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KBO 
Waddinxveen  
 

Sinds 12 april 1977 
Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

27ste jaargang, nr. 6 
26 juni 2019 
 

Nieuws van het bestuur en de werkgroep 
Culturele-Activiteiten. 

Al zeker 15 jaar organiseert de KBO een maande-

lijkse bingo-middag. 

Door het toenemende aantal bingo’s welke door 

vele groeperingen worden georganiseerd, is ons 

bezoekersaantal steeds minder geworden. 

En minder bezoekers betekent dus minder inkom-

sten. Dat heeft ons doen besluiten na al die jaren 

een punt achter deze bingomiddagen te zetten in de 

Hoge Noot. 

Als bestuur en werkgroep Culturele-Activiteiten 

vinden wij dit natuurlijk heel erg jammer, zeker 

voor onze vaste bingobezoekers. 

Maar helaas kunnen wij dit verlies van inkomsten 

als KBO Waddinxveen niet verder dragen. 

Maar er is ook goed nieuws! 

Onze andere activiteiten gaan we nog wel organise-

ren, en die kunt u zeker alvast in uw agenda gaan 

zetten. 

1. Op vrijdag 29 november de Bingo Sinterklaas-

middag. 

2. Op maandag 23 december het inmiddels traditie 

geworden Kerst Diner  bij Easy Dinner waar u 

van harte bij wordt uitgenodigd. 

3. Op vrijdag 3 april 2020 een Bingo met High Tea 

in de sfeer van Pasen 
 

Houd u daarom de komende Aktueel-

Nieuwsbrieven in de gaten voor meer informatie 

hierover. 

Hartelijke groeten en een fijne vakantie en hopelijk 

tot ziens op onze komende activiteiten van 29 no-

vember en 23 december. 

 

Activiteit datum 

Sinterklaas bingo-middag 29 – 11 – 2019 

Kerstdiner bij Easy Dinner 23 – 12 – 2019 

Nieuwjaarsreceptie 10 – 01 – 2020 

Paas-bingo met High-Tea 03 – 04 – 2020 

Ledenvergadering 17 – 04 – 2020 

 

 Werkgroep Reis Activiteiten 

Najaar dagtocht Orchideeën Hoeve in Luttel-

geest, rondrit o.a. Langs de Oostvaardersplassen 

op woensdag 25 september. 
 

Vertrek Anne Frank centrum om 8.30 uur graag 

8.15 uur aanwezig. Terugkomst 19.00 uur. 

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

niet-leden € 61,00. 

In Eemnes staat de koffie met gebak voor ons klaar. 

Hierna rondrit o.a. Langs de Oostvaardersplassen. 

In Tollebeek warme maaltijd. 

Bezoek aan Orchideeën Hoeve Luttelgeest. 

Duizenden soorten orchideeën groeien en bloeien 

op natuurlijke wijze in een nagebootst stukje oer-

woud. 

Duizenden vlinders vliegen in de Vlindervallei rond 

tussen bloeiende planten. Er zijn ook tropische vo-

gels, leguanen en koi karpers. 

U kunt zich inschrijven vanaf 1 augustus  

(bellen tussen 17.00 - 18.00 uur.) 

Irene Benschop 0182-61 51 74 

Riet Plooy 0182-61 75 26 
 

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

kunnen wij u op een reservelijst plaatsen. 

U kunt ons altijd voor vragen bellen. 
 

Betaling 15 dagen van te voren op bankrekening  

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

voor ouderen afd. Waddinxveen  te Waddinxveen . 
 

Voor een ieder een fijne zomer en wellicht tot 25 

september, wij hebben er zin in. 

 

Irene Benschop en Riet Plooy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Campagne tegen ouderenmishandeling: 
zet eerste stap en ga het gesprek aan 

Onder het motto ‘Het 

houdt niet op, totdat je iets 

doet’ is op 12 juni de cam-

pagne tegen ouderenmis-

handeling van het ministe-

rie van Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) 

en de minister van Rechtsbescherming gestart. In de 

campagne worden mensen opgeroepen wat te doen 

met zorgen over ouderenmishandeling. KBO-PCOB 

was betrokken bij de ontwikkeling van de campag-

ne en is blij met de aandacht voor dit gevoelige 

thema. 

Ouderen moeten zich veilig voelen en veilig zijn. 

Toch krijgt 1 op de 20 thuiswonende 65-plussers 

ooit te maken met ouderenmishandeling. Dit blijkt 

uit onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk 

Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). 

Het gaat hierbij onder andere om lichamelijk ge-

weld, geestelijke mishandeling en financiële uitbui-

ting. Mensen in de directe omgeving kunnen deze 

ouderen helpen. 

Eerste stap 

Vaak weten mensen in de directe omgeving wel dat 

er iets mis is, maar niet hoe ze in actie moeten ko-

men. De campagne zet in op het zetten van een 

eerste stap bij vermoedens van ouderenmishande-

ling. “Want hoe klein ook, elke actie kan al het 

verschil maken”, geeft minister Hugo de Jonge van 

VWS aan bij de lancering. “Je kunt bijvoorbeeld 

met de oudere een kopje koffie drinken en vragen 

hoe het gaat. Of je bespreekt je vermoedens met 

iemand die de oudere ook kent, zoals een buur-

vrouw, familielid of wijkverpleegkundige. Want 

samen weet je vaak meer. En als je je zorgen deelt, 

kun je ook samen nadenken hoe je de oudere kunt 

helpen.” 

KBO-PCOB is blij met de campagne en was be-

trokken bij de totstandkoming. Directeur Manon 

Vanderkaa: “Bewustwording op dit onderwerp is zo 

belangrijk. Het is een onderwerp waar niet makke-

lijk over gepraat wordt. Daarom leren we onze 

vrijwilligers, zoals ouderenadviseurs, om de signa-

len van financieel misbruik en oudermishandeling 

te herkennen. En we leren ze het gesprek aangaan, 

dat is vaak de eerste stap. De toolkit die nu ontwik-

keld is, is ook voor onze vrijwilligers erg bruik-

baar.” 

Website en materiaal met advies 

De website www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl  

geeft mensen advies wat ze kunnen doen. Hier staan 

onder andere signalen van oudermishandeling en 

tips om het gesprek aan te gaan. Voor advies en 

hulp kunnen mensen ook anoniem bellen met Veilig 

Thuis via 0800 – 2000. Ook zijn er diverse materia-

len ontwikkeld die kunnen helpen om het onder-

werp verder onder de aandacht te brengen.  

Deze middelen zijn te vinden op de website 

www.campagnetoolkits.nl  

 

Bron: KBO-PCOB Nieuws 

 

 

Een culturele, actieve en zeker gezellige 
dag met de Museum Plus Bus. 

Vrijdag 21 juni om half elf  werden 45 senioren 

opgehaald door de Museum Plus Bus om vervol-

gens naar het Gemeentemuseum in Den Haag te 

gaan. Onderweg vertelde de chauffeur over de be-

zienswaardigheden die er te zien waren. Aangeko-

men bij het museum stond de lunch al voor ons 

klaar. Er was koffie en diverse soorten melk. Na de 

lunch werden er drie groepen gevormd  en ver-

trokken we naar het museum. Onder begeleiding 

van drie gidsen gingen we het museum in. Er waren 

drie rondgangen. Zo hebben we o.a. Maria van Kes-

teren, de grand dame van het hout draaien en Mond-

riaan de beroemde schilder gezien. “Uit de klei” 

was een expositie van kunstenaars en aanstormende 

talenten die experimenteren met klei.  

Het Gemeentemuseum Den Haag heeft een van ’s 

werelds mooiste en grootste collecties Delfts 

blauw waaronder de mooie tulpenvaas die in de 

stijlkamers van het Gemeentemuseum  te zien is, dit 

is een wereldberoemd stuk cultureel erfgoed. Na 

deze rondleidingen waar ieder zeer van onder de 

indruk was, was er nog tijd om zelf  in het museum 

rond te kijken. Vanwege het mooie weer kozen 

velen voor een drankje op het terras. Nadat we in de 

bus waren  gestapt reed de buschauffeur ons naar 

Waddinxveen. 

 

Er werd nog een groepsfoto gemaakt, daarna  na-

men we afscheid van elkaar en de chauffeur en 

gastheer. We kunnen terugkijken op een culturele 

en zeker leuke dag met elkaar. 

 

 

 

 

http://www.ikvermoedhuiselijkgeweld.nl/
http://www.campagnetoolkits.nl/
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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  Bij onze activiteiten. 

 

 

Regenboog 
Wat is het een prachtig gezicht 

Wanneer de regenboog is verschenen 

Na dat de regen bijna is verdwenen 

Schitterende kleuren in het zonlicht. 

 

Rood, oranje, geel en groen 

Een wonder van de natuur 

Meestal van korte duur 

Tijdens het zomer seizoen. 

 

Blauw, indigo en violet 

Alle kleuren van de regenboog 

Het is een lust voor ’t oog 

Als men er goed op let. 

 

God heeft deze boog ingesteld 

Als teken van Zijn verbond gegeven 

Voor heel het aardse leven 

Zoals het in de Bijbel is verteld. 

 

Nooit zal er weer een zondvloed komen 

Zoals het ooit eens is geschied 

Over heel het aards’ gebied 

Nooit weer zal er zo veel water stromen. 

 

Kijk maar naar omhoog 

Geloof God op Zijn woord 

Hij draagt deze wereld voort 

En plaatst Zijn regenboog.. 

 

Bron: www.gedichtenstad.nl 
 

 

KBO-PCOB: ‘Bankieren op papier is geen 
uitstervend probleem’ 

De grote banken zetten massaal in op digitalise-

ring, maar het aantal klanten dat op de oude, 

‘papieren’ manier wil bankieren wordt onder-

schat. Dat blijkt uit onderzoek van de Volks-

krant, die daar vrijdag 14 juni over schrijft. 

KBO-PCOB vindt dat naast digitaal bankieren 

het ook altijd mogelijk moet blijven bankzaken 

op papier af te handelen. Directeur Manon Van-

derkaa: “Het is iets dat banken niet graag horen, 

maar dit is geen uitstervend probleem.” 
 

Bij ING is nog altijd bijna een derde van de 66-

plussers niet online. Voor ABN Amro geldt een 

soortgelijk aantal, terwijl bij Rabobank zelfs een 

derde van álle klanten niet digitaal bankiert. De 

banken zelf verstrekten deze cijfers aan de Volks-

krant. “Dit staat in schril contrast met de recente 

berichtgeving dat ouderen massaal aan het internet-

bankieren zouden zijn”, constateert KBO-PCOB-

beleidsadviseur Jan Brinkers in de krant. 

Onduidelijk en onveilig 

Brinkers is niet verbaasd. In de krant wijst hij op 

oudere, landelijke cijfers die tonen dat 40 procent 

van de 75-plussers niet digitaal bankiert. En er is 

een grote groep die wel internetbankieren heeft, 

maar bijvoorbeeld papieren overschrijvingsformu-

lieren gebruikt. KBO-PCOB weet uit ervaring: digi-

taal biedt veel ouderen te weinig overzicht. Het 

voelt ook onveiliger. Mensen hebben soms moeite 

wachtwoorden te onthouden, laat staan om gewone 

facturen te onderscheiden van nepberichten die 

criminelen sturen. 

Alsnog afhaken 

Bovendien ziet KBO-PCOB dat door de snelle ver-

anderingen ook mensen die wél handig zijn met 

internet op hogere leeftijd alsnog afhaken. “Het gaat 

dan bijvoorbeeld om senioren van wie het gezichts-

vermogen afneemt of bij wie de motoriek minder 

wordt, en die toch weer op papier willen bankie-

ren”, reageert directeur van KBO-PCOB Manon 

Vanderkaa bij de NOS. Dat het probleem op termijn 

verdwijnt, is dus een misvatting. “Het is iets dat 

banken niet graag horen, maar dit is geen uitster-

vend probleem.” 

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer, 

waar KBO-PCOB ook onderdeel van is, heeft de 

banken verzocht rekening te houden met de groepen 

die niet (meer) digitaal bankieren. Dat kan bijvoor-

beeld door telefonisch bankieren in stand te houden 

en waar mogelijk eenvoudiger te maken. 

Bron: KBO-PCOB-Nieuws 

 

 

 

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/banken-zetten-massaal-in-op-digitalisering-maar-eenderde-65-plussers-is-nog-niet-online~b6fcc511/
https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/banken-zetten-massaal-in-op-digitalisering-maar-eenderde-65-plussers-is-nog-niet-online~b6fcc511/
https://nos.nl/artikel/2289003-een-derde-van-de-ouderen-bankiert-niet-online.html
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Langer zelfstandig wonen 

De gemeente Waddinxveen vindt het belangrijk 

aandacht te geven aan langer zelfstandig wonen. 

Staat u nu aan de vooravond van een verbouwing of 

een verhuizing? Dan is dit misschien het juiste mo-

ment om na te denken over welke maatregelen u 

kunt nemen om zo lang mogelijk zelfstandig te 

blijven wonen. Hieronder vindt u nadere informatie 

van diverse partners van de gemeente en wat zij 

voor u kunnen betekenen. 

 Waar wil ik oud worden als ik straks misschien 

zorg en ondersteuning nodig heb? 

 Welke zorg en ondersteuning is er in mijn omge-

ving beschikbaar? 

 Welke maatregelen kan ik nu al nemen om langer 

zelfstandig te blijven wonen? 
 

Zomaar een paar vragen die ouderen en mensen in 

de omgeving van ouderen zichzelf kunnen stellen. 

Zolang alles goed gaat, wilt u misschien liever niet 

nadenken over ‘wat als het minder wordt’. Terwijl 

er op het moment dat er veranderingen optreden, 

vaak geen tijd meer is om over oplossingen na te 

denken en actie te ondernemen. Het is belangrijk 

dat u zelf op tijd nadenkt over de vraag hoe u straks 

wilt wonen. 

Ondersteunen, verbouwen of verhuizen 

Als u zelfstandig wilt blijven wonen, heeft u een 

aantal mogelijkheden: 

 U bepaalt welke hulp en ondersteuning u nodig 

heeft en onderzoekt de mogelijkheden. 

 U past uw huidige woning aan zodat u zelfstandig 

kan blijven wonen. 

 U verhuist tijdig naar een woning die past bij uw 

persoonlijke situatie. 
 

Wadwijzer 

Wadwijzer is hét centrale loket voor alle vragen 

over zorg, welzijn en wonen. U kunt bij Wadwijzer 

ook terecht met uw vragen over langer zelfstandig 

wonen. Bijvoorbeeld over (mantel)zorg, hulp in 

huis en dagbesteding. 

Dit kan via de website www.wadwijzer.info . Hier 

vindt u ook de dagen, tijden en locaties van de in-

loopspreekuren. Heeft u geen internet? Bel dan met 

team Wadwijzer via het centrale telefoonnummer 

14 0182.  

 

 

Een nadenkertje…. 

Meer dan je lichaam 

Zolang je gezond bent, heb je niet veel problemen 

met het ouder worden. Maar wat kan het je zwaar 

vallen, wanneer er klachten optreden – wanneer je 

lichaam je in de steek begint te laten. Door allerlei 

kwalen en ziekten kan je levensavond een moeilijke 

en pijnlijke aangelegenheid worden. Op een uiterst 

gevoelige wijze kun je te maken krijgen met de lást 

van het ouder worden. 

Waar je nu echter voor moet oppassen: dat deze 

last, hoe reëel die ook is, je niet te zeer in beslag 

neemt. Daar kan het heel gemakkelijk van komen. 

Het ongerief dat je ondervindt, je kwalen, je ziek-

ten, vormen zomaar het centrum van je bestaan en 

voordat je er erg in hebt, laat je je er door beheer-

sen. Je gaat er volledig in op. 

Maar ga je er in op, dan ga je er ook in onder. Je 

verliest jezelf eraan. Wat je het kostbaarste zou 

moeten zijn: je identiteit, raak je op deze manier 

kwijt. Je lichaam heeft je lelijk in z’n macht. Het 

dicteert je van a tot z. Zelf heb je niets meer te zeg-

gen. 

Het kan een grote opgave zijn je superioriteit ten 

opzichte van je lichaam vol te houden. Maar het is 

de moeite waard om het te proberen. Tenslotte ben 

je méér dan je lichaam. Mens ben je – en je moet er 

ook mens bij blijven. 

Zo blijf je ook acceptabel voor je medemensen. 

Praat je enkel maar over wat je mankeert, dan sluit 

je een echt gesprek uit. Het werkt vervreemden en 

het brengt je in een isolement. Eenzaam blijf je met 

je lichaam achter. 

 

Uit: Rijk in jaren. Hans Bouma 

 

 

Zomerrecept 

Slaatje van aardappelen met rauwe ham 

Ingrediënten voor 4 personen 
 1 kg kleine aardappelen 

 2 dl droge witte wijn 

 1 bosje waterkers 

 2 hardgekookte eieren 

 200 g rauwe ham  

 citroensap, olijfolie, 

zout en peper 
 

Bereidingswijze 
Was de aardappelen grondig, maar schil ze niet. 

Snij ze in stukken en kook ze gaar in licht gezouten 

water. 

Giet ze af en vermeng ze onmiddellijk met de wijn. 

Laat ze afkoelen.  

Pel de hardgekookte eieren en hak de dooier en 

eiwitten grof. 

Snij de ham in stukken. 

Was de waterkers. 

Vermeng alle elementen voor de sla. 

Breng het slaatje op smaak met citroensap, zout, 

peper en olie naar smaak.  

 

 

http://www.wadwijzer.info/
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Wij feliciteren in de maand juli 

 1 dhr. A.A.J. Diks 
 1 mevr. A.C.M. van Egmond-v. d.  Berg 
 1 mevr. H.A.P. Kleiweg - de Waal 
 1 mevr. G.M. de Ree - Caspers 
 1 dhr. D.A. Twigt 
 2 dhr.  van Berkel 
 3 mevr. P. Verhoeff - Swaans 
 4 dhr. W.C.A. Prins 
 4 mevr. M.C.T. Sluys - de Groot 
 5 mevr. R. Koster - v.d. Stelt 
 5 mevr. M. Pelgrim - Kop 
 6 mevr. A. Hillers - Tjin A Kiet 
 6 dhr. J.A. Kok 
 6 dhr. J.J. Wubben 
 7 mevr. A.P. Lanser-Bauritius 
 9 mevr. P.Th. Fianen-Rossum 
 9 mevr. L.J.M. Oosterom 
 10 dhr. A. van der Berg 
 10 dhr. P.C.C. de Koning 
 10 dhr. A. Pit 
 10 dhr. J.F.M. Zaat 
 11 mevr. C.P. Lelieveld - Wielenga 
 12 mevr. C.E. van Leeuwen - Vermeulen 
 12 mevr. C.W.M. Offers - Tomij 
 13 dhr. G.J. Kleiweg 
 13 dhr. J. van der Lans 

 14 mevr. A.P.E. Heemskerk - Maas 
 14 mevr. C.H. van Soest - Huisman 
 15 dhr. J.C.M. Heemskerk 
 15 mevr. A.M.A. Hertog-Bron 
 15 mevr. M. de Zwijger - Böcskör 
 16 dhr. W.C. de Bruin 
 16 dhr. P.J. Goemans 
 17 mevr. G. v.d. Meerschaut-Verbeeck 
 17 mevr. W. Roefs - Bekker 
 17 mevr. B.W. Smeitink - Jansson 
 18 mevr. M.G.W. Compeer-Koot 
 20 mevr. B.G. Visser-Maatman 
 21 mevr. R. Bunnik 
 21 mevr. C.M.E. Christoffels-Hollink 
 24 dhr. P. Vink 
 25 mevr. Th. van der Hoorn-Halsema 
 26 dhr. L. Pouwer 
 26 dhr. T. van Vliet 
 27 mevr. C.H. Mulleman - de Frankrijker 
 28 dhr. J.G. Dijkhuizen 
 29 dhr. Q.H.M. Groenendijk 
 29 mevr. L. Koolmees - Bolkenbaas 
 29 dhr. J.B.M. Schrever 
 30 mevr. H.A.H. Hageman-van Gerwen 
 31 mevr. H.G.M. Becker 
 

 

 
 

Wij feliciteren in de maand augustus 

 1 mevr. L.M.E.G. van den  Bosch-Duimel 
 1 mevr. H.M. Kleiweg - Kingma 
 2 dhr. J.A. Berendse 
 2 mevr. L. de Waard-Bennis 
 3 mevr. R.E.M. Berendse - Westerhof 
 3 mevr. M.L.A. Kremers 
 4 dhr. G.P. Heemskerk 
 5 dhr. A. Berg 
 6 dhr. M. Koetsier 
 6 dhr. Th. Koetsier 
 9 mevr. A. Jansen - Koelink 
 9 dhr. D. Speksnijder 
 12 dhr. R.J.M. Innemee 
 12 mevr. M. Slootjes - Zoethoutmaar 
 13 mevr. C.G. de Boer 
 14 mevr. G.M. de Knegt-Luiten 
 16 dhr. F.  Esser 
 16 dhr. W. Waterreus 
 17 mevr. W.C.M. Verweij - van Berkesteijn 
 17 mevr. E.J. de Wit 
 18 mevr. P.M. van der Dries 
 18 mevr. N.P. van Grieken - van Krevel 

 18 dhr. J.F. Laan 
 19 mevr. J.A. Hol-Verboom 
 19 mevr. C. Schuurs - Wijnen 
 20 dhr. J. van der Laan 
 21 dhr. J. Brosens 
 22 mevr. W.M. van der Stel-Sitton 
 23 mevr. A.J. Helmond - Prinsenberg 
 23 mevr. M.J.J. Zaat - van Delft 
 24 mevr. R. Kruize - Neyndorff 
 25 dhr. J.P.A. de Bruin 
 26 mevr. W.J.C. Kleiweg - Vergeer 
 26 dhr. H.P.A. Nootenboom 
 27 mevr. C.A.J. Posthumus - Vesseur 
 28 mevr. H.C. Berg - van Klink 
 28 dhr. J.A. Hillers 
 29 mevr. L.M. Lekx - Schenk 
 30 mevr. M.C. Boere - Groenendijk 
 30 dhr. J.A. Doeleman 
 30 dhr. G. Mulleman 
 31 mevr. J.G. van der Laan-v.d.Flier 
 31 mevr. G. Regters 
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Agenda  26 juni – 28 augustus 2019 

Dinsdag 2 juli: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 23 juli: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk (is een week later dan normaal) 

Dinsdag 6 aug.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 20 aug.:: 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 16 augustus 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 28 augustus 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  

 

 

De redactie wenst u allen een welverdiende, goede vakantie toe en een veilige thuiskomst. 

Voor degenen die niet op vakantie (kunnen) gaan, hopen wij dat u niet vergeten wordt. 

Wellicht ontvangt u een kaartje, een mailtje of een bezoekje. 

U kunt natuurlijk ook zelf iemand uitnodigen voor een kopje koffie/thee – even bijpraten. 

Zo gaan deze rustige zomermaanden toch niet ongemerkt voorbij. 
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