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Redactioneel 

Dit is de eerste KBO-Aktueel van het jaar 2020. 

Een jaar waarin we hopen dat we met elkaar een 

goed verenigingsjaar zullen beleven.  

De Nieuwjaarsreceptie was een succes en het be-

stuur heeft volop plannen voor onze afdeling.  

Het een en ander hierover staat vermeld in deze 

nieuwsbrief, evenals een terugblik op verschillende 

activiteiten.  

U kunt in uw agenda alweer het nodige noteren van 

de komende plannen van onze werkgroepen. 

Zij zitten niet stil en proberen voor u het nodige te 

organiseren om onze KBO-afdeling bloeiend te 

houden en wellicht nog bloeiender te maken. 

In deze KBO-Aktueel deze keer geen informatie 

vanuit de landelijke vereniging KBO-PCOB, niet 

omdat er geen nieuws was te vermelden, maar meer 

door ruimtegebrek. 

Wilt u altijd op de hoogte zijn en blijven van dit 

nieuws? Meld u zich dan aan voor de Nieuwsbrie-

ven op www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. 

De moeite waard om u in te verdiepen en helaas kan  

in de KBO-Aktueel (meestal) maar in een beperkte 

mate hier aandacht aan besteed worden. 

Op onze eigen website www.kbowaddinxveen.nl 

staan de foto’s die bij de diverse activiteiten ge-

maakt zijn. Leuk om eens een kijkje op te nemen. 

Verder is onze afdeling ook actief op Facebook. 

Geen Facebook? 

Ga naar www.facebook.com/kbowaddinxveen. 
 

Een fijn en levendig verenigingsjaar! 

 

Jeannette van Egmond, 

Redactie 

 

 

 

 

 

 

Enquête Leden KBO Waddinxveen 2020 

Het bestuur van de KBO-afdeling Waddinxveen wil 

erachter komen wat er door de leden van het be-

stuur verwacht wordt. Dit willen we gaan doen door 

middel van een enquête. Het ledenaantal van onze 

afdeling staat op ca. 500. Op de diverse activiteiten 

ontmoeten we gemiddeld 100 leden. Dit betekent 

dat we met ca. 400 leden geen contact hebben. 

We hebben een enquête gemaakt met wat algemene 

vragen maar ook over: activiteiten waarvoor even-

tueel belangstelling kan zijn, sociale contacten etc. 

Het kan eenvoudig aangekruist worden en geeft ons 

een beeld van de behoefte die hiervoor is bij de 

leden. 

Het allerbelangrijkste is dat deze enquête door liefst 

alle leden ingevuld wordt. 

Wij willen hierbij een beroep doen op de bezorgers 

van het KBO/PCOB-magazine en de KBO-Aktueel. 

Ze bezorgen gelijktijdig de enquête en halen deze 

binnen 2 weken weer op. 

We gaan eerst een proef doen in januari met 

twee bezorgwijken en hebben de bezorgers 

daarvan bereid gevonden om ons daarbij te hel-

pen. 

Nadat die proef gedaan is gaan we hem evalueren, 

eventueel aanpassen, en gaan dan met deze ervaring 

de andere bezorgers vragen om later ook in hun 

wijk deze enquêtes te bezorgen en op te halen. 

Over de resultaten van de eerste proef en de voort-

gang houden we u op de hoogte via de KBO-

Aktueel. 

Wij willen er heel graag voor alle leden zijn, en zo 

achter hun wensen komen. 

 

Het bestuur KBO-afdeling Waddinxveen  
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Van de penningmeester 

Geachte leden, 

Bij deze Aktueel / KBO-PCOB editie ontvangt u 

ook de acceptgiro voor de contributie van 2020. 

De contributie bedraagt € 25,= voor een lid en 

€ 50,= voor 2 leden. 

Uw penningmeester zal het zeer op prijs stellen als 

u bij uw bankbetaling de laatste 4 cijfers van het 

betalingskenmerk op uw acceptgiro wilt vermelden. 

Dat maakt het verwerken ervan een stuk makkelij-

ker. 

Bij voorbaat dank. 

 

De penningmeester. (Martin van Leeuwen) 

 

 

Klusjesman 

Zoals misschien bekend heeft klusjesman Martijn 

Hunsche te kennen gegeven zijn werkzaamheden 

voor de KBO afd. Waddinxveen te beëindigen. 

Het bestuur heeft hem beloond met een kleine atten-

tie voor zijn inspanningen en spreekt ook op deze 

wijze zijn dank uit. 

 

Het bestuur 

 

 

85 dagen interim 

Op 5 november j.l. heb ik mijn kandidaatstelling 

toegelicht tijdens de Algemene Bestuursvergade-

ring, en ben ik meteen benoemd tot interim-

voorzitter. 

Volgens de Van Dale is interim: tussentijdse be-

trekking, tijdelijke plaatsvervanger. Als ik dit 

schrijf op 14 januari heb ik reeds drie bestuursver-

gaderingen geleid. Ben ik samen met onze secreta-

ris Han van der Zon naar de KBO-vergadering 

Midden-Holland geweest. Ik heb de Sinterklaas-

middag, het Kerstdiner en de Nieuwjaarsreceptie 

bijgewoond. En heb hieraan een heel WELKOM 

gevoel over gehouden. Ik ben ook onder de indruk 

van de organisatie in de werkgroepen en hun gedre-

venheid om er iets moois voor de Waddinxveense 

KBO-leden van te maken. Het is fijn om te zien dat 

de leden op deze bijeenkomsten met elkaar in ge-

sprek zijn en er veel gelachen wordt. En op het 

moment dat het afgelopen is en ieder naar huis gaat 

zijn er ook leden die even blijven om gezamenlijk 

alles op te ruimen.  

In de vorige KBO-Aktueel schreef ik bij het stukje: 

even voorstellen, dat als de samenwerking bevalt ik 

mij kandidaat voor het voorzitterschap zou stellen. 

Op basis van de goede bestuursvergaderingen en de 

decemberfestiviteiten en leuke kennismakingsge-

sprekken en goede sfeer binnen de vereniging heb 

ik besloten mij kandidaat te stellen voor het voorzit-

terschap. 

 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk 

 

 

KBO’s Kerstdiner in Easy Dinner  succes-
vol. 

Apo Yilmaz opende maandag 23 december op zijn 

vrije dag de deuren van zijn restaurant Easy Dinner 

aan de Nesse om de leden van de KBO-

Waddinxveen gastronomisch te verwennen met een 

kerstmenu.  

De circa negentig aanwezigen lieten het diner dat 

door het personeel, bijgestaan door KBO-

bestuursleden werd uitgeserveerd goed smaken. 

Tussen de gangen door vertelde mw Lieve van der 

Meerschaut een Vlaams Kerstverhaal. Zoals ge-

bruikelijk werden tot slot de zelf gemaakte kerst-

stukjes verloot onder de aanwezigen. De opbrengst 

hiervan komt ten goede aan “Knorretje” , het spaar-

varkentje voor attenties voor leden die om welke 

reden dan ook bij dit soort evenementen verstek 

moeten laten gaan. 

Het slot applaus was voor Apo en zijn medewerkers 

van Easy Dinner als dank voor het voortreffelijke 

diner en de bediening. De KBO kan weer terug zien 

op een geslaagd Kerstdiner voor zijn leden. 

 

 

Berichtje van een dankbaar KBO-lid 

Ik wil het bestuur en de vrijwilligers enorm bedan-

ken voor hun inzet. 

Het is altijd een waar genoegen om naar de evene-

menten en uitjes te gaan. 

Gisteren met het kerstdiner hebben ze voor een 

waar feestmaal gezorgd! 

Dit verdiend een pluim! 

Lieve mensen, ik waardeer jullie inzet zeer en hoop 

nog jaren van de KBO te mogen genieten. 

 

Met een hartelijke groet van, 

Marja Mooijenkind. 

 

 

Een druk bezochte Nieuwjaarsreceptie 

Vrijdagmiddag 10 januari waren veel leden naar de 

‘Hoge Noot’ gekomen om elkaar een goed en ge-

zond 2020 te wensen, waarbij een toost werd uitge-

bracht op het Nieuwe jaar. Er moesten zelfs stoelen 

en een tafel bij gezet worden! 

Interim-voorzitter Quirien Groenendijk opende met 

een hartelijk welkomstwoord alle aanwezigen.  Er 

werd ook stilgestaan bij alle 18 overleden leden in 
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het afgelopen jaar waarna een minuut stilte in acht 

werd genomen. 

In zijn toespraak memoreerde de interim-voorzitter 

aan de landelijke trend, die ook onze afdeling treft, 

n.l. het teruglopen van het aantal leden. Er zijn dan 

ook plannen om een enquête te gaan houden wat er 

onder onze leden aan wensen zijn en wordt er ge-

probeerd nieuwe leden voor onze afdeling te wer-

ven. In deze en volgende Aktueel-Nieuwsbrieven 

wordt u hierover nader geïnformeerd. Hierna was er 

koffie of thee met wat lekkers en werd het pro-

gramma voortgezet door een videoreportage op een 

groot scherm waarin het echtpaar Chris en Ans 

Breet van Breet/Breed AV Producties ons meenam 

op een prachtige reis door Oostenrijk.  

We konden genieten van leuke dorpjes en grote 

steden met allure en een geweldige natuur met ber-

gen en dalen. Het was echt imponerend om dit 

prachtige land te zien door de ogen van dit reislus-

tige echtpaar. De enorme en vele watervallen, rivie-

ren en meren, de bloemenpracht aan de huizen en in 

de vrije natuur was zó bijzonder in beeld gebracht. 

Ook leden die al vaker in Oostenrijk zijn geweest, 

vonden dit een prachtige terugblik van hun reizen. 

Deze middag was gezellig, mooi en de lekkere hap-

jes en drankjes maakte het compleet! Zeker met de 

prachtige muziek die onderdeel was van deze bij-

zonder mooie videopresentatie! Je zou zo je koffer 

willen inpakken…. 

 

Jeannette van Egmond 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten 

Om alvast de datum van de Dagreis te noteren in 

uw agenda: 

Wij hebben weer een dag voor onze jaarlijkse dag-

reis, zet vast in uw agenda woensdag  22 april. In 

de volgende KBO-Aktueel meer informatie. 

Wij kijken er naar uit. 

 

Groet van Irene en Riet 

 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten: 

Dit mag u niet missen! Om alvast in uw agenda 

te noteren: 

De Paasbingo met een kleine High Tea zal worden 

gehouden op vrijdag 3 april en zal om 13.30 uur 

beginnen en in de Hoge Noot gehouden worden. 

We spelen voor de pauze drie ronde bingo dan een 

goed verzorgde kleine High Tea en een verloting 

met mooie prijzen. 

U dient zich hiervoor wel op te geven en iedereen in 

welkom lid of geen lid, verdere informatie volgt in 

de komende KBO-Aktueel in maart. 

De Algemene Ledenvergadering gehouden op 

vrijdag 17 april die dit jaar een ander tintje zal 

krijgen. De tijd van aanvang zal  zijn om 11.00 uur 

met koffie en wat lekkers. 

Na de cijfertjes en andere zaken zal er een kleine 

brunch worden georganiseerd om zo met leden 

onder elkaar eens gezellig bij te kletsen met daarbij 

een hapje en een drankje. 

Ook hier dient men zich van te voren voor op te 

geven en  is alleen voor de leden toegankelijk en 

ook daar volgt in de komende KBO-Aktueel van 

maart meer informatie over. 

 

 

Werkgroep Zieken en Zorg  

Berichtje van ons dankbaar spaarvarken  

Knorretje 

‘Het is altijd fijn als mijn buik weer gevuld wordt 

na afloop van evenementen van onze plaatselijke 

KBO-afdeling! Heel hartelijk dank daarvoor.’ Tot 

zover Knorretje. 

Onze werkgroep heeft het afgelopen jaar weer heel 

veel mensen bezocht die ziek waren. Ook bij leden 

die een dierbare verloren, zijn we op bezoek ge-

weest. Bij degenen die een kroonjaar vierden heb-

ben we een kaart gebracht.  

Mocht er bij u in de omgeving een langdurige zieke 

wonen die lid is van de KBO, dan zou ik dit graag 

van u willen horen. Tel. 0182 61 72 28 of via  

e-mail: thkoetsier@ziggo.nl   

Veel gezondheid namens de werkgroep Zieken en 

Zorg. 

 

Tonny Koetsier  

 

 

Passiespelen in Tegelen  

De tekstschrijvers van de editie 2020 –Jan-Jaap 

Jansen en Ineke ter Heege –hebben een heel nieuw 

Passiespel geschreven. Actueler en met meer nood-

zaak dan ooit. Waarin het verhaal over de laatste 

dagen van het leven van Jezus weliswaar gehand-

haafd blijft, maar waarin heel andere, hedendaagse 

accenten worden gelegd. Zo wordt de veroordeling 

tot de kruisdood door de Hogepriesters heftig bekri-

tiseerd door Jozef van Arimathea; is Jezus eerder 

een rebel dan een Heiland; speelt Judas een verwar-

de rol van redder van de Messias en zijn de vrou-

wen rondom Jezus –waaronder zijn moeder Maria 

en zijn goede vriendin Maria Magdalena– veel be-

langrijker en krachtiger geworden. ‘Hem achterna’ 

vertelt het verhaal van toen en nu, van strijd en 

corruptie in het oude en het nieuwe Jeruzalem, van 

onderdrukking, wanhoop en verdriet. Maar ook van 

mailto:thkoetsier@ziggo.nl
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liefde en vriendschap, van vurige hoop en een op-

recht geloof in een betere wereld.” 

Vanuit onze parochie Sint Jan de Doper gaan we op 

zondag 6 september 2020 de Passiespelen in  

Tegelen bijwonen. Dit evenement wordt iedere vijf 

jaar georganiseerd en is inmiddels uitgegroeid tot 

een theatergebeuren van internationale allure.  

Wij bieden u een georganiseerde dag met mooie 

zitplaatsen op de 1e rang. De dag duurt van 10.00 

tot ± 22.00 uur en de kosten zijn € 85,-- pp. Behalve 

het busvervoer en entree is daar ook koffie met 

vlaai en een eenvoudig diner bij inbegrepen. Bent u 

geïnteresseerd bekijk dan ook even de website: 

www.passiespelen.nl  

Opgeven kan tot 1 maart bij secretariaat Reeuwijk: 

telefoon 0182-392310 of per e-mail: 

reeuwijk@sintjandd.nl  

Een voorwaarde is wel dat u goed ter been bent.  

Wees er snel bij want er is een beperkt aantal plaat-

sen gereserveerd.  

 

 

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 Activitei-

ten 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. 

 

 

Belastingservice, een waardevolle onder-
steuning  

Leden van KBO-PCOB die de pensioengerechtigde 

leeftijd hebben bereikt, kunnen tegen een kleine 

kostenvergoeding hun aangifte laten verzorgen door 

een belastinginvuller van KBO-PCOB.  

Deze HUBA’s (Hulp bij belastingaangifte) die bin-

nen de afdelingen actief zijn, kunnen ook helpen bij 

het aanvragen of wijzigen van zorg- en huurtoeslag. 

De HUBA komt bij U aan huis voor het digitaal 

invullen van de aangifte. De HUBA zorgt voor 

verzending van de aangifte naar de Belastingdienst. 

U krijgt een kopie van de aangifte.  

U blijft echter zelf verantwoordelijk voor de aangif-

te. 

In Waddinxveen zijn de volgende HUBA’s  werk-

zaam 

Dhr Aat Hilgers, PCOB, tel. 0182-615976 

Dhr Harry Westerik, KBO, tel. 0182-613989 

Dhr Han van der Zon, KBO, tel. 06-476 994 60 

Dhr Ad Meskers, KBO, coördinator, tel 0182-

613094 of 06-499 088 00 
 

Aangifte Inkomstenbelasting 2019: 

Indien u vorig jaar van hun diensten gebruik hebt 

gemaakt, zult U in de loop van februari van de Be-

lastingdienst een machtigingscode ontvangen. Als u 

ook voor de aangifte Inkomstenbelasting 2019 een 

beroep op de hulp van de HUBA wilt doen, dan 

moet U na ontvangst deze code doorgeven  aan de 

U bekende HUBA en een afspraak maken voor het 

doen van de aangifte in de maanden maart en april. 

Zoals bekend moet U in ieder geval beschikken 

over: 

• Het verzoek van de belastingdienst om aangifte 

te doen 

• Uw jaaropgaven van pensioen en andere inkom-

sten 

• De opgaven van bank en spaartegoeden op 01-

01-2019 

• Bij een eigen woning de WOZ-waarde 2019, 

gegevens over een eventuele hypotheek. 

• Betalingsbewijzen van Giften die U in 2019 hebt 

gedaan 

• Betalingsbewijzen van door U betaalde zorgkos-

ten in 2019 
 

Indien U nog geen gebruik gemaakt heeft van deze 

hulp, dan kunt U een van bovengenoemde personen 

benaderen voor hulp bij de belastingaangifte 2019 

Huur- en zorgtoeslag: 

Ook voor het aanvragen van de Huur- en Zorgtoe-

slag kunt de HUBA om hulp vragen. 

Indien u al Huur- en/of Zorgtoeslag ontvangt, kunt 

U met de HUBA nagaan of over 2019 teveel of te 

weinig toeslag is ontvangen. 

 

 

Middagfilms voor Senioren  

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum). 

Op donderdag 6 februari de middagfilm: 
  

Can you ever forgive me? 

Korte inhoud: 

'Can You Ever Forgive Me?' is gebaseerd op het 

waargebeurde verhaal van de succesvolle biograaf 

Lee Israel (Melissa McCarthy). 

Zij verdiende begin jaren 70 en 80 haar geld door 

profielen te schrijven over Katharine Hepburn, Tal-

lulah Bankhead, Estee Lauder en journalist Dorothy 

Kilgallen. 

http://www.passiespelen.nl/
mailto:reeuwijk@sintjandd.nl
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Als Lee uit de smaak valt en ze haar boeken niet 

langer gepubliceerd krijgt, gebruikt ze haar schrijf-

talent om anderen te misleiden, opgehitst door haar 

loyale vriend Jack (Richard E. Grant). 

 

Op donderdag 5 maart:  
 

WAD, overleven op de grens van water en 
land. 

Korte inhoud: 

In 'Wad, leven op de grens van water en land’ leren 

we het karakter van het Nederlandse Waddengebied 

kennen door de ogen van een grijze zeehond. We 

volgen het dier vanaf de geboorte tot aan zijn zoek-

tocht naar een partner door het Waddengebied. Een 

reis door alle verschillende leefgebieden in alle 

seizoenen.  

 

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 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand februari 

 1 mevr. A.M.G. Holman - Lorsheijd 
 1 dhr. C.I.M. Koolmees 
 2 dhr. J.A. Ponsioen 
 2 dhr. M.J. Schakel 
 3 dhr. L. Wempe 
 3 mevr. J.M. Bron 
 4 dhr. A.J.M. v.d. Hondel 
 4 mevr. W.J.M. Rijn - Blom 
 5 mevr. A.E. van Eck - Duiken 
 6 dhr. C. van Dam 
 6 dhr. Th.A. Verkleij 
 7 mevr. M. Merkestijn - de Jong 
 8 mevr. E. Aalbers - Bijnen 
 8 dhr. A.J. Kleiweg 
 9 mevr. J. van Tol-Luijten 
 10 mevr. C.N.A. Fens - Vergouw 
 11 mevr. M.T.H. Gerts-Frieling 
 11 mevr. J.M.H. Piette - van der Steen 
 11 dhr. N.C.L. Lelieveld 
 12 mevr. M.H.Th. Verwoerd - v.d. Zwet 
 15 dhr. W.N. Hoogerdijk 
 15 mevr. G.M.J. Fokke - Wintermans 
 16 mevr. G.P. van der Ark - Versteeg 
 16 dhr. W. Vogelzang 
 16 mevr. S. Vis 

 16 mevr. M.C. Plooy - van Rutten 
 17 mevr. B.J.M. Duin - de Groot 
 18 mevr. A. de Wit - van der Kroef 
 19 dhr. J.H.F. Reijnders 
 19 dhr. J.G. Koops 
 20 mevr. J. Hoogerdijk-Boezaard 
 20 dhr. W. de Knegt 
 20 mevr. M.J. van der Laan - van Leusden 
 20 mevr. L.F.M. Kaaijk - Slot 
 21 dhr. C. Koot 
 21 mevr. W.M. Romijn - Luiten 
 22 mevr. M. Jaspers-  van Rhijn 
 22 mevr. E.J.M. van der Lans - Vergeer 
 24 dhr. P.A. van Es 
 24 mevr. H. Reichard - van Dijk 
 25 mevr. A. de Graaf 
 27 mevr. E.M.T. van Rhijn - Boekhorst 
 27 dhr. A.C. van Rutten 
 27 mevr. M.J.A. Evers - Verdegaal 
 28 dhr. L.M.J. van Loo 
 28 dhr. J.C.P. Toor 
 28 dhr. M.P. van der Hoeven 
 28 mevr. H.M.G. de Groot - Keijzer 
 

 
 

Wij feliciteren in de maand maart 

 
 1 mevr. H. Skowronski - Corten 
 1 mevr. T.N. Zwolle-van der Veen 
 2 mevr. A.C.M. Heemskerk - Steenland 
 3 mevr. M. Verhoeven - Moons 
 4 dhr. N. Kaaijk 
 4 mevr. C.C. Rodenburg 
 5 mevr. C.M. v. Berkesteijn-Heemskerk 
 6 dhr. C.J. Huisman 
 6 dhr. H.A. Moerings 

 7 mevr. G.C.A. Ebskamp 
 7 mevr. J.H.C. van Loon 
 9 mevr. H. Boskma 
 9 mevr. M.A. Langelaan - van Dijk 
 9 dhr. F. Leenen 
 9 dhr. J.P. Slaman 
 10 mevr. E. Kientz - Pols 
 10 mevr. G.C.M. Slaman - v. Zoest 
 

 

 

 

http://www.cultuurhuysdekroon.nl/
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Agenda  29 januari – 4 maart 2020 

Dinsdag 4 feb.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum ‘Souburgh’ 

Donderdag 6 feb.: Filmmiddag voor Senioren ....................................... 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon (winkelcentrum) 

Dinsdag 17 feb.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk  

Dinsdag 3 mrt.: Ouderenviering .......................................................... 10.00 uur 

Zorgcentrum ‘Souburgh’ 

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

Cultuurhuys De Kroon (winkelcentrum) 

 

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 21 februari 2020 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 maart 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  

 

Het is een winter van niks:  
We zitten midden in de winter. Genieten van de sneeuw buiten, lekker schaatsen en sleetje rijden?  

Nee, dat zit er op dit moment niet in. Het is tot nu toe een zachte winter, 

goed voor de portemonnee en geen gladheid…. Ook wel prettig natuur-

lijk, maar heerlijk vriesweer en een mooie witte wereld hoort toch eigen-

lijk wel bij ons klimaat. Maar wie weet wat we allemaal nog krijgen in 

februari en maart!  

Tot nu maar genieten van de sneeuwklokjes en enkele – of op sommige 

plekken – veel bloeiende narcissen!  
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