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Redactioneel 

De herfst is in de natuur weer volop te bewonderen, 

met prachtige kleuren aan bomen en struiken. Maar 

ook het wisselende weer met zon, regen – niet altijd 

even leuk om een flinke bui op je hoofd te krijgen – 

stormachtige wind en soms een enkele onweers-

klap.  

Heerlijk om naar buiten te gaan als dat kan, maar let 

op de bladeren waarover u flink kunt uitglijden en 

vallen. Maar vooral genieten! 

Veranderingen dus van de seizoenen. 

Veranderingen ook in het bestuur van onze plaatse-

lijke afdeling. Zie hieronder het schrijven van uw 

voorzitter. 

Wat niet veranderd is, zijn de jaarlijkse activiteiten 

van onze Culturele werkgroep. De Sinterklaasbingo 

en het Kerstdiner. Gezelligheid en samenzijn staan 

hierbij voorop. 

Een paar artikelen uit de Nieuwsbrieven van de 

landelijke KBO/PCOB zijn in deze KBO-Aktueel 

opgenomen. O.a. over Valpreventie, E-Health en 

Voorlichting over Ouderenmishandeling.  

Wilt u altijd direct van het nieuws van de Landelij-

ke KBO-PCOB op de hoogte zijn? Vaak staan er 

data voor bijeenkomsten in vermeld, die niet meer 

tijdig opgenomen kunnen worden in de Aktueel.  

Ook wordt nogal eens uw mening gevraagd over 

bepaalde onderwerpen. Interesse? 

Meld u zich dan aan voor de Nieuwsbrief. 

www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.  

Jeannette van Egmond, redactie 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste Mensen, 

Hierbij mijn laatste bijdrage als uw voorzitter. Na 

zoveel jaren uw voorzitter te mogen zijn geweest, 

heb ik besloten af te treden. Het waren mooie jaren 

met een actief en positief bestuur. Het zijn mensen 

waarop je kan bouwen. Maar aan alles komt een 

einde.  

Na al die tijd denk ik dat het goed is om het stokje 

over te dragen aan een nieuwe voorzitter, die weer 

fris naar alle belangen van ons ouderen kan kijken. 

Als je zo lang meedraait dan heb je op een bepaald 

moment dat de uitdagingen minder worden. Ik ga 

me inzetten op andere vrijwilligersactiviteiten, be-

hoeften genoeg.  

Ik dank iedereen voor de ondersteuning, belang-

stelling  en interesse.  

Hans Kientz   

 

 

 

Sinterklaas Bingomiddag 

Op vrijdag 29 november 

organiseren wij onze Sin-

terklaas-bingomiddag. 

U kunt bij aanvang en in 

de pauze lootjes kopen 

voor een loterij met mooie 

prijzen. 

Voor de pauze worden er een aantal rondes bingo 

gespeeld met  verrassingsprijzen die zijn verpakt als  

Sinterklaascadeaus en daarbij ook een sta/op bingo. 

Tijdens de pauze drinken we gezellig met elkaar 

koffie/thee of warme chocolademelk met slagroom 

met daarbij een Sinterklaastraktatie. 

Na de pauze zullen wij een spel spelen met leuke 

prijzen. 

We trakteren u op een drankje en een hapje. 

Daarna zullen de lootjes worden getrokken voor een 

goed gevulde prijzentafel. 

Wij hopen zo te gaan genieten van een gezellige 

Sinterklaasmiddag, waarbij u als  lid of geen lid 

van harte welkom bent. 
 

Aanvang van de middag: 13.30 uur. 

Zaal open vanaf: 13.00 uur. 

En de middag zal ca. 16.15/16.30 uur worden afge-

sloten. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Voor deze Sinterklaas-bingomiddag vragen wij van 

u (voor de gemaakte kosten) een vergoeding van  

€ 6,00. Te voldoen bij binnenkomst in de zaal. 

Om alles goed te laten verlopen dient u zich wel 

van de voren op te geven voor deze Sinterklaas-

bingomiddag. 

Dit kunt u vanaf nu doen: 

Telefonisch 0182-618197 

Per mail:  ep.groenendijk@hetnet.nl 

Op deze Sinterklaasmiddag kunt u zich tevens op-

geven voor het Kerstdiner. 

Deze zal worden houden op maandag 23 december. 

(Dit Kerstdiner zal alleen toegankelijk zijn voor 

leden van de KBO.) 

De Sinterklaas-bingomiddag zal worden gehouden 

in: 

Gebouw de Hoge Noot 

Jan Willem Frisoweg 1 

2741 BV Waddinxveen 

info: www.kbowaddinxveen.nl  

FaceBook: kbowaddinxveen  

 

 

 

Sfeervol 3 gangen Kerstdiner 

Op maandag 23 december bij Easy Dinner 
Aanvang 12.00 uur 
Zaal open vanaf 11.30 uur 

Ook dit jaar zijn wij weer uitgenodigd in het restau-

rant Easy Dinner door eigenaar en gastheer Apo 

Yilmaz. 

Na met Apo, Jessica,  Martin en Elly rond de tafel 

te hebben gezeten zijn we uiteindelijk tot een heer-

lijke invulling van het kerstdiner gekomen. 

Apo en Jessica gaan voor ons een drie-gangen 

Kerstdiner serveren, waarbij u twee drankjes krijgt 

geserveerd. 

En het diner zal eindigen met een toetje met daarbij 

een kopje koffie/thee. 

Tijdens het diner is er ruimte voor een kleine Kerst-

overweging verteld door mevr. Lieve van der 

Meerschaut en er zal kerstmuziek op de achtergrond 

te horen zijn. 

Er zal een verloting worden gehouden voor Z&Z 

(Zieken & Zorg) met als prijzen mooie Kerststuk-

jes. En deze middag zal ca. 14.30 uur worden afge-

sloten. 

Wij nodigen u allen uit om zo samen te gaan genie-

ten van de komende Kerst. 

Het Kerstdiner zal alleen voor KBO-leden toegan-

kelijk zijn. 

Voor dit sfeervolle Kerstdiner vragen wij van u een 

vergoeding van € 20,00 p.p. 

Wilt u gebruik maken van  het Kerstdiner dat kan, 

door u eerst aan te melden. 

Dit kunt u doen op onze Sinterklaasmiddag 29 no-

vember en daarna Tel: 0182-618197 of per mail: 

ep.groenendijk@hetnet.nl   

Wilt u het bedrag van € 20.00 voor 20 december 

(i.v.m. reserveren) 

overmaken. op bankrekening  NL91 INGB 0006 

217634 t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen, afd. 

Waddinxveen te Waddinxveen, met vermelding  

Kerstdiner 2019. 

Wilt u graag komen en lukt het u niet zelf voor 

vervoer te zorgen of met iemand mee te rijden? 

Dan kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en 

wordt u tussen 11.15 en 11.45 uur opgehaald bij het 

Anne Frank Centrum en daar ook weer naar terug 

gebracht. 

Adres waar het diner plaats zal vinden is: 

Restaurant  ‘’Easy Dinner” 

Nesse 18, 2741 ES Waddinxveen 

Tel: 0182-649840 

 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten 

Terugblik op de geslaagde najaarsreis van 25 
september 

Nadat iedereen zich  had aangemeld kon de bus 

mooi op tijd vertrekken. Eenmaal op weg stelde de 

chauffeur Arie Boomstoppel zich voor, hij zou ons 

overal naar toe rijden deze dag. Hierna nam Riet het 

woord met een zeer trieste mededeling. Ze vertelde 

dat Irene deze dag niet mee zal gaan omdat haar 

man een ernstig ongeluk met de fiets had gehad en 

daar uiteindelijk aan was overleden. Daar werd 

iedereen even stil van. Daarna vervolgde Riet met 

het doornemen van het programma van de dag en 

dat Elly, Irene deze dag zou vervangen.  

Onderweg naar de koffie in Eemnes vertelde Arie 

wat er onderweg zoal te zien was. Hij deed dit met 

leuke anekdotes zoals in de haven van Eemnes waar 

een hoop schroot  tot een kunstwerk was gevormd. 

Niemand snapt wat het voorstelt vandaar dat het in 

de volksmond de bijnaam de poepende man kreeg. 

Dan was daar ook nog Batavia stad en de mooie 

tolschepen in de haven. Aangekomen in Eemnes 

stond de koffie met gebak al voor ons klaar. Hierna 

een rit langs de Oostvaarders plassen op weg naar 

Tollebeek waar het diner gebruikt werd. Het diner 

was prima verzorgd en smaakte lekker met een 

heerlijke ijscoupe toe.  

Daarna in de bus naar Luttelgeest voor een bezoek 

aan de Orchideeën Hoeve.  Er waren daar  niet al-

leen vele mooie kleurrijke orchideeën te zien maar 

ook vlinders, koikarpers, Amazone regenwoud en 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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een rupsenkwekerij enz. En als men wilde kon er 

ook lekker uitgerust worden op een van de terrasjes. 

Na twee uur werd de reis terug naar Waddinxveen 

begonnen. Riet had weer gezorgd voor lekkernijen 

in de bus. Er waren o.a. frisdrankjes, stukjes kaas en 

kaaskoekjes. Iedereen liet zich deze verwennerij 

goed smaken. Om ongeveer 18.30 uur waren we 

weer terug in Waddinxveen en nam iedereen af-

scheid van elkaar en van buschauffeur Arie. We 

kunnen terugkijken op een mooie verzorgde dag-

reis.  

 

Groet van Riet, Elly en chauffeur Arie 

 

 

Wat ga u/jij doen?? 

Vrijwilligersmarkt  
Waddinxveen 30 november 2019 

Wilt u wat betekenen voor een ander en zoekt u 

vrijwilligerswerk? Kom dan naar de Vrijwilligers-

markt Waddinxveen op zaterdag 30 november 2019 

van 15.00 – 17.00 uur in het Gemeentehuis van 

Waddinxveen. Organisaties zijn op zoek naar vrij-

willigers en stellen zich graag aan u voor 

 

 

 

Nadenkertje 

Zonder winter geen zomer, zonder eenzaamheid 

geen liefde, zonder regen geen zon. Het leven be-

staat uit ups en downs, en door de slechte momen-

ten weten we de goede momenten nog meer te 

waarderen: Toon Tellegen weet dit als geen ander 

prachtig te verwoorden. Zij gedicht ‘Men Moet’ is 

een gedicht voor iedereen die zich afvraagt wanneer 

het weer beter zal gaan, of die beseft dat er zoveel is 

om dankbaar voor te zijn. 

 

Men Moet  
Men moet altijd enigszins verdrietig zijn, 

anders is men verloren, 
 

maar men moet wel een beetje verloren zijn – 

van het reddeloze soort – 

anders zou men alleen maar gelukkig zijn, 
 

toch moet men ook gelukkig zijn, 

zo maar gelukkig kunnen zijn, 

in alle staten van geluk, 
 

anders zou men maar verdrietig zijn, 

enigszins verdrietig 

altijd. 
 

 

 

Meer leren over ouderenmishandeling 

18 november - Meer leren over ouderenmis-
handeling op bijeenkomst voor vrijwilligers  

Bent u een vrijwilli-

ger die bij ouderen 

thuis komt? Speciaal 

voor u organiseert 

het ministerie van 

Volksgezondheid, 

Welzijn en Sport (VWS) samen met KBO-PCOB 

en Movisie een bijeenkomst over ouderenmishande-

ling. Wat zijn de signalen en hoe kunt u die herken-

nen? Ook financieel misbruik als vorm van oude-

renmishandeling komt aan de orde. De bijeenkomst 

vindt plaats op maandag 18 november in Utrecht. 

In het programma maakt u kennis met het thema 

ouderenmishandeling door middel van een verhaal 

van een ervaringsdeskundige en interactief theater. 

Ook praten we met elkaar over de opzet van een 

digitale training over ouderenmishandeling die be-

gin 2020 verspreid wordt via alle (senio-

ren)organisaties die werken met vrijwilligers. 

Praktische informatie 

Datum: maandag 18 november 2019 van 10.00 

(inloop vanaf 9.30) uur tot 13.00 uur (start lunch-

buffet). 

Locatie: cursus- en vergadercentrum Domstad, 

Koningsbergerstraat 9 in Utrecht. Reiskosten wor-

den vergoed. 

Voorlopig programma 

09.30 uur inloop en registratie 

10.00 uur opening door het ministerie van VWS 

10.15 uur Inleiding door ervaringsdeskundige (van 

een van de organisaties) 

10.30 uur Interactief theater over ouderenmishande-

ling 

11.15 uur Koffie/thee pauze 

12.00 uur Vertoning e-learning 

12.30 uur In groepen e-learning bespreken 

13.00 uur Lunchbuffet 

14.00 uur Plenaire terugkoppeling 

Aanmelden 

U kunt zich nu alvast aanmelden.  

Ga hiervoor naar de Nieuwsbrief van oktober van 

de KBO-PCOB. www.kbo-pcob.nl  

De bijeenkomst is voor maximaal 120 mensen, dus 

meld u op tijd aan. 

 

Bron: KBO-PCOB Nieuwsbrief 
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Middagfilms voor Senioren  

The old man and the gun 

Op donderdag 7 november om 14.00 uur. 

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum). 

 

Korte inhoud: 
De charmante Forrest Tucker (Robert Redford), een 

van de meest succesvolle bankovervallers van de 

20e eeuw, gaat door het leven als een gentleman 

met bijhorende luxe en weelde. Alles lijkt compleet 

op het moment dat hij de vrouw van zijn leven ont-

moet. Maar wanneer de jonge detective John Hunt 

(Casey Affleck) zijn zinnen op hem zet ontstaat er 

een kat en muis spel waarbij zelfs Hunt de charme 

van Forrest moeilijk kan weerstaan. 

 

En op donderdag 5 december  de Middagfilm: 
Vice: 

Korte inhoud: 

'Vice' volgt het waargebeurde verhaal van Dick 

Cheney, één van de belangrijkste vicepresidenten in 

de geschiedenis van de Verenigde Staten. 

Hij was vice-president van George W. Bush, en gaf 

het land en de wereld opnieuw vorm. Veranderin-

gen die nu nog steeds merkbaar zijn. 

 

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

sief een kopje koffie of thee met wat lekkers. 

U kunt uw kaart(en) ook via internet bestellen 

op www.cultuurhuysdekroon.nl 

 

 

 

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 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. 

 

 

 

 

 

Valpreventie 

Actief blijven is dé manier om vallen te voor-
komen 

In Nederland maakt iedere vijf minuten een 65-

plusser een val waardoor hij of zij naar de spoed-

eisende hulp moet.  

Van het totaal aan ongevallen bij 65-plussers in en 

om huis is bijna 90% een valongeval. Dit is hoog, 

terwijl in veel gevallen een val voorkomen kan 

worden.  

Vitaal ouder worden 

Er is veel bekend over hoe je de kans op 

een val kunt verkleinen, waardoor oude-

ren langer zelfstandig en vitaal blijven. 

Ook vindt u op de website van Veilig-

heidNL veel tips die u kunt inpassen in 

uw dagelijkse activiteiten. Is er sprake 

van een verhoogd valrisico, dan is gericht 

trainen onder begeleiding van een fysiotherapeut of 

beweegdocent belangrijk. Hiervoor zijn meerdere 

beweegprogramma’s beschikbaar. 

Tips om val te voorkomen 

Actief blijven is het belangrijkste om vallen te 

voorkomen. “Op latere leeftijd zijn mensen geneigd 

om zaken uit handen te geven, zoals tassen dragen 

en boodschappen doen. Hierdoor bewegen ze min-

der, waardoor botten brozer worden en spieren af-

nemen. Daarmee wordt het risico op een val groter. 

Juist door geen risico te nemen, nemen mensen 

meer risico”, zegt Manon Vanderkaa, directeur van 

KBO-PCOB. 

KBO-PCOB zet met informatie en voorlichting in 

op preventie op het gebied van vallen. In de folder 

‘Hup in de benen‘ en in de oktober-editie van ons 

ledenmagazine leest u tips om fit en vitaal te blij-

ven. Alle tips zijn opgesteld door VeiligheidNL in 

samenwerking met KBO-PCOB, Buurtzorg Neder-

land en fysiotherapeuten. 

Gratis veiligheidsadvies 

Zeker nu mensen langer thuis wonen, is het van 

belang dat de veiligheidsrisico’s in en om het huis 

beperkt worden. De veiligheidsadviseurs van KBO-

PCOB gaan al jaren bij senioren langs. Zij bekijken 

hoe veilig of onveilig de woning is. Er wordt er 

gekeken naar drempels, meubels die in de weg 

staan en slechte verlichting. Wilt u ook advies van 

een veiligheidsadviseur? Bel dan met KBO-PCOB: 

030 – 3 400 600. 

Bron: KBO-PCOB Nieuwsbrief 

 

 

 

 

 

 

http://www.cultuurhuysdekroon.nl/
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2018/04/KBO-PCOB-Flyer-Valpreventie.pdf
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Maak kennis met e-health 

Voor uzelf en een ander 

Thuis zorg ontvangen, 

dat kan met e-health. 

Denk bijvoorbeeld aan 

beeldbellen met een 

huisarts of verpleegkun-

dige. Of aan eenvoudige 

medische handelingen die u thuis uitvoert en waar-

bij een verpleegkundige meekijkt, zoals insuline 

spuiten bij mensen met diabetes. Ook zijn er veel 

apps die ondersteuning thuis kunnen bieden. Wilt u 

hier meer over weten? Kom dan dit najaar naar een 

TeaHealth-bijeenkomst!  

De komende maanden organiseert KBO-PCOB 

samen met Zorg van Nu op 10 locaties in het land 

TeaHealth-bijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkom-

sten staat de kennismaking met de digitale moge-

lijkheden voor zorg en zorgondersteuning thuis 

centraal. Wat is er mogelijk en hoe werkt het? On-

der het genot van een high tea worden nieuwe ont-

wikkelingen gedemonstreerd en kunt u zelf uitge-

breid kennismaken en vragen stellen over deze mo-

gelijkheden. 

Bent u die senior, tabletcoach of ouderenadviseur 

die geïnteresseerd is in deze digitale ontwikkelin-

gen? En wilt u dat een ander misschien ook wel 

leren? U bent van harte welkom tijdens een van de 

TeaHealth-bijeenkomsten, waar u ook zelf met uw 

tablet of smartphone aan de slag kunt met e-health. 

Voor locaties en aanmelden, ga naar: 

https://www.kbo-

pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/maak-kennis-

met-e-health-voor-uzelf-en-een-ander/  

 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand november 

 1 mevr. A.R. Esser - Lammerding 
 1 mevr. A.C.M. Moerings - Verwey 
 1 dhr. J.H.P. Mulder 
 2 dhr. B.M. Hoffmann 
 2 mevr. E.M. Kalmeijer 
 2 mevr. C.W.J. de Ruijter - Meijer 
 3 mevr. C.M. Krins 
 3 mevr. S. Luiten - Janse 
 3 mevr. T.M. Pols  
 3 dhr. J. Snaterse 
 7 mevr. J. van Es - Vermeulen 
 8 mevr. B.J. Hendriks - Calon 
 8 dhr. J.J. Looijestein 
 8 dhr. J.J. Looijestijn 
 10 dhr. A. Eggermont 
 10 mevr. R.M. Westerik - Hoek 
 11 mevr. M.J. Mooijenkind - van Leeuwen 
 12 mevr. M.C. van Dam-Bontenbal 
 12 mevr. M.H. Witjes - de Hey 
 13 mevr. H. de Nie - Sturtz 
 14 dhr. J. Maas 

 15 dhr. H. Vink 
 17 dhr. A.A. van Riet 
 18 mevr. H.M. Dekker - Hogenelst 
 18 dhr. C.G. Olsthoorn 
 18 mevr. H.C.J. Tschroots - Wilming 
 19 dhr. H.G. van Dijk 
 19 mevr. G. Verleun - v.d. Werf 
 19 dhr. G.W. de Wit 
 20 mevr. J. Eggermont - Wilmer 
 20 dhr. P.J. Slaman 
 21 mevr. J.A.G. de Koning - van Maasdam 
 21 dhr. R.C.A. Verkerk 
 21 mevr. C.A.M. Verwoerd - van Jaarsveld 
 22 dhr. C. Elligens 
 22 mevr. P. Groenendijk - Kuijpers 
 24 mevr. A.W.M. Langendam 
 25 mevr. A.C.M. Boere - van Vliet 
 25 mevr. S. de Voogd - Ensink 
 26 dhr. P.C. Moerings 
 27 mevr. G. Lim-Haber 
 

 
 

Wij feliciteren in de maand december 

 
 1 dhr. J.A.M. Gerts 
 1 mevr. H.J. Zurlohe - Peek 
 2 mevr. A. Sluys - van Leeuwen 
 3 mevr. W. Boom-Dekkers 
 3 mevr. A.F. Harte - Vork 
 3 mevr. F.M. Poulissen - Pastoor 
 5 mevr. C.C.M. Rijnbeek 

 6 mevr. Th. Kulik - Rip 
 6 dhr. A.P.W. Wallaart 
 9 mevr. C.J. van  Triet-Huisman 
 9 dhr. A.Th. Vernooij 
 11 mevr. K. Ravensberg - van Tol 
 12 dhr. H.J. Nijenhuis 
 15 mevr. A. van Kersbergen - van Vianen 

 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/maak-kennis-met-e-health-voor-uzelf-en-een-ander/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/maak-kennis-met-e-health-voor-uzelf-en-een-ander/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/maak-kennis-met-e-health-voor-uzelf-en-een-ander/
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Agenda 30 oktober – 4 december 2019 

Dinsdag 5 nov.: Ouderenviering   ........................................................ 10.00 uur  

Zorgcentrum Souburgh 

Donderdag 7 nov.: Filmmiddag voor Senioren ....................................... 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon (winkelcentrum) 

Dinsdag 19 nov.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk  

 

Contactadressen:  Ziekenbezoek: Mevr. Tonny Koetsier ..................... telefoon 0182-61 72 28 

Klusjesman: Martin van Leeuwen  .......................... telefoon 06 40 18 65 69 

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 

 

Laatst binnengekomen bericht:  

Symposium ‘Dagelijks leven met dementie’’. 

Op maandag 4 november 2019. Driestar Educatief, Burg. Jamessingel 2, Gouda. 

Van 18.45 – 21.30 uur. Inloop vanaf 18.15 uur. U moet zich hiervoor wel aanmelden. 
 

Bestemd voor iedereen die te maken heeft met dementie, ook mensen met dementie en hun mantel-

zorgers/naasten zijn van harte welkom. Zie voor info en aanmelden de website van Transmuraal 

Netwerk Midden-Holland. www.transmuraalnetwerk.nl/Agenda  
 

 

 

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 22 november 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 4 december 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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