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Redactioneel 

Op het moment van schrijven is het carnavalsweek-

end. Door de harde wind soms teleurstellend zonder 

de mooie optochten waar zoveel uren werk in ge-

stoken is… Maar toch, volop feestplezier voor die-

genen die ervan houden. Alaaf!! 

Na deze feestdagen begint de Veertigdagentijd, de 

voorbereidingstijd op Pasen. Veertig dagen sober-

der leven (vroeger niet snoepen, maar je vasten-

trommeltje vullen, weet u het nog?), maar je vooral 

bezinnen op je leven, de zingeving daarvan. Dit kan 

bijvoorbeeld zijn door eens een of meer avonden 

niet uit gewoonte de TV aan te zetten, maar een 

goed boek of een mooi gedicht lezen. Of je te ver-

diepen in een (toekomstige) hobby.  

Of het onderhouden van vriendschappen, soms niet 

altijd gemakkelijk, want druk, niet zo’n zin van-

daag, maar het is ook een investering op de toe-

komst. Zonder goede kennissen, vrienden en/of 

familie word je sneller eenzaam. Je moet je er soms 

toe zetten om die afspraak voor een kopje koffie of 

thee te maken, maar eenmaal bij elkaar is het goed 

toeven, of eens een stuk te wandelen met elkaar en 

gezellig bij te praten. Voor mensen die ouder wor-

den is het extra belangrijk om dit met enige regel-

maat te doen, misschien is deze Veertigdagentijd 

een extra stimulans om actie te ondernemen en niet 

altijd af te wachten? 

“Vasten: nalaten wat je uit gewoonte doet en juist 

doen wat je anders niet doet. Dat geldt voor alles 

wat kans op ‘verslaving’ geeft en het geldt voor 

alles wat door tijdsdruk of sleur nooit aan bod 

komt.” Een citaat uit ‘Wat vieren we met Pasen?’ 
 

In deze KBO-Aktueel staan weer diverse activitei-

ten vermeld waaraan u kunt meedoen. Onze werk-

groepen zijn er druk mee bezig. Tevens zijn dit ook 

ontmoetingsmomenten voor ons allen. 

De Algemene Ledenvergadering op 17 april is daar 

zeker heel geschikt voor. 

Er staan een ook paar (korte) mededelingen in uit 

de nieuwsbrieven van de landelijke KBO-PCOB. 

Wilt u direct op de hoogte zijn van dit nieuws? En u 

op tijd in te kunnen schrijven voor onderwerpen, 

bijeenkomsten of zelfs een vakantiereis, meld u zich 

dan aan voor deze nieuwsbrieven op:  

www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.  

Ook onze eigen website www.kbo.waddinxveen.nl 

is de moeite waar om er eens op te kijken. Verder is 

onze afdeling ook actief op Facebook. Geen face-

book?  

Ga naar www.facebook.com/kbowaddinxveen. 

Jeannette van Egmond, 

Redactie 

 

 

Enquête Leden KBO 2020 

Zoals in de vorige KBO-Aktueel vermeld, zijn we 

met proef in twee bezorgwijken van start gegaan 

met de grote enquête. 

Het eerste nieuws is dat het veel werk oplevert. 

Maar bovenal een schat aan informatie. Onze secre-

taris heeft een speciaal bestand in zijn computer 

(Excel) gemaakt waar alle gegevens van de 20 be-

zorgwijken overzichtelijk in opgenomen kunnen 

worden. 

Op het moment dat ik dit schrijf is een bezorgwijk 

helemaal ingevoerd. Er waren 26 enquêtes uitge-

deeld en zijn er 24 terug. Dat is een respons van 

92% 

Dit is bijna ongelofelijk hoog. Als ook de tweede 

bezorgwijk is ingevoerd gaan we de proef evalueren 

en gebruik maken van eventuele nuttige tips. Om 

dan verder te gaan (we hebben pas 5% van de leden 

binnen). 

Het uiteindelijke doel is ook een goed inzicht te 

krijgen bij zoveel mogelijk leden wat ze van KBO-

afdeling Waddinxveen verwachten. 

We houden u van de voortgang op de hoogte. 

 

Het bestuur KBO-afdeling Waddinxveen. 
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Om in uw agenda te zetten 

Op vrijdag 17 april zal de Algemene Ledenverga-

dering worden gehouden. 

Deze zal dit jaar een ander tintje krijgen. 

Wij ontvangen u met koffie/thee en een traktatie. 

En na het doorlopen van de agenda die wij in de 

eerstvolgende Aktueel er als bijlage bij zullen voe-

gen zullen wij met u samen een kleine brunch gaan 

gebruiken. 

Dit gaan wij doen om met u eens in gesprek te ko-

men en/of te horen of er nog vragen zijn die u graag 

eens aan een van onze bestuursleden zou willen 

stellen. 

De tijd van aanvang zal zijn om 11.00 uur en verde-

re informatie en hoe u zich hiervoor kunt aanmel-

den  kunt u lezen in de eerst volgende Aktueel van 

25 maart a.s. 

Hopelijk gaan wij u zien op vrijdag 17 april. 

Het bestuur 

 

 

Internet 

Sinds ik voorzitter (ad interim) ben van de KBO-

afdeling Waddinxveen lees ik het KBO/PCOB ma-

gazine uitgebreider dan voorheen. 

In het februari nummer stond een stuk over het 

onderzoek technologie trends. 

Aan dat onderzoek in opdracht van KBO/PCOB 

deden 1.500 senioren mee. Ze waren gemiddeld 74 

jaar en qua geslacht, leeftijd, woongebied, geloof en 

opleiding was deze steekproef representatief voor 

de werkelijke verdeling van de senioren die gebruik 

maken van internet in Nederland. 

Er stonden opmerkelijke cijfers in. Die ga ik niet 

allemaal noemen, want u heeft het magazine thuis 

en kan ze nalezen. 

Ik ben zelf ook senior, weliswaar 68 jaar oud, maar 

ik zeg eerlijk ik had niet verwacht dat deze groep zo 

actief was op het internet. Dat zo’n groot deel on-

line bankiert, gebruik maakt van WhatsApp en on-

line boodschappen doet, om maar wat te noemen. 

Als ik terug denk aan de gesprekken die ik de laat-

ste tijd met senioren heb gevoerd is het me opgeval-

len dat vaak de smartphone tevoorschijn werd ge-

haald om b.v. foto’s te laten zien, en met gemak 

gesproken werd over het contact met de kin-

deren/kleinkinderen via skype. 

Ondanks dat pas 5% van onze leden het enquête 

formulier heeft ingeleverd, waar ook meteen de 

veranderde contactgegevens werden doorgegeven 

zien we daar een explosieve stijging van het aantal 

e-mailadressen en mobiele telefoonnummers. 

Tegelijkertijd is het goed om te lezen dat de direc-

teur KBO/PCOB, Manon Vanderkaa, in haar co-

lumn er op zal blijven hameren dat er altijd, ook in 

de toekomst, een alternatief moet zijn. Want er 

zullen altijd mensen zijn die niet op internet kunnen 

of willen.  

Hier maakt de KBO/PCOB zich sterk voor. 
 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk. 

 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten: 

Op vrijdag 3 april organiseert de KBO 

een bingo met de sfeer van Pasen 

Programma van de middag: 
 

➢ !3.00 uur zaal open en u kunt alvast 

lootjes kopen voor een goed gevulde 

prijzentafel. 

➢ 13.30 uur Aanvang  

➢ 3 ronde bingo die ieder vooraf zal gaan met een 

sta-op-bingo 

➢ Koffie/thee met een kleine High Tea 

➢ Trekking van de lootjes. met mooie prijzen. 

➢ Ca. 16.15 uur zullen wij de middag afsluiten. 
 

Voor deze middag vragen wij van u € 7,00 (voor de 

gemaakte kosten) 

Wij willen graag weten op hoeveel mensen wij 

kunnen gaan rekenen dus van te voren opgeven is 

gewenst. 

Dit kan vanaf  nu telefonisch 0182-61 81 97 

of mail naar: ep.groenendijk@hetnet.nl met ver-

melding van aantal, naam en telefoonnummer. 

Adres waar deze middag plaats zal vinden is: 

Zaal de Hoge Noot ( Het Concordia gebouw ) 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen 

Voor meer info: www.kbowaddinxveen.nl  

 

Lid of geen lid van jong tot oud 

Iedereen is op deze middag van harte welkom! 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten 

Dagtocht 22 april  Oorlog – Verzets-museum 
Overloon. 

Oorlogsmuseum Overloon is een Nederlands histo-

risch en educatief museum dat zich vooral richt op 

de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in 

Nederland. Er is aandacht voor het verzet en bevrij-

ding. 

Reden van bestemming van de dagtocht: dit jaar 

vieren we dat het 75 jaar geleden is dat Nederland 

bevrijd is. 

Het vertrek is om 08.30 uur vanaf het Anne Frank 

Centrum. 

Thuiskomst ongeveer 18.45 uur. 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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In Beesd hebben we koffiepauze met gebak. 

Vervolgens een mooie rondrit. 

In Zeeland NB genieten we van de warme maaltijd. 

Vanaf 14.45 - 17.00 uur rondleiding, hier is tevens 

een restaurant aanwezig waar u eventueel kunt uit-

rusten. 

Inschrijven kan vanaf 10 maart, hiervoor kunt u 

Riet Plooy 0182-61 75 26 en Irene Benschop 0182-

61 51 74 bellen. 

De kosten van de tocht zijn € 62,00 

Ben u geen lid van de KBO en wilt u mee, dan kun-

nen we u op een reservelijst plaatsen, de kosten zijn 

€ 65,00. 

Indien u in het bezit bent van museum jaarkaart, 

bankgirokaart , zouden wij het op prijs stellen als u 

deze meeneemt. De KBO afd. Waddinxveen krijgt 

dan een groepskorting welke bijdraagt in de kosten 

die we maken. 

Betaling uiterlijk 15 dagen van te voren, op bankre-

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

Katholieke Bond van Ouderen afd. Waddinxveen te 

Waddinxveen, onder vermelding van Dagtocht. 

Heeft u nog vragen, dan kunt u ons altijd bellen. 

 

Groet van Irene en Riet. 

 

 

Om alvast in uw agenda te zetten 

Op donderdag 7 mei organiseert de KBO voor haar 

leden een Lady’s Day. 

Dit is een dagvullend programma dat wordt ver-

zorgd door v.d. Klooster Mode op locatie in Bos-

koop.. 

✓ Ontvangst met koffie en gebak 

✓ Uitgebreide modeshow 

✓ Verzorgde lunch 

✓ Gratis bingo 

✓ Afsluiting met advocaatje slagroom 
 

Het geheel is 100% vrijblijvend (maar er kan ook 

gepast en eventueel gekocht worden) en  u wordt 

gehaald en ook weer teruggebracht. 

Het zal alleen voor leden toegankelijk zijn en er zijn 

geen kosten aan verbonden. 

U leest in de komende KBO-Aktueels hoe en wan-

neer en bij wie u zich hiervoor kunt gaan opgeven. 

 

 

Bedevaart naar Meersel-Dreef 

KBO-afdeling Zuid-Holland organiseert: 

Bedevaart naar Meersel-Dreef, Hoogstraten op 

26 mei 2020 

De bedevaart van de KBO Zuid-Holland zal dit jaar 

plaatsvinden op dinsdag 26 mei 2020. We gaan met 

de bus naar de mooie kloosterkerk in Meersel-

Dreef, Hoogstraten bij de Nederlands-Belgische 

grens. Hier werd in 1687 een kapucijnenklooster 

gebouwd. Het klooster doet nu dienst als kapel 

waarin erediensten plaatsvinden en de bijbehorende 

kerk is parochiekerk geworden. 

De dag begint met een gezamenlijke koffie en iets 

lekkers in taverne De Zevenster direct naast de 

kerk. Daarna vindt er een Eucharistieviering plaats. 

Na de lunch in genoemde taverne staat het Plechtig 

Maria lof op het programma. Voordat de bus weer 

huiswaarts keert, wordt er gezamenlijk nog een 

kopje thee gedronken. 

Voor deze bedevaart kunt u zich tot 14 mei a.s. 

opgeven bij het bestuur van uw afdeling. E-mail: 

secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com, of mo-

biel: 06 476 994 60, dhr. Han van der Zon. 

De kosten zijn € 49,50 per persoon. Deze kunt u 

betalen bij uw afdeling.  

Bankrekening NL891 INGB 0006 2176 34, ten 

name van Katholieke Bond van Ouderen, afd. 

Waddinxveen te Waddinxveen, met vermelding 

Bedevaart Meersel.  

De opstapplaatsen worden hierna zo spoedig moge-

lijk bekend gemaakt aan uw afdeling.  

Wij nodigen u van harte uit om deze mooie dag met 

ons mee te maken. 

Wilt u nog meer informatie dan kunt u bellen of 

mailen met mevrouw Ameling, mevrouw Van Tol 

of mevrouw Gijbels. Onderstaand treft u de con-

tactgegevens aan:  

Mw. M. Ameling: marijke.ameling6@gmail.com  

010-2264376   
 

Mw. M. van Tol: mariavantol@casema.nl 

 071-4014744 
 

Mw. M. Gijbels: mariannegijbels@hotmail.com 

 

 

Naar Frankenland met Landelijke KBO-
PCOB 

Samen met de Jong Intra Vakanties hebben we een 

speciale ledenreis samengesteld naar het schitteren-

de Frankenland. Dit unieke gebied biedt een combi-

natie van middeleeuwse stadjes, schilderachtige 

landschappen met een eeuwenoude wijncultuur en 

vriendelijke mensen. 

Uw vakantiebestemming Ebrach bevindt zich mid-

den in de bosrijke heuvels van het natuurpark Stei-

gerwald en wordt gedomineerd door het 12de-

eeuwse Cisterciënzer klooster met zijn indrukwek-

kende kloosterkerk. U bezoekt o.a. Bad Staffelstein, 

Volkach, Bamberg en Neurenberg met stadsgids, de 

toeristische route Romantische Strasse, Rothenburg 

ob der Tauber en maakt een boottocht over de 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:marijke.ameling6@gmail.com
mailto:mariavantol@casema.nl
mailto:mariannegijbels@hotmail.com
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Main. U verblijft in een uniek hotel: een klooster uit 

de 18de eeuw in het centrum van Ebrach. 

Prijs vanaf € 485,00 p.p. Er zijn bij het samenstel-

len van deze KBO-Aktueel nog twee data waarvoor 

u zich kunt opgeven. Belangstelling? Kijkt u dan in 

het KBO-PCOB Magazine van de vorige uitgave, 

februari 2020, blz. 38. 

 

 

Middagfilms voor Senioren  

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum). 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 

 

 

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 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. 

 

 

Gratis huisbezoek veiligheidsadviseur 

 Wilt u meer weten over veilig-

heid in en om uw huis, vraag 

dan een huisbezoek aan bij 

KBO-PCOB. Een veiligheids-

adviseur kan u meer vertellen 

over hoe u inbraken, babbeltrucs, brand en vallen 

tegen kunt gaan in uw huis. U brengt samen, aan de 

hand van een checklist, in kaart waar gevaar loert 

en wat u ertegen kunt doen. Interesse? Bel 030-

3400 600 of mail www.kbo/pcob.nl/huisbezoek  

 

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB 

 

 

Omzien naar elkaar 

Het uitgangspunt van KBO-PCOB is dat een leven 

altijd volwaardig is, ook al functioneert het niet, of 

niet meer volledig. De waardigheid van een mens is 

niet afhankelijk van wat iemand kan, maar alleen 

van het feit dat hij of zij er is en er mag zijn.  

Het mag niet zo zijn dat hulpbehoevenden – oude-

ren, maar ook jongeren – zich moeten verontschul-

digen dat ze er (nog) zijn. Dat is een boodschap die 

wat ons betreft ook mag klinken in het maatschap-

pelijk debat en meer handen en voeten zou moeten 

krijgen in concreet gedrag in onze samenleving, 

waarin we omzien naar elkaar. 

Omzien naar elkaar is ook een van de belangrijke 

pijlers in de verenigingen KBO en PCOB. De ruim 

een kwart miljoen leden van KBO-PCOB geven dit 

handen en voeten binnen de circa 800 KBO- en 

PCOB-afdelingen in het hele land. 

Uit allerlei wetenschappelijke onderzoeken blijkt 

dat mensen – ondanks alle individualisering – nog 

steeds bereid zijn voor elkaar te zorgen. Zorgen 

voor je ouders, kinderen en partner is nog steeds 

vanzelfsprekend (‘je kiest er niet voor om mantel-

zorger te worden’). Ook zijn mensen nog steeds 

bereid om voor mensen buiten de familiekring te 

zorgen. Dat werkt echter alleen als op mensen een 

concreet beroep wordt gedaan. Het liefst dichtbij: in 

de eigen straat of in de eigen buurt. De uitdaging 

van de toekomst is om in lokale buurten onderlinge 

zorg weer vorm te kunnen geven: om zo voor elkaar 

te kunnen zorgen en voor elkaar van betekenis te 

kunnen zijn. Samen met kerken, verenigingen, wel-

zijnsorganisaties en thuiszorginstellingen. Jonge 

senioren spelen hierin al een grote rol die verder 

versterkt kan worden. 
 

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB 

 

Jowtube.nl biedt mooie korting 

Samen met stichting JOW! bie-

den we ledenvoordeel voor 

senioren die digi-vaardiger wil-

len worden.  

Op www.jowtube.nl vindt u 

veel korte instructievideos waarin senioren bepaal-

de handelingen op de computer, met de ta-

blet/smartphone en met bepaalde programma’s en 

apps uitvoeren. Enkele voorbeelden zijn te zien op 

de KBO-PCOB Academie. 

http://www.cultuurhuysdekroon.nl/
http://www.kbo/pcob.nl/huisbezoek
mailto:info@kbo-pcob.nl?subject=gratis%20huisbezoek%20of%20voorlichter%20tijdens%20bijeenkomst
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Kortingscode speciaal voor leden 

Als lid van KBO-PCOB maakt u voor slechts 

€ 12,50 (normaal € 24,50) een jaar lang gebruik van 

JowTube. U gebruikt hiervoor de kortingscode: 

kbjow2020. Wanneer u zich inschrijft voor Jow-

Tube ontvangt u tevens een kortingscode van 8% 

die u kunt besteden bij Leapp voor de aanschaf van 

een iPad Air 2 16GB! 

 

 

Wonen, welzijn en zorg 

KBO-PCOB vindt dat alle ouderen in Nederland, 

onder wie de meest kwetsbaren, in staat moeten zijn 

(of worden gesteld) op een kwalitatief goede manier 

thuis oud te worden. 

Gezond leven is in eerste instantie een verantwoor-

delijkheid van senioren zelf; gezond leven is niet 

altijd even gemakkelijk. KBO-PCOB vindt dat ge-

zonde keuzes ook makkelijke keuzes moeten wor-

den. Ook vindt KBO-PCOB dat preventie op latere 

leeftijd loont en dat er meer aandacht besteed mag 

worden aan gezondheidsbevordering bij senioren, 

zoals op het gebied van mondzorg en voeding. En 

ook een rijksvaccinatieprogramma voor senioren is 

noodzakelijk. 

Mondzorg 
De afgelopen jaren is steeds duidelijker geworden 

dat het slecht is gesteld met de mondgezondheid bij 

een groot deel van de thuiswonende ouderen. Bij 

300.000 thuiswonende ouderen is de mondgezond-

heid matig tot slecht. 

Zij kampen met klachten zoals een droge mond, 

pijn, problemen met kauwen, gaatjes, afgebroken 

tanden of kiezen, tandvleesproblemen of een slecht 

zittend kunstgebit. Een slechte mondgezondheid 

heeft ongunstige effecten op de levenskwaliteit 

(pijn, niet kunnen kauwen, schaamte, sociaal isole-

ment). 

KBO-PCOB wil hier verandering in brengen. Eer-

der pleitten wij tijdens het Rondetafelgesprek 

Mondzorg voor verbeteringen in de mondzorg. Ook 

pleitten we bij Tweede Kamerleden voor opname 

van mondzorg volwassenen in de basisverzekering. 

We richten ons met andere partijen verder op voor-

lichting en bewustwording bij senioren over het 

belang van een goede mondgezondheid. KBO-

PCOB is lid van het project Demondnietvergeten. 

Goed gevoed ouder worden 
In Nederland zijn veel mensen (vaak zonder het te 

weten) ondervoed, vooral zieken en senioren. Bij 

ondervoeding is het verbruik van energie hoger dan 

wat er aan energie via voeding het lichaam binnen-

komt.  

Dat is niet goed voor het lichaam. Want om toch 

aan energie te komen, wordt spiermassa afgebro-

ken. Hierdoor verzwakt het lichaam; je hebt minder 

fut om dingen te doen, wordt sneller ziek en herstelt 

minder goed van ziekte. KBO-PCOB wil ondervoe-

ding tegengaan en participeert in allerlei projecten, 

zoals Goed gevoed ouder worden. 

 

 

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 
 11 mevr. A. Bikker 
 11 dhr. J.F.A. van der Leun 
 11 mevr. C.M.A. Schakel - Verkaaik 
 11 mevr. G. Wempe - v.d. Luer 
 12 mevr. H.C.M. Koemans -Stroop 
 13 mevr. G. Lapaer-de Vlieger 
 13 mevr. G. van Peperstraate - Bron 
 14 dhr. M.J.M. Mimpen 
 14 mevr. L. Overes - Agterberg 
 14 mevr. C.M. Verbeij-Koot 
 15 dhr. F.H.T Lim 

 15 mevr. W.M.M. van Nieuwenhuyzen 
 15 mevr. M.J. Schaap 
 16 mevr. G. Rupke - van Veen 
 16 dhr. H.G.A. Zaat 
 17 mevr. W. van der Ark-Horsselenberg 
 17 mevr. F.E.M. Verkleij - Lichtenberg 
 18 mevr. R. Groenendijk 
 20 mevr. M.J. van  ' t Slot - Bruijstens 
 21 dhr. A.J.M. van Dijk 
 21 mevr. H.L.M.J. Eerden - Verhoef 
 21 dhr. J.A.J. van der  Zon 
 23 dhr. C.J. Helmond 
 23 dhr. A.A.M. Kuster 
 25 mevr. K. Boer - Rijpstra 
 25 mevr. K. Schrever-Hoogendoorn 
 28 mevr. C.F. van Winkelhof 
 29 mevr. N.F. van Helden-de Kleijn 
 29 dhr. A.T. van Helden 
 29 mevr. M.C.J. Verkleij - van Elk 
 30 mevr. C.H.M. de Jong - van Teijlingen 
 31 dhr. J.M.M. de Langen 
 31 mevr. M.J. Siersema 
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Agenda   4 maart  - 25 maart 2020 

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

Cultuurhuys De Kroon (winkelcentrum) 

Dinsdag 17 mrt.: Ouderenviering  ......................................................... 10.00 uur  

Ontmoetingskerk  

 

NOTEERT U ALVAST IN UW AGENDA?? 

Op vrijdag 17 april is de Algemene Ledenvergadering. Aanvang 11.00 uur met een kleine brunch 

en contact met bestuur en elkaar.  

 

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 13 maart 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 25 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  

 

 

't BOSANEMOONTJE 

De kleine wit-roze bloem in de kou 

hangt diep neerslachtig aan een slappe steel; 

die kwetsbare eenling aanvaardt haar deel, 

wacht berustend af, toont verfijnde rouw. 
 

Schuchter kijkt ze in het rond, voelt zich louw, 

wordt opgebeurd door het prille goudgeel 

van heimelijk zon- en bosgrondgespeel, 

juicht: "Ik beloof mijn medeschepsels trouw!" 

Krachtig stralend, met wellende blijdschap 

aanschouwt ze haar plaats en gelijken: 

de wijde anemonengemeenschap. 
 

De tere, wiegende hoofdjes reiken 

elkaar hun adem vol vrije broederschap: 

nieuwe levensmoed voor oude eiken! 
 

Han Messie
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