. 

Vergeet uw zorgpasje niet. 

U kunt (vanaf 65 jaar) ook mee als u geen lid bent van de KBO. 

Kosten voor de lunch zijn € 10,00, zie voorpagina. 

 

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  

 

 

 

Bij deze KBO-Aktueel ontvangt u waarschijnlijk een folder van de Gemeente Waddinxveen over 

‘Langer zelfstandig wonen’. Omdat er op het moment van schrijven niet duidelijk is of er folders bijge-

drukt zijn, informeren wij u op deze manier. In de KBO-Aktueel van juni wordt de inhoud van de folder in 

z’n geheel afgedrukt.  
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