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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. 7 
28 aug 2019 
 

Werkgroep Reis Activiteiten 

Herinnering voor de najaar tocht. 

Informatie voor de najaar tocht op 25 september. 

Deze dagtocht gaat – zoals aangegeven in de KBO-

Aktueel van 26 juni j.l. – naar de Orchideeën Hoeve 

in Luttelgeest, rondrit o.a. Langs de Oostvaarders-

plassen. 

U kunt zich nog inschrijven, plaatsen zijn beperkt, 

of eventueel op een reserve lijst.  

Kosten € 58,00 voor leden, niet leden € 61,00. 

Betaling (na aanmelding) 15 dagen van te voren op 

bankrekening NL91 INGB 0006 2176 34 t.n.v. 

Katholieke Bond voor ouderen afd. Waddinxveen te 

Waddinxveen.  

Vertrektijd om 8.30 uur graag 8.15 aanwezig zijn. 

Opstapplaats Anne Frank Centrum.  

Terugkomst rond 19.00 uur. 

Vergeet uw zorgpas niet. 

Met elkaar gaan we er een gezellige dag van maken. 

Nog vragen en/of aanmelden: bel dan:  

Irene Benschop 0182 -61 51 74  

Riet Plooy 0182-61 75 26  

 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten 

Heeft u onderstaande activiteiten al in uw agenda 

gezet? 

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. 

 

Nadere informatie over deze en/of andere activitei-

ten vindt u in een van de komende KBO-Aktueel 

Nieuwsbrieven. 

 

 

 

 

Reumavereniging Gouda 

Het bestuur van de Reumavereniging Gouda en 

omstreken heeft ook uw gemeente als werkgebied.  

Hierbij willen wij u informeren over het feit dat wij 

contactpunten in verschillende gemeenten hebben 

waar mensen terecht kunnen voor informatie en 

lotgenotencontact met betrekking tot reuma. Indien 

u mensen treft die hieraan behoefte hebben kunt u 

hen doorverwijzen naar onze website.  

Naam: Reumavereniging Gouda en omstreken 

Postadres: Berkenweg 79, 2771 VS, Boskoop 

Website: www.reumagouda.nl 

Facebook: www.facebook.com/reumagroenehart 

Emailadres: info@reumagouda.nl 

Telefoonnummer: 0172-210484 

KvKnummer: 40465112 
 

Omschrijving: 
Lokale zelfstandige patiëntenvereniging voor men-

sen met een vorm van reuma (zoals artrose, ziekte 

van bechterew, reumatoïde artritis, fibromyalgie, 

etcetera). We bieden via www.reumagouda.nl en 

www.facebook.com/reumagroenehart een informa-

tieportaal met regionale relevante informatie voor 

mensen met reuma in de gemeenten Gouda, Alphen 

aan den Rijn, Krimpenerwaard, Bodegraven-

Reeuwijk, Waddinxveen en Zuidplas. We doen aan 

belangenbehartiging en voorlichting, stimuleren 

lotgenotencontact en begeleiden vanuit ervarings-

deskundigheid. Tevens organiseren wij beweeg-

groepen of mogelijkheden om kennis te maken met 

verschillende vormen van bewegen.   

 

 

 

KBO-PCOB: Lobby succesvol bij vaccina-
ties voor senioren 

Senioren worden beter beschermd tegen ziekten. 

Tegen pneumokokken worden vanaf 2020 vaccina-

ties aangeboden. Ook adviseert de Gezondheidsraad 

nu om ouderen tegen gordelroos te vaccineren. 

Directeur Manon Vanderkaa: “In de afgelopen 
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maanden heeft KBO-PCOB sterk gelobbyd voor het 

vaccineren van 60-plussers. Met resultaat!” 

Pneumokokken veroorzaken veel ellende. Jaarlijks 

belanden tussen de 2600 en 5600 ouderen in het 

ziekenhuis met een longontsteking door pneumo-

kokken. Ongeveer 1800 senioren worden getroffen 

door de pneumokokkenziekte, gerelateerd aan her-

senvliesontsteking en bloedvergiftiging. Manon 

Vanderkaa, directeur KBO-PCOB is daarom blij 

met de nieuwe vaccinatiemogelijkheid: “Het heeft 

even geduurd. De Gezondheidsraad adviseerde in 

2018 al positief, maar de aanhouder wint. We den-

ken graag actief mee over de voorlichting over vac-

cineren tegen pneumokken.” Na overleg met de 

huisartsen wordt vanaf 2020 gestart met de cam-

pagne. De vaccinatie vindt jaarlijks in dezelfde 

periode plaats als de griepprik. In aanmerking ko-

men alle 60-, 65-, 70- en 75-jarigen. 

Gordelroos 

Tot blijdschap van KBO-PCOB adviseert de Ge-

zondheidsraad nu ook positief over het vaccineren 

van ouderen tegen gordelroos. Manon Vanderkaa: 

“’Bij ouderen kan gordelroos heel langdurige pijn-

klachten veroorzaken. Het geeft een soort zenuw-

pijn, waar gewone pijnstillers nauwelijks tegen 

helpen, ook morfine niet. Vandaar dat het van be-

lang is om gordelroos te voorkomen. KBO-PCOB 

dringt daarom aan op vaccinatie.” 

In 2016 adviseerde de Gezondheidsraad nog nega-

tief, vanwege de beperkte bescherming door het 

destijds enige beschikbare vaccin. Inmiddels is er 

een nieuw vaccin op de markt. Manon Vanderkaa: 

“Met dit advies hopen we dat staatssecretaris Paul 

Blokhuis, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, 

snel actie zal ondernemen. Alle senioren verdienen 

de mogelijkheid om tegen ernstige ziekten be-

schermd te worden. Deze betere bescherming voor-

komt uiteindelijk ook veel ellendige situaties en 

vermindert kosten.” 

Staatssecretaris Blokhuis, die gaat over het Rijks-

vaccinatieprogramma, gaat zich beraden op het 

advies van de Gezondheidsraad en zal de Tweede 

Kamer binnen drie maanden informeren over zijn 

reactie. KBO-PCOB doet een sterk beroep op de 

staatssecretaris om het advies over te nemen en ook 

deze vaccinatie aan te bieden aan ouderen. 

Bron: KBO-PCOB-Nieuws 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blijft alert op effect van tegelijk gebruik 
medicijnen en voedingssupplementen 

Gebruikers van medicijnen moeten alert zijn op 

mogelijke vitamine- en mineralentekorten die kun-

nen ontstaan door langdurig medicijngebruik. Mag-

nesium-, vitamine B12-, kalium-, calcium- en foli-

umzuurtekorten komen voor. Omgekeerd kan de 

werking van een medicijn door een (krui-

den)supplement veranderen.  

Bewustwording 

In de folder ‘Medicijnen en voedingssupplementen. 

Tegelijk gebruiken?’ zien medicijngebruikers bij 

welke veelgebruikte medicijnen ze alert moeten zijn 

op een tekort aan vitaminen of mineralen. En ze 

lezen wanneer het combineren met supplementen 

beter kan worden vermeden. 

Vijf medicijnen die langere tijd worden genomen – 

tegen maagzuur, metformine, plastablet hydro-

chloorthiazide, prednison of prednisolon en de anti-

conceptiepil – kunnen vitamine- en/of mineralente-

korten veroorzaken. In de folder staat welke tekor-

ten kunnen optreden, hoe ze kunnen worden her-

kend en wat met klachten kan worden gedaan. Anti-

stollingsmiddelen, immunosuppressiva, slaapmid-

delen of antidepressiva gaan niet goed samen met 

bepaalde (kruiden)supplementen. Per medicijn is 

vermeld waar het precies om gaat, waarom dat zo is 

en wat kan worden gedaan. Zo heeft Sint-Janskruid 

een interactie met veel medicijnen. 

Maagzuurremmers  

De kennis over het tegelijk gebruiken van medicij-

nen en supplementen laat vaak te wensen over. Een 

maagzuurremmer is bijvoorbeeld een medicijn dat 

door huisartsen veel wordt voorgeschreven. Wat 

niet iedereen weet is dat als protonpompremmers, 

zoals omeprazol of pantoprazol, maanden of jaren 

worden gebruikt, er een vitamine B12 en/of magne-

siumtekort kan ontstaan. Dit komt doordat het li-

chaam deze voedingsstoffen dan minder goed kan 

opnemen door het medicijn tegen maagzuur. 

Tal van neveneffecten   

Saskia Geurts, directeur van NPN pleit voor meer 

bewustwording: “Het gaat niet alleen om maagzuur-

remmers, maar om een groot aantal bijwerkingen 

bij tal van medicijnen.  

 Contact opnemen met huisarts of apotheker 

Neemt u altijd contact op met uw huisarts of apo-

theker. Voor meer informatie: 

 www.supplementinfo.nl  

 

Bron: KBO-PCOB Nieuwsbrief 
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Nadenkertje 

Wijsheid komt met de jaren en ouderdom met ge-

breken, maar het is de kunst om elke dag te voor-

zien van een positieve noot. Annie M.G. Schmidt 

had de gave om een dergelijke levensvisie te com-

bineren met prettige nuchterheid. In dit gedicht 

zijn de kleine dingen die het leven mooi maken en 

zaken waar we dankbaar voor zijn als we ouder 

worden in dialoog met lijf en leden. 

Ach ja, we worden er nu eenmaal niet jonger op, 

maar weet: we zijn nog heel erg goed, zo op het 

oog! 

  

Met mij is er totaal niets aan de hand. 

Ik ben nog fit van lijf en van verstand. 

Wel wat artrose in mijn heup en in mijn knie. 

Als ik me buk, is het net of ik sterretjes zie. 

Mijn pols is iets te snel, mijn bloeddruk wat te 

hoog, 
 

maar ik ben nog fantastisch goed… zo op het oog. 

Met de steunzolen die ik heb gekregen, 

loop ik weer langs ‘s Heerens wegen, 

kom ik weer in winkels en ook op het plein. 

Wat heerlijk zo gezond te mogen zijn. 

Wel gebruik ik een tabletje om in slaap te komen 

en over vroeger wat te kunnen dromen. 
 

Mijn geheugen is ook niet meer wat het was 

en ben ik weer vergeten wat ik gisteren nog las. 

Ook heb ik steeds meer last van mijn ogen 

en mijn rug raakt langzamerhand wat meer gebo-

gen. 

Mijn adem is wat korter, mijn keel is vaak erg 

droog, 

maar ik ben nog fantastisch goed… zo op het oog. 
 

 

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  Bij onze activiteiten. 

 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand september 

 1 mevr. E.H.M. van Es - Mooijekind 
 1 dhr. M. Ravenhorst 
 1 mevr. C.M. van der Voort - Buijsman 
 2 dhr. C.W.M. Evers 
 3 mevr. J. Dieters - van Dalen 
 4 dhr. J. van Rijen 
 4 dhr. R.B.J. Rijsemus 
 4 mevr. G.J. Zaat - van Meerendonk 
 6 mevr. L.E.J. Koole 
 6 mevr. E. Steenland 
 7 dhr. R.A.M. Boere 
 7 mevr. G. Lemette 
 11 dhr. L. Slootjes 
 12 mevr. F.G. Kraan - Wiezer 
 13 mevr. N.I. Kerver - v. Dijk 
 13 mevr. C.H. Smits-Borghart 
 13 mevr. C.G. Vernooij - Steenbergen 
 15 dhr. G. v.d. Meerschaut 
 16 mevr. M.M. van der Berg - Kippersluis 

 17 dhr. F.A.A. Roefs 
 18 mevr. M.M.M. Borst 
 18 mevr. P.A.M. Redegeld 
 19 dhr. J.P. Jaspers 
 20 mevr. G. de Jong 
 20 mevr. A.C. Schoonderwoerd-v. Rhijn 
 20 dhr. N. Steensma 
 24 mevr. A. de Jong-Koetsier 
 24 dhr. J. Merkestijn 
 25 mevr.  Captein - Segers 
 25 dhr. F.L.J. van Es 
 25 dhr. J.A.P.M. Koppen 
 25 dhr. H.J. Westerik 
 26 mevr. M. Slaman - van Leeuwen 
 27 dhr. P. Grootendorst 
 29 mevr. M.G. van der Hoeven 
 29 dhr. W. Jongeneel 
 29 mevr. W. van Solinge 
 30 dhr. J.T.M. Eerden 
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Agenda 28 augustus 25 september 2019 

Dinsdag 3 sept.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Dinsdag 17 sept.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Ontmoetingskerk  

Woensdag 25 sept.: Najaar Dagtocht   ...................................................... 08.15 – 19.00 uur  

Vertrek vanaf het Anne Frank Centrum om 08.30 uur. 

Wilt u aanwezig zijn om 08.15 uur. 

Vergeet uw zorgpas niet! 

 

 

 

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 13 september 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 25 september 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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