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KBO 
Waddinxveen  
 

Sinds 12 april 1977 

Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

27ste jaargang, nr. 8 
25 sept 2019 
 

Redactioneel 

Op deze datum waarop de KBO-Aktueel verschijnt 

is een bus met een deel van onze KBO-leden de 

Najaarsreis op pad naar de Orchideeën Hoeve en 

Oostvaardersplassen. In de volgende nieuwsbrief 

leest u het verslag hiervan. 

In deze KBO-Aktueel leest u onder meer over de 

gezamenlijke Ziekenzalving van onze parochie-

gemeenschap St.Victor.  

Er is aandacht voor een Inspiratiedag Grenzeloos 

Leven welke in Heiloo wordt gehouden. 

U kunt proberen zich daar nog voor aan te melden. 

De middagfilms Cultuurhuys De Kroon beginnen 

ook weer. Iedere 1e donderdag van de maand. 

Een korte beschrijving hiervan vindt u in onze 

nieuwsbrieven.  

Wilt u altijd direct van het nieuws van de Landelij-

ke KBO-PCOB op de hoogte zijn?  

Meld u zich dan aan voor de Nieuwsbrief 

www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.  

Vanuit deze nieuwsbrieven zijn een paar onderwer-

pen voor u uitgelicht. De moeite van het lezen 

waard.  

De eerste aankondigingen van de activiteiten van de 

Culturele Werkgroep staan ook vermeld. Noteert u 

alvast de data hiervan in uw agenda.  

Kortom: ons afdelingsseizoen is weer begonnen! 

 

Jeannette van Egmond, redactie 

 

 

Gezamenlijke Ziekenzalving in 
St.Victorparochie 

Het Sacrament van de zieken: teken dat God zijn 

mensen in hun zwakheid nabij wil zijn. 

Wanneer we ziek zijn of ouder worden, merken we 

dat we zwakker worden, dat wij minder kunnen. We 

kunnen niet meer leven zoals we gewend waren. 

Dat is een moeilijk proces. We hebben dan Jezus’ 

kracht en Gods aanwezigheid nodig om te dragen 

wat men niet alleen dragen kan. In die situaties kan 

het Sacrament van de zieken die kracht en dat in-

zicht geven. 

Er zal in onze geloofsgemeenschap St.Victor weer 

een gezamenlijke ziekenzalving plaatsvinden. 

Op dinsdag 15 oktober om 10.00 uur in de Ont-

moetingskerk (Groensvoorde) zal dit Sacrament 

worden toegediend.  

Wanneer u deel wilt nemen kunt u zich aanmelden 

via het parochiesecretariaat 0182 61 24 52, of op 

waddinxveen@sintjandd.nl of tijdens de ouderen-

viering in Souburgh in oktober. In de ouderenvie-

ringen zal ook een aanmeldingsformulier verspreid 

worden of deze is al verspreid. 

 

 

Inspiratiedag Grenzeloos leven 
op 1 november  

Opnieuw organiseren we 

‘Grenzeloos leven’, de suc-

cesvolle inspiratiedag over de 

eindigheid van ons leven. De 

dag vindt plaats op vrijdag 1 

november in de Cultuurkoepel 

Heiloo op landgoed Willibrordus in Heiloo. KBO 

en PCOB Noord-Holland nodigen u van harte uit 

hiervoor. De dag staat in het teken van ontmoeting 

en gesprek over dat wat de moeite waard is in de 

laatste fase van het leven. 

 We worden ouder dan ooit en de medische weten-

schap kan ons steeds langer in leven houden. Nooit 

eerder moesten zoveel mensen zelf nadenken over 

de grens van het leven en hoe ze daarmee om willen 

gaan. Dit is niet alleen een medische of juridische 

kwestie, het roept ook vragen op als: Hoe rond ik 

mijn leven af? Wat laat ik na? Wat troost mij? En 

wat maakt mijn leven nu waardevol? 

Professor Joris Slaets (hoogleraar ouderengenees-

kunde) opent de dag met een lezing over wat men-

sen werkelijk willen als het levenseinde nadert. 

Daarna zijn er diverse deelsessies en workshops, 

met onder andere tv-maker Leo Fijen. De dag wordt 
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afgesloten door Hella van der Wijst, bekend van het 

televisieprogramma ‘Ik mis je’. Zij schreef een 

boek over troost. 

Praktische informatie 

Wanneer? 1 november 2019 van 10.00-16.30 uur 

Waar? Cultuurkoepel Heiloo, Kennemerstraatweg 

464, 1851 NG Heiloo. 

Kosten €10,00 per persoon (inclusief lunch, koffie, 

thee), €25,00 voor niet-leden KBO-PCOB. 

Inschrijven: u kunt zich vanaf 1 september inschrij-

ven via 

www.kbonoordholland.nl/grenzeloosleven 

of telefonisch via 

KBO-Noord-Holland: 023-750 51 55. 

 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten  

Zie de maan schijnt door de bomen 

Het lijkt nog zo ver weg maar op vrij-

dag 29 november organiseren wij weer 

een Bingo Sinterklaasmiddag. De voor-

bereidingen hiervoor worden al gemaakt 

en in de volgende KBO-Aktueel zullen wij het hele 

programma bekend maken. 

U kunt zich vanaf 30 oktober hiervoor opgeven. 

Tel: 0182-61 81 97 

e-mail: ep.groenendijk@hetnet.nl  

Zet deze datum alvast in uw agenda! 

Kom deze middag gezellig met ons mee vieren. 

Iedereen is welkom op deze middag lid of geen lid!! 

 

 

Vooraankondiging om in uw agenda te 
zetten 

Wij organiseren weer een Sfeervol 3-gangen Kerst-

diner op maandag 23 december bij Easy Dinner. 

Aanvang 12.00 uur. 

Zaal open vanaf 11.30 uur. 

 

In de KBO-Aktueel van oktober zullen wij u hier 

verder over informeren of op onze website: 

www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

Middagfilm voor Senioren  

Edi 

Op donderdag 3 oktober om 14.00 uur. 

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum). 
 

Korte inhoud: 

De tachtigjarige Edith Moore (Sheila Edie) is een 

bittere, eigenwijze Engelse dame. Na de dood van 

haar dominante man George en door de steeds 

slechter wordende relatie met haar dochter, besluit 

ze haar jeugddroom na te jagen. Ze vertrekt hals-

overkop naar de Schotse Hooglanden om daar een 

berg te beklimmen. Onderweg ontmoet ze Jonny 

(Kevin Guthrie), een jonge man die haar helpt met 

het aanschaffen van de juiste uitrusting en die haar 

traint om de berg te kunnen beklimmen. Ze kletsen, 

ruziën, maken lol en onthullen steeds meer over hun 

leven aan elkaar. 

Kosten € 7,00 (met pinpas betalen) dit is inclusief 

een kopje koffie of thee met wat lekkers. 

U kunt uw kaart(en) ook via internet bestellen 

op www.cultuurhuysdekroon.nl 

 

 

Hulde aan mijn rollator 
Oh rollator, mijn steun en toeverlaat, 

heerlijke wagen, die steeds naast mij staat. 

Waar ik loop of waar ik ga, je bent in de buurt, 

of het nu lang, kort of maar eventjes duurt. 
 

Rollator, je helpt me bij mijn onzekerheid, 

in jou heb ik vertrouwen, altijd! 

Rollator, mijn onvermoeibare apparaat, 

je bent mijn hulp van vroeg tot laat. 
 

Zonder jou zat ik op een stoel 

en miste ik een heleboel. 

Voor velen ben je een sta-in-de-weg 

maar voor mij ben je onmisbaar, zeg! 
 

Ik leun, ik steun, ik zit op jou, 

jij bent degene die ik het meest vertrouw! 

Klagen, dat is heel vervelend 

en naar jou toe niet wellevend. 
 

Een standbeeld wil ik vragen, 

voor de uitvinder van deze wagen. 

Die in stilte werkend achter de schermen, 

zich over wat ‘moeilijker lopenden’ wist te ont-

fermen. 
 

Rollator, blijf nog heel lang in mijn leven, 

blijf me steeds een steuntje geven. 

Je bent mijn liefste, mijn schattebout 

En hopelijk worden we samen stokoud!!! 

 

Anneke van Moorten 
 

(Ingezonden door een KBO-lid) 
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Geen gedoogconstructie bij verlopen  
rijbewijs 

Er komt geen gedoogcon-

structie voor mensen van wie 

het rijbewijs verlopen is. Dat 

heeft minister Cora van 

Nieuwenhuizen van Infra-

structuur en Waterstaat 29 augustus aan de Tweede 

Kamer laten weten in het kader van de lange wacht-

tijden bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbe-

wijzen (CBR). KBO-PCOB maakt zich grote zor-

gen over de gevolgen van de problemen bij het 

CBR en zet zich al maanden in voor verbetering 

van de situatie. 

Spoedprocedure 

Het CBR heeft de afgelopen periode spoed- en 

voorrangsprocedures in gang gezet voor mensen die 

tijdig zijn begonnen met hun aanvraag. Het ministe-

rie werkt samen met CBR en de Rijksdienst voor 

het Wegverkeer (RDW) aan de invoering voor ad-

ministratieve verlenging van het rijbewijs, voor 1 

jaar, voor 75-plussers. Daardoor kunnen ze blijven 

rijden terwijl hun aanvraag in behandeling is en het 

CBR ruimte krijgt om de achterstand in te halen. 

Het is de bedoeling dat deze regeling op 1 decem-

ber in werking treedt. 

Geen gedoogconstructie 

Er is gevraagd om coulance voor mensen van wie 

het rijbewijs is verlopen maar “een gedoogconstruc-

tie vanuit handhavingsperspectief is niet mogelijk”, 

aldus minister Ferdinand Grapperhaus van Veilig-

heid en Justitie. De regelgeving is helder; rijden met 

een ongeldig rijbewijs is en blijft strafbaar. 

KBO-PCOB kan helpen 

KBO-PCOB probeert mensen die in de problemen 

komen met hun rijbewijskeuring zoveel mogelijk te 

helpen. “Regelmatig hebben onze beleidsadviseurs 

contact met het CBR”, zegt Manon Vanderkaa. 

“Dat blijven we doen tot de problemen tot het ver-

leden behoren en de mobiliteit van senioren niet 

langer in het geding is.” Ondertussen is KBO-

PCOB bezig met het inrichten van een meldpunt 

‘schrijnende gevallen’. Hierover informeren we u 

binnenkort. 

 

Bron: KBO-PCOB Nieuwsbrief 

 

 

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  Bij onze activiteiten. 

 

 
 

Wij feliciteren in de maand oktober 

 2 dhr. J.W. Sirre 
 6 dhr. C. Boot 
 6 mevr. M.M.A. Hage - Sannen 
 9 dhr. J.A.M. Zoet 
 12 mevr. J.G.M. Nootenboom - Boegheim 
 13 mevr. M.T. de Knoop - Slaman 
 14 dhr. A.Th. Faay 
 14 mevr. C. 't Hart-van Santen 
 14 mevr. W. Ros - Koehorst 
 14 mevr. W. de Waal - Verschragen 
 15 mevr. A. Kemp - v.d. Laan 
 15 mevr. S.C.M. Slootjes - de Jong 
 17 mevr. J.C. Gerritse-Hageman 
 18 mevr. B. Baartman 
 18 mevr. W.J.M. Droog 

 18 mevr. M. Verdoorn-Wiegman 
 19 mevr. E.M.  Lucardie 
 22 mevr. J.H.L. van Hooft - Kok 
 22 dhr. A.J. Koot 
 25 dhr. G.J.M. van Zoest 
 26 dhr. A.T.H.M. Kleiweg 
 26 dhr. Joh. Sluys 
 27 dhr. J. Benschop 
 27 mevr. N. Taal 
 28 dhr. G. van der Meer 
 29 mevr. A. Bunnik - Karsten 
 30 mevr. J. Engelhard 
 30 mevr. W.A.M. Okkerse 
 31 dhr. A.M. Meskers 
 31 dhr. W. van Vliet 
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Agenda 25 september – 30 oktober 2019 

Dinsdag 1 okt.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Woensdag 3 okt.: Filmmiddag voor Senioren ....................................... 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon (winkelcentrum) 

Dinsdag 15 okt.: Ouderenviering met Ziekenzalving  ........................ 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 18 oktober 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 30 oktober 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  

 

Herfst 
 

De wind zingt zijn lied 

De bladeren vallen en dansen 

Niemand die het ziet 

In de nacht kun je het alleen maar horen 

Die hoge tonen van de wind 

Ik ben in de herfst geboren 

Ik ben een echt herfst kind 

De kou kan mij niet deren 

De regen evenmin 

Van de natuur wil ik leren 

Je ergens druk om maken heeft geen zin 

 

Alles komt zoals het komt 

zo ook steeds weer een nieuw seizoen 

Je moet er gewoon van genieten 

We hoeven er niks voor te doen 
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