
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KBO Aktueel 4 dec 2019 Blad 1 

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. 10 
4 dec 2019 
 

Redactioneel 

December is toch wel een bijzondere maand: voor-

uitkijken naar de feestdagen maar tegelijkertijd ook 

terugkijken op het afgelopen jaar. 

Vooruitkijken naar Kerstmis is de Advent, deze is 

afgelopen zondag – 1 december – begonnen. In 

deze donkere dagen kijken we uit naar het Licht van 

Kerstmis, de geboorte van een Kind. Een tijd van 

bezinning over je eigen leven en in verbinding ko-

men met anderen. 

Dat kan door open te staan voor elkaars standpun-

ten, naar elkaars argumenten te luisteren en zo naar 

een goede oplossing te zoeken. Ik las in een artikel: 

‘Aandacht voor elkaar is het nieuwe goud.’ Niet 

alleen maar streven naar meer inkomen en druk, 

druk, druk zijn met te veel stress...Aandacht voor 

jezelf en voor anderen is zó belangrijk. 

Dat is toch wat anders dan de soms mierzoete re-

clames in de media waarin het alleen maar over en 

om eten gaat aan een goedgevulde kersttafel met 

vooral veel familie en/of vrienden. Heel gezellig, 

maar daar draait het niet alleen om met Kerstmis. 

Ook mensen die prefereren om met Kerst ‘gewoon’ 

thuis te blijven in hun eentje, ervaren nogal eens dat 

dit ook een goed Kerstfeest was zonder drukte en 

gedoe. 

Elke dag in de Advent even stil worden in jezelf is 

een goede manier om op weg te gaan naar Kerstmis.  

Dit alles is prachtig verwoord in het gedicht 

‘Kerstmis’, elders in deze KBO-Aktueel. 

Terugkijken op dit jaar 2019 is niet altijd leuk en 

zorgeloos. Voor ieder van u die een moeilijke tijd 

achter de rug heeft (of er nog midden in zit)  door 

zorgen, ziekte of het overlijden van een dierbare 

wens ik dat u zich omringd weet door échte aan-

dacht en mededogen.  

Tot slot wenst de redactie u allen mooie, zinvolle 

dagen toe en alle goeds voor het komende jaar.  

Jeannette van Egmond, 

 

 

Bestuursmededeling 

In het vorige nummer van KBO-Aktueel heeft onze 

voorzitter Hans Kientz zijn onverwachte besluit om 

te stoppen met het voorzitterschap van onze vereni-

ging toegelicht. Het bestuur betreurt zijn besluit, 

maar heeft daar ook begrip voor. 

Tot onze verrassing meldde zich vrij kort daarna 

een kandidaat voor het voorzitterschap n.l. Quirien 

Groenendijk. Er volgden gesprekken met het Dage-

lijks Bestuur en met de leden van het Algemeen 

Bestuur. Gezamenlijk hebben, zowel Quirien als het 

bestuur, besloten dat we met elkaar gaan samen-

werken. Quirien is benoemd als interim-voorzitter. 

Als de samenwerking klikt, dan zal tijdens de Al-

gemene Ledenvergadering worden voorgesteld om 

hem als voorzitter te benoemen. 

Elders in de Aktueel zal Quirien zich presenteren. 

Han van der Zon, secretaris.   

 

 

Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 2020. 

Beste leden, 

Vooruitzien en terugzien. In deze tijd van het jaar 

zijn we daar al volop mee bezig. We noemen maar 

even onderwerpen als Pensioen, Gezondheidszorg, 

CO2 uitstoot en dichtbij de plaatsing van 3 BIO 

massacentrales in onze Gemeente. Er is over al 

deze onderwerpen veel geschreven en nog meer 

gepraat en dat zal nog wel even doorgaan. 

Dicht bij u persoonlijk zijn er beslist ook de nodige 

aandachtspunten geweest en die zullen mogelijk een 

vervolg krijgen in 2020. 

Om even van deze moeilijke onderwerpen afstand 

te nemen, nodigt het bestuur van uw eigen KBO 

afdeling u uit om gezamenlijk elkaar alle goeds toe 

te wensen op vrijdag 10 januari 2020, zoals gebrui-

kelijk in De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1, Wad-

dinxveen. Aanvang 14.00 uur. De zaal is open 

vanaf 13.30 uur. 
 

Naast heerlijke hapjes en drankjes, gaan we samen 

via een groot projectiescherm naar de mooiste ge-

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
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deelten van een prachtig land in Europa. Nee..... we 

verklappen nog niet welk land. U krijgt tijdens de 

presentatie het gevoel dat u op vakantie bent. Het 

geheel wordt vergezeld van toepasselijke muziek. 

Tijdens de receptie nemen we formeel afscheid van 

onze voorzitter Hans Kientz en stellen we u voor 

aan onze interim-voorzitter Quirien Groenendijk. 

Het bestuur wenst u en uw naasten een fijn Sinter-

klaasfeest, een Zalig Kerstfeest, een gezellige jaar-

wisseling en een gezond en voorspoedig Nieuwjaar 

toe. 

Namens het Bestuur, 

Han van der Zon, secretaris 

 

 

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 heerlijk  drie 

gangen Kerstdiner serveren, waar u twee drankjes 

bij krijgt geserveerd. 

En het diner zal eindigen met een toetje met daarbij 

geserveerd een kopje koffie/thee  

Tijdens het diner is er ruimte voor een korte Kerst-

overweging verteld door mw. 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 afgeslo-

ten. Wij nodigen u allen uit om zo samen te gaan 

genieten 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  Tel: 0182-618197 of per mail: 

ep.groenendijk@hetnet.nl   

En daarna  het bedrag van € 20.00 voor 20 decem-

ber (i.v.m. reserveren) over te maken. op bankreke-

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

Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinx-

veen, 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 toe 

terug gebracht. 

Adres waar het diner plaats zal vinden is: 

Restaurant “ Easy Dinner”, Nesse 18 

2741 ES Waddinxveen, Tel: 0182-649840 

 

 

Even voorstellen: 

Mijn naam is Quirien Groenen-

dijk. Het bestuur van de KBO-

afdeling Waddinxveen heeft mij 

tot de leden-jaarvergadering van 

17 april 2020 benoemt tot ad-

interim-voorzitter van de KBO 

Waddinxveen. 

Als de samenwerking bevalt stel ik mij kandidaat en 

mag u stemmen. 

Ik ben sinds 2006 lid van de KBO, 68 jaar oud en 

getrouwd met Elly Groenendijk van de werkgroep 

Culturele Activiteiten. Wij wonen 45 jaar in Wad-

dinxveen. Van 1997 tot 2012 ben ik de super-

marktmanager van Albert Heijn op het Koningin 

Wilhelminaplein geweest. Sinds mijn pensionering 

doe ik met veel plezier diverse soorten vrijwilli-

gerswerk. 

Ik heb mijzelf aangemeld omdat ik een goede in-

druk heb gekregen van het bestuur en de vele vrij-

willigers van de vereniging. Op jaarvergaderingen 

en activiteiten waarbij ik geholpen heb leerde ik er 

velen  kennen.  

Mijn plan is om erachter te komen wat de leden van 

de KBO verwachten van onze organisatie. Er is b.v. 

een enorm aanbod van lezingen, uitleg en verdie-

ping van kennis mogelijk over onderwerpen die 

senioren bezighouden. Die worden gegeven door de 

Landelijke Unie KBO. Is hier belangstelling voor? 

In januari zullen we starten met het onderzoek door 

middel van een enquête. Daarover leest u in de 

komende nummers van KBO-Aktueel meer. 

Ook zal 2020 in het teken staan van meer leden 

werven. De KBO afdeling Waddinxveen volgt de 

landelijke trend dat er steeds minder senioren lid 

worden. We gaan nog duidelijker maken wat de 

voordelen van het lidmaatschap zijn. 

Ik hoop u de komende tijd te ontmoeten. En wens u 

een mooi Kerstfeest en een rustige jaarwisseling en 

het allerbeste en een goede gezondheid voor 2020 

toe. 

 

Met vriendelijke groet,  

Quirien Groenendijk 

 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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Babbeltrucs 

De babbeltruc is regelmatig in het nieuws. Ondanks 

alle aandacht voor het onderwerp, worden nog vaak 

mensen slachtoffer van deze oplichtingstechniek. 

Het goede nieuws is dat er iets tegen te doen is. 

Vrijwillige veiligheidsadviseurs delen hun kennis 

en geven tips om oplichting door de babbeltruc te 

voorkomen. 

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee oplichters pro-

beren om met name ouderen te beroven. De oplich-

ters ogen vaak betrouwbaar. Ze komen aan de deur 

of spreken mensen aan op straat. Ze zeggen bij-

voorbeeld dat ze van de bank zijn of van de thuis-

zorg, dat ze de meterstand komen opnemen of ze 

vragen of hun kind naar het toilet mag. Vervolgens 

stelen zij geld en andere waardevolle bezittingen. 

Jaarlijks zijn er in Nederland 1.000 geregistreerde 

aangiftes van babbeltrucs. Waarschijnlijk is het 

werkelijke aantal slachtoffers van de babbeltruc 

hoger, want veel mensen doen geen aangifte. Ze 

schamen zich als ze zijn bestolen via deze manier 

van oplichting. 

Advies aan huis 

Vrijwillige veiligheidsadviseurs van KBO-PCOB 

komen kosteloos bij senioren thuis langs om te zien 

of hun huis aan de laatste veiligheidsmaatregelen 

voldoet. Inbraak- en brandpreventie komen aan bod, 

evenals valpreventie. De veiligheidsadviseur heeft 

ook veel kennis over babbeltrucs. Hij/zij geeft 

bruikbare tips om babbeltrucs te voorkomen, en 

geeft ook advies over internetveiligheid.  
 

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB 

 

Noot van de redactie:  

Wellicht later ook eens een bijeenkomst in Wad-

dinxveen.  

Zie de plannen in het artikel van de ad-interim 

voorzitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstmis 
Wanneer nader je Kerstmis het beste? 

Als je de veelheid en de haast 

achter je laat en het stil laat worden. 

Zoals in de stilte van een nacht vol sterren 

of in de witheid van besneeuwde velden. 
 

Want Kerstmis is er eigenlijk pas 

als je je van binnen met iets kunt verbinden. 

Iets dat te maken heeft met het zachte en tere 

van een geboorte. 

Van een leven zelf, 

dat spreekt in een kind. 
 

Kerst is een tijd van inkeer. 

Tussen alle bedrijven door, 

temidden van de drukte voor kerst 

halt houden. 

Jezelf de vraag stellen wat er in je leeft 

en waar je naar verlangt. 
 

In het donker van de tijd van het jaar, 

in het donker van de nacht, 

kun je uitzien naar het licht. 

Een licht dat ook over je eigen leven valt 

en iets in jezelf beroert. 
 

Een licht dat je raakt…. 
 

Je hoeft alleen maar uit handen te geven, 

niets overeind te houden, 

te luisteren naar het verlangen van je hart. 
 

Door het donker heen, 

door je kwetsbaarheid en verdriet, 

door alle levensvragen heen. 
 

Is er soms een zacht licht 

dat op een tak valt 

of op een kind 

dat in een kribbe ligt. 
 

De verbinding met het leven is er, 

en met het licht: 

altijd weer wordt het geschonken. 
 

Met Kerstmis zie je uit 

naar de terugkeer van het licht 

en naar de geboorte ervan 

in je zelf. 
 

Als het ontvankelijk wordt in je en stil, 

valt er een nieuw licht over je bestaan. 
 
Loes Marijnissen 

Bron: Op weg naar Kerstmis 
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75-plussers mogen 1 jaar doorrijden met 
een verlopen rijbewijs. 

Vanaf 1 december 2019 mogen veel 75-plussers 

onder bepaalde voorwaarden blijven rijden als hun 

rijbewijs verloopt. Dit mag tot 1 jaar nadat het rij-

bewijs is verlopen. In dit geval spreken we van een 

administratieve verlenging. Deze administratieve 

verlenging wordt opgenomen in het Rijbewijzenre-

gister. In alle andere gevallen is het niet toegestaan 

om met een verlopen rijbewijs te rijden. 

Met deze tijdelijke regeling krijgt het CBR tijd om 

de achterstand bij het beoordelen van de gezond-

heidsverklaringen weg te werken. De regeling krijgt 

een looptijd van maximaal 1 jaar. 

Voor wie geldt de tijdelijke regeling? 

Nadat u uw gezondheidsverklaring heeft ingediend, 

ontvangt u van het CBR een brief als u in de rege-

ling valt. Daarin staat uitgelegd wat het betekent en 

wat u moet doen. Heeft u al een Gezondheidsver-

klaring ingevuld en valt u in de regeling? Dan ont-

vangt u rond 1 december een brief. 

Niet alle 75-plussers vallen in de regeling. De rege-

ling geldt alleen voor 75-plussers die:  

 Een rijbewijs hebben voor een auto(rijbewijs B), 

auto met aanhanger (BE), motor (A) en trekker 

(T); 

 Een volledig en correct ingevulde Gezondheids-

verklaring hebben ingediend bij het CBR voor-

dat uw rijbewijs verliep; 

 Een rijbewijs hebben dat minimaal 5 jaar geldig 

is. De regeling geldt niet als uw rijbewijs is af-

gegeven voor 1 of 3 jaar; 

 Blijven meewerken aan het medische beoorde-

lingsproces van het CBR. Dat wil zeggen dat u 

meewerkt aan de medische keuring, et bezoeken 

van specialisten en het uitvoeren van een reistest 

als het CBR daarom vraagt. 

 

Buiten deze regeling vallende categorieën: vracht-

wagen (C), vrachtwagen met aanhanger (CE), bus 

(D) en bus met aanhanger (DE). Dit vanwege Euro-

pese regelgeving. 

75-plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, 

ingehouden of geschorst, vallen ook niet in de tijde-

lijke regeling. Dit geldt ook voor de mensen over 

wie het CBR een  besluit heeft genomen na een 

mededeling van de politie. 

Wat zijn de beperkingen aan deze tijdelijke re-

geling? 

U mag met een verlopen rijbewijs niet in het buiten-

land rijden. De politie in het buitenland kan name-

lijk niet het Nederlandse Rijbewijzenregister raad-

plegen. Daarnaast geldt een verlopen rijbewijs niet 

als identiteitsbewijs. Het is dus aan te raden om een 

paspoort of ID-kaart bij de hand te hebben. 

Wat kunt u verwachten als u gebruikmaakt van 

de tijdelijke regeling? 

Voldoet u aan de voorwaarden van de tijdelijke 

regeling, dan kunt u vanaf 1 december het volgende 

verwachten: 

 De geldigheidsduur van uw rijbewijs wordt 

maximaal één jaar verlengd, vanaf het moment 

dat uw rijbewijs verloopt. U ontvangt hierover 

een brief van het CBR; 

 U houdt uw huidige rijbewijs met daarop de 

verlopen datum;  

 De RDW registreert in het Rijbewijzenregister 

dat uw rijbewijs administratief is verlengd. Als 

de politie om uw rijbewijs vraagt, ziet zij in het 

Rijbewijzenregister dat uw verlopen rijbewijs 

nog geldig is. 

 In de tussentijd beoordeelt het CBR uw rijge-

schiktheid aan de hand van uw Gezondheidsver-

klaring en de medische keuring. Zodra het CBR 

uw rijgeschiktheid heeft beoordeeld, ontvangt u 

hierover een brief en vervalt de administratieve 

verlenging; 

 Daarna kunt u bij uw Gemeente een afspraak 

maken om uw rijbewijs te laten verlengen. 

 

Bron: Publicatie van de Rijksoverheid.   

  

 

NS-Keuzedagen blijven behouden dankzij 
inzet KBO-PCOB 

De treinabonnementen van NS gaan vanaf volgend 

jaar veranderen. Dat heeft de NS op dinsdag 5 no-

vember bekendgemaakt. NS wil de korting tijdens 

de middagspits schrappen. Ook de Keuzedagen, 

waar veel senioren gebruik van maken, dreigden te 

verdwijnen. Maar dankzij inzet van KBO-PCOB 

blijven ze alsnog behouden. 

De NS neemt de maatregel om het groeiend aantal 

reizigers in de spits meer kans op een zitplaats te 

bieden. Bovendien vindt NS het geven van korting 

niet te rechtvaardigen voor de grootste groep reizi-

gers in de middagspits die een dergelijke korting 

niet krijgt. Het besluit betekent onder meer dat 700 

duizend mensen die nog steeds een NS-

voordeelurenkaart (VDU) hebben vanaf 2021 hun 

korting van 40 procent in de middagspits kwijtra-

ken. Ter compensatie wordt de prijs van de VDU-

kaart enigszins verlaagd. 

Keuzedagen blijven 

De maatregel heeft dus ook gevolgen voor senioren 

met deze korting. KBO-PCOB betreurt het verdwij-

nen van de korting, omdat ook tijdens de Keuzeda-

gen, die door veel senioren worden gebruikt, de 

korting niet meer geldig is in de middagspits. NS 

dreigde de Keuzedagen helemaal af te schaffen. Dat 

is dankzij de inspanningen van KBO-PCOB tegen-
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gehouden. Bovendien heeft NS op ons aanraden 

besloten de Keuzedag het hele jaar geldig te maken 

en vervalt de verplichting om de Keuzedag iedere 

twee maanden op te maken. Daarmee wordt de 

wens van veel senioren ingewilligd. Daarnaast in-

troduceert NS zogenoemde Flexdagen voor 65 plus-

sers. Zonder een abonnement, zoals VDU, kunnen 

deze senioren, drie vrije reisdagen voor €39 kopen. 

De consumentenorganisaties in het Landelijk over-

leg consumentenbelangen openbaar vervoer 

(Locov) hebben over de wijzigingen, op verzoek 

van NS, eerder een uitgebreid advies over uitge-

bracht. De wijzigingen zijn onder andere gericht op 

stopzetting van kortingen tijdens de middagspits en 

overgang van abonnementen van Reizen op Saldo 

naar Reizen op Rekening. 

De adviezen en besluit van de NS kun je lezen in de 

onderstaande links naar de pdf-documenten. 

 

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

content/uploads/2019/11/Locov-2019-232508-

besluit-wijziging-NS-abonnementen.pdf  
 

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

content/uploads/2019/11/Locov-2019-232508-

besluit-wijziging-NS-abonnementen.pdf  
 

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

content/uploads/2019/11/Locov-2019-232661-

besluit-op-ongevraagd-advies-Reizen-Op-

Rekening.pdf  

 

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB 

 

 

Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons 

mee helpt sparen met:  

AH koffiepunten, DE-zegeltjes en 

Bakkerij ‘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. 

 

 

 

 

 

Middagfilms voor Senioren  

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum). 

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. 

 

En op donderdag 2 januari 2020: 
ARCTIC. 

Korte inhoud: 

Als een man na een vliegtuigcrash 

als enige overlevende strandt op de 

Noordpool wordt hij geconfron-

teerd met de verschrikkelijke kou 

en volledige afzondering. Hij moet 

beslissen of hij in de relatieve vei-

ligheid van zijn kamp blijft of om 

een dodelijke tocht door het onbekende moet maken 

om mogelijk gered te worden... 
 

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 

 

 

Een geslaagde Sinterklaasmiddag 

De sfeer zat er goed in deze middag. Zo’n 85 be-

zoekers hebben zich aan op Sinterklaas-

Bingomiddag prima vermaakt. 

Leden en niet-leden deden met veel plezier mee (en 

soms gespannen, zeker voor diegene die dit niet of 

nauwelijks spelen) met een aantal rondes Bingo 

(plankjes en Sta-op), er was een Pietenpet-

dobbelsteenspel met leuke vragen en prijzen en tot 

slot nog een grote verloting met een prachtige prij-

zentafel. 

Er werd gelachen, soms wat jaloers gekeken naar 

degene die veel geluk hadden, maar vooral was het 

ook genieten met elkaar. Met allerlei lekkers wer-

den we verwend. 

Een prima organisatie, waarvoor heel veel werk is 

verzet! Dank daarvoor. 

Voor mij was het de eerste keer en ik heb veel lol 

gehad samen met m’n tafelgenoten! 

 

Jeannette van Egmond  

https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2019/11/Locov-2019-232508-besluit-wijziging-NS-abonnementen.pdf
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https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2019/11/Locov-2019-232661-besluit-op-ongevraagd-advies-Reizen-Op-Rekening.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2019/11/Locov-2019-232661-besluit-op-ongevraagd-advies-Reizen-Op-Rekening.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2019/11/Locov-2019-232661-besluit-op-ongevraagd-advies-Reizen-Op-Rekening.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2019/11/Locov-2019-232661-besluit-op-ongevraagd-advies-Reizen-Op-Rekening.pdf
http://www.cultuurhuysdekroon.nl/
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Overleden leden KBO Waddinxveen 2019. 

• Mw. M. de Bruin- v.d. Klauw 

• Dhr. F. Kerver 

• Dhr. J. Dekker 

• Mw. F.L. Koppelaar – Bouwman 

• Mw. R. Bastiaans – Stephan 

• Mw. M.G. Oostindie 

• Dhr. M.J. Verleun 

• Dhr. W.P. van der Voort 

• Dhr. C.J.T. Smit 

• Dhr. J.J. Jansen 

• Mw. B.G. Visser-Maatman 

• Mw. M.A. van Vliet – van Veen 

• Mw. A.C. Schoonderwoerd – van Rijn 

• Dhr. J. Benschop 

• Dhr. H.A. van der Geer 

• Mw. M.A. van Galen 

• Dhr. J.P.M. van der Zon 

Datum: eind november 2019. 

 

Afscheid nemen 

is met zachte vingers 

wat voorbij is 

dichtdoen  

en verpakken 

in de goede gedachten 

ter herinnering. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand december 

 16 mevr. M. van der Lans - Bunnik 
 17 mevr. M.Th.H. Hart - Karremans 
 18 dhr. C.J. van Eck 
 19 mevr. A.W. Verbakel - Steenkamer 
 20 dhr. C.P. van den  Bosch 
 20 mevr. J.J.M. Mimpen - de Vroom 
 20 mevr. A.P.M. van der Post - Verhaar 
 21 dhr. H.M.G. van der Meulen 
 22 mevr. B. Rotteveel-de Ruiter 
 23 mevr. E. Peeters - Sengers 

 24 dhr. P.C.G. Rijnbeek 
 25 mevr. A. Kortland - Steenwinkel 
 27 mevr. J.J. Blokzijl - v.d. Wouden 
 27 mevr. C.E.M. Koetsier - Rijnbeek 
 28 mevr. M.E. Kuyper -Hallensleben 
 29 dhr. H.A.C.M. Captein 
 29 dhr. J.W. Verbakel 
 31 dhr. W.J.M. Zürlohe 
 

 
 

Wij feliciteren in de maand januari 

 
 02 Mevr. E.W.A. van Loo - Cloodt 
 03 Dhr. G.H. Bresser 
 03 Dhr. A.J.M. de Koning 
 04 Dhr. P.J. Rippe 
 04 Dhr. W.M. Schild 
 04 Dhr. A.P.H. Holman 
 05 Mevr. M.J.J. Boere - v.d. Berg 
 05 Mevr. M.M.M. van der Geer - Nederhof 
 05 Dhr. A.A. Bron 
 06 Mevr. J.M. Diks - Siepkes 
 06 Dhr. C.M.C. Boomers 
 06 Mevr. H.M.T.C. Korevaar - Droog 
 08 Mevr. J.W. de Manuputty-Geuskens 
 08 Dhr. F.H.B. Gijzemijter 
 11 Mevr. M.E. Hoogendoorn 
 11 Mevr. W. Waterreus - de Vries 
 11 Dhr. R.A.A. Kulik 
 11 Mevr. C.A. Blonk 
 12 Dhr. H.C. Verlaan 
 12 Dhr. J.M. de Groot 
 13 Mevr. M.J. van Vliet - van Fulpen 
 13 Mevr. M.A. Vlug 
 14 Dhr. E.J. Dekker 
 16 Dhr. J.H. Winkelman 
 17 Mevr. A.M. Tange 

 18 Dhr. W.A. de Voogd 
 18 Dhr. J. Dullemeijer 
 18 Mevr. J.M. Zoetekouw-van Eijk 
 18 Mevr. A.H. Wouters - Remirie 
 18 Mevr. A.J.M. Zoet - Kolkman 
 18 Mevr. J.C. Jacobi - de Lange 
 19 Mevr. M.R.J. Stokhof - Limmen 
 21 Mevr. J.M. la Grand-van  Bemmel 
 22 Dhr. A.C. Witjes 
 22 Dhr. C.J.M. Niemans 
 23 Dhr. P. van Balen 
 24 Mevr. E.F. Vermey-Linthorst 
 25 Mevr. E. van Geenen - Maijenburg 
 26 Dhr. A. van Nielen 
 27 Mevr. R.A. Klatt - Cowan 
 28 Mevr. P.M.M. van Delft - Hermans 
 28 Mevr. A.J. van Harten - Timmerman 
 28 Mevr. A.W. de Langen-Rip 
 30 Mevr. A.M.A. Straver - van Rijn 
 30 Mevr. G. Toor-Smits 
 31 Mevr. F.J.W. Niemans - Veltman 
 31 Dhr. W.J.B. van der Laan 
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Stille nacht 

Stille nacht, heilige nacht… je hoeft die paar woor-

den maar te zien en je hoort meteen het lied, de 

wiegende cadans van de noten.  

Stille nacht,  het is hèt kerstlied, zonder dit lied geen 

kerstmis, zou je bijna zeggen.  

 

Wij schrijven het jaar 1818, Oberndorf bij Salzburg, 

de Nicolaaskerk: daar ontstond dit kerstlied. Toen 

het hier voor het eerst klonk in de kerstnacht, had 

Europa een periode van oorlog achter de rug.  

Napoleon bevond zich sinds enkele jaren als gevan-

gene op het eiland St. Helena. De politieke machten 

zochten een nieuw evenwicht.. 

Een spannende periode…. 

 

Kerstmis 1818. Joseph Mohr, als priester verbonden 

aan de Nicolaaskerk in Oberndorf, deed aan organist 

Franz Xaver Gruber het voorstel samen een lied te 

schrijven voor de kerstnacht.  

Mohr, die ook dichter was, schreef de tekst en over-

handigde deze op 24 december aan Gruber. Nog 

diezelfde dag schreef Gruber de melodie en een 

zetting voor twee solostemmen, koor en gitaar. 

’s Avonds, in de kerstnacht, werd het lied uitge-

voerd: Mohr en Gruber zongen zelf de solopartijen, 

Mohr zorgde ook voor de gitaarbegeleiding. 

Waarom toch met gitaar? Tja, het oude orgeltje in 

de Nicolaaskerk was in slechte staat, te vals om te 

bespelen. 

 

Het is trouwens dankzij dat orgeltje dat Stille nacht 

verspreid raakte in Duitsland én over de hele we-

reld. Gruber spande zich namelijk in een beter orgel 

te kopen voor de Nicolaaskerk. In 1825 werd inder-

daad een nieuw orgel door orgelbouwer Carl 

Mauracher geïnstalleerd.  

 

Mauracher hoorde in Oberndorf het kerstlied en 

nam het mee naar zijn woonplaats Fügen im Ziller-

tal. Een Tiroler zanggroep leerde het daar kennen, 

nam het lied op in het repertoire en zong het jaar-

lijks op tournee. Stille nacht werd bekend als Ti-

rools kerstlied. Mohr en Gruber raakten in vergetel-

heid. 

 

Pas aan het eind van de negentiende eeuw ontdekten 

onderzoekers wie de makers van dit populaire kerst-

lied waren. In de twintigste eeuw werd in Oberndorf 

een Mohr-Gruber-gedachteniskapel gebouwd. 

 

Wat maakt dit lied toch zo populair…?  

Het wiegende ritme, de eenvoudige melodie? Echt 

verrassend is de tekst niet, de melodie is wat saai…. 

Maar toch, Stille nacht verklankt ons verlangen, ons 

zoeken naar stilte en rust. Het is een liedje van ver 

langen in een tijd waarin zelfs de nachten niet meer 

echt stil zijn… 
 

Martin Hoondert 

 
Bron: A. Schmaus 

Stille Nacht Heilige Nacht 

Innsbruck-München 1967 

 

 

Het lied is in meer dan 140 talen vertaald en uitge-

voerd door vele artiesten en koren. 

 

In het Nederlands is de katholieke versie de meest 

getrouwe vertaling van de Duitse originele tekst.  
 

Duits: 
Stille Nacht! 
Heilige Nacht! 
Alles schläft, 
Einsam wacht 
Nur das traute hoch heilige Paar. 
Holden Knab’im lockingen Haar, 
Schlaf in himmlischer Ruh’! 
Schlaf in himmlischer Ruh’! 

 

Nederlands 
Stille Nacht, heilige nacht, 

Alles slaapt, sluimert zacht. 

Eenzaam waakt het hoogheilige paar, 

Lieflijk kindje met goud in het haar, 

Sluimert in hemelse rust, 

Sluimert in hemelse rust. 

 
Pools: 

Chica noe, swieta noe 

Chica boc, ‘swieta noc, 

Pokój niesie ludziom wszym, 

A u zlóbka Matka ‘swieta 

Czuwa sama usmiechnieta 

Nad Dzieciatka snem.  
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Agenda  4 december 2019 – 29 januari 2020 

Donderdag 5 dec.: Filmmiddag voor Senioren ....................................... 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon (winkelcentrum) 

Woensdag 11 dec.: Regionale Informatie-bijeenkomst over digitale mogelijkheden voor  

gezondheid, veiligheid en comfort in en om het huis. Met een High Tea. 

Kosteloos toegang, na aanmelding op camdevos@tele2.nl of 0182 394630   

14.00 – 16.00 uur in Huis van Alles, Van Staverenstraat 39,  

2811TL Reeuwijk-Brug (Het artikel hierover stond in de Aktueel van 30 okt). 

Dinsdag 17 dec.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk  

Maandag 23 dec.: Sfeervol Kerstdiner  .................................................. 12.00 uur – 14.30 uur 

Restaurant Easy Dinner, Nesse 18. 

Zaal open vanaf 11.30 uur. Kosten € 20,00 p.p. (wel vooraf inschrijven). 

Donderdag 2 jan..: Filmmiddag voor Senioren ....................................... 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon (winkelcentrum) 

Dinsdag 7 jan.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum ‘Souburgh’ 

Vrijdag 10 jan.: Nieuwjaarsreceptie met een virtuele reis door  ? ..... 14.00 uur 

Gebouw De Hoge Noot, Joh.Willem Frisoweg 

Zaal open vanaf 13.30 uur. 

Dinsdag 21 jan.: 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 
 

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 januari 2020 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 januari 2020. 

 

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  
 

mailto:camdevos@tele2.nl
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.facebook.com/kbowaddinxveen
https://www.facebook.com/kbowaddinxveen

