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Redactioneel 

Op dit moment van schrijven, de woensdag ná de 

persconferentie van premier Rutte over de maatrege-

len die genomen worden voor de komende periode 

viel het mij het aan de ene kant een beetje tegen wat 

betreft de versoepeling van alle maatregelen. Aan de 

andere kant konden we dit ook wel verwachten.  

‘Beter voorzichtigheid nu, dan spijt achteraf’, waren 

letterlijk zijn woorden, en ook dat hij worstelt met de 

moeilijke boodschap die hij moest vertellen. 

Kortom, voor ons als ouderen, verandert er eigenlijk 

niets tot 20 mei. Een tegenvaller als je zó verlangt 

naar contacten onderling of dat je op bezoek wilt bij 

elkaar of naar een naaste in een verpleeg- of verzor-

gingshuis. Maar mét elkaar moeten we het doen!! 

Zie ook de oproep hiervoor in het schrijven van onze 

ad-interim voorzitter.  

Dus nog maar even met te lange haren rondlopen, 

niet naar de pedicure of – en dat is schrijnender – 

minder thuishulp krijgen. Voor deze mensen die in 

de zorg werken is het ook zwaar, niet kunnen doen 

wat je zo graag wilt doen, namelijk niet altijd naar je 

cliënten toe kunnen om die steunkousen aan en uit te 

trekken, of te helpen met wassen en aankleden. Ze 

doen zo hun best, maar een flink aantal is zelf al ziek 

geworden. Gelukkig vaak een milde vorm van dit vi-

rus, maar je gammel voelen en ontzettend moe zijn, 

zal niet meevallen. Ook voor hen geldt – net als al 

die mensen die in de ziekenhuizen werken – een ap-

plaus. 

Onze activiteiten staan dus op dit moment stil, het 

kan niet anders. Toch wil ik u weer eens wijzen op 

de landelijke Nieuwsbrief van de KBO-PCOB waar 

u het laatste nieuws kunt downloaden. Ook zij doen 

hun best om ons – ouderen – iets aan te bieden voor 

de vaak eenzame tijd nu 

Omdat onze KBO-Aktueel niet altijd deze berichten 

nog op kan nemen, of omdat die net verspreidt is, 

raad ik u echt aan om op de site van de KBO-PCOB 

te kijken op:www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven. 

Of op Facebook, waar onze afdeling ook actief is. 

Geen facebook?  

Ga naar www.facebook.com/kbowaddinxveen 

Tot slot wens ik ieder een goede gezondheid toe, pro-

beer toch te genieten van het kleine, de natuur, de 

warme belangstelling van een ander, het is wellicht 

ook een tijd van inkeer en bezinning. We hebben de 

winter gelukkig achter de rug, de zon schijnt regel-

matig en we mogen hier in Nederland nog even een 

rondje wandelen of fietsen. Dat waardeer je nu des te 

meer… 

Er komt een tijd dat we ons weer vrijer kunnen be-

wegen, laten we daar vertrouwen in houden! 

 

Jeannette van Egmond, 

Redactie 

 

 
Van de (interim)-voorzitter 

Het is 3 maart. KBO  bestuursvergadering in het 

Anne Frank Centrum. Ietwat lachend komen we bin-

nen. We hebben net vernomen dat je je handen moet 

wassen en geen handen meer mag geven. Nu worden 

er stevige elleboogstoten uitgedeeld ter vervanging 

van het gebruikelijke handen schudden. De vergade-

ring (alweer de vijfde die ik mag leiden) verloopt 

volgens de strakke agenda. De werkgroep Culturele 

Activiteiten laat weten dat de Paasbingo op 3 april al 

veel aanmeldingen heeft en qua organisatie helemaal 

rond is.  

Daarna bespreken we de Algemene Leden Vergade-

ring gepland op 17 april. Met Apo Yilmaz van Easy 

Dinner is geregeld dat hij gaat zorgen voor een lek-

kere lunch/brunch na afloop van de vergadering. We 

hebben ervoor gekozen dit jaar om eens geen enter-

tainer in te huren maar een mogelijkheid om met het 

bestuur onder het genot van een hapje en een drankje 

van gedachten te wisselen over de toekomst van de 

KBO afdeling Waddinxveen. We bespreken de fi-

nanciële jaarstukken van 2019 en het jaarverslag 

2019. Het voorjaarsreisje is rond. Het wordt een 

prachtig uitje die dag en zal voor een groot gedeelte 
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in het teken staan van 75 jaar bevrijding. Daarna be-

spreken we de voortgang en aanpassing van de en-

quête onder de leden en de ledenwerving. Het was 

een goede zinvolle vergadering en we besluiten met 

een drankje in het Anne Frank centrum. 

Terwijl ik dit schrijf op 16 april is er heel veel veran-

derd. Dingen die zeker waren en goed gepland gin-

gen en gaan niet door. Omdat de ledenvergadering 

uitgesteld is zal ik langer ad-interim blijven. U kan 

voor u persoonlijk dit aanvullen met wat er voor u 

veranderd is. Leuke dingen waar u naar uitkeek zijn 

niet door gegaan. En in de toekomst kijken is al he-

lemaal moeilijk. Het magazine KBO/PCOB dat u 

voor april ontving stond nog vol met reeds lang van 

tevoren voorbereide onderwerpen als Pasen e.d. 

Maar gelukkig in de KBO-Aktueel konden we nog 

net op tijd aangeven welke gevolgen het coronavirus 

had op de geplande activiteiten. Maar een groot com-

pliment gaat naar de redactie m.n. Jeannette van Eg-

mond. Zoals u gemerkt heeft had ze een speciaal blad 

toegevoegd met de op dat moment belangrijkste ad-

viezen voor senioren. 
 

Het blijft heel erg moeilijk voor mij om van u alle-

maal te weten hoe het met u gaat in deze verwarrende 

tijden. Maar als er hulp nodig is zijn er veel initiatie-

ven in Waddinxveen. Zoals: Heel Waddinxveen 

helpt en belt van de Stichting Vrijwilligerswerk, u 

leest hierover ook in deze Aktueel. En als KBO leden 

kunnen wij ook heel veel voor elkaar betekenen. 

Blijf omzien naar elkaar. De contactmomenten als 

kerkbezoek en ouderenviering zijn er ook niet op dit 

moment. Maar pak eens de telefoon en bel degene 

waar u vaak zoveel lol mee heeft tijdens de activitei-

ten van de KBO. Weet ook dat er een speciale tele-

foonlijn is geopend door de KBO/PCOB: de Oude-

ren-Infolijn: 030-3400600. 

Daarnaast is er informatie op de website en Face-

book. 

Ik besluit met de oproep de belangrijkste adviezen 

voor senioren op te volgen, en zodoende te zorgen 

dat u gezond blijft. Ik kijk er naar uit om u in de na-

bije toekomst weer te ontmoeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk (interim-voorzitter). 

 

 

Enquête bij de leden. 

Beste leden, 

Ondanks de beperkende maatregelen vanwege het 

Coronavirus, heeft het Dagelijks Bestuur besloten 

om de rest van de enquête-formulieren toch bij de 

overige leden te laten bezorgen. Als we dat uitgesteld 

hadden tot bijvoorbeeld augustus, dan zou het effect 

van de reeds ontvangen enquêtes vervlogen zijn en 

hadden we geen tijd meer gehad om op basis van de 

resultaten beleid te gaan voeren vanaf 2021 of tot ac-

ties over te gaan.  

Er is daarom door de ledenadministrateur Ad Mes-

kers en enkele bestuursleden hard gewerkt om de for-

mulieren per bezorgwijk aan te kunnen leveren aan 

de bezorgers van het KBO/PCOB Magazine en de 

KBO-Aktueel  Deze zorgen voor de verspreiding bij 

de leden. 

Aanvankelijk hebben wij de bezorgers gevraagd om 

de ingevulde formulieren na 14 dagen weer op te ha-

len en om leden, die hulp nodig hebben, bij te staan. 

Gezien de door de regering genomen maatregelen 

vanwege het Coronavirus vindt het Dagelijks Be-

stuur dit niet verantwoord! 

Wij vragen daarom de leden die de enquête ontvan-

gen, deze zo spoedig mogelijk in te vullen en terug 

te sturen naar de bezorger of deze bij hen in de brie-

venbus te doen. Het adres van de bezorger is op het 

formulier vermeld. 

Het bestuur verwacht een hoge respons. Niet alleen 

zijn de resultaten bepalend voor het beleid de ko-

mende jaren van onze vereniging, maar het ledenbe-

stand wordt door uw opmerkingen/wijzigingen com-

pleter. 

Wij bedanken eenieder hartelijk voor de medewer-

king. 

Sterkte in deze onwezenlijke tijd; wees zuinig op uw 

gezondheid en gauw tot ziens bij de uitgestelde acti-

viteiten. 

 

Hartelijk gegroet, 

Namens het Dagelijks Bestuur 

Han van der Zon, secretaris.   

 

 

 

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 boek-

jes 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. 
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Culturele-Activiteiten 

Beste leden, 

Het team Culturele-Activiteiten heeft voor de maan-

den maart en april en nu ook mei al haar activiteiten 

afgelast i.v.m. het Coronavirus. 

We hopen in juni weer een aantal activiteiten te kun-

nen houden waarvan de Lady’s Day die eigenlijk ge-

pland stond op 7 mei er één van is. 

Van der Klooster Mode hoopt deze dag  nu voor ons 

op vrijdag 12 juni te kunnen gaan organiseren. Dit 

alles natuurlijk onder voorbehoud. In de volgende 

KBO-Aktueel wordt u hierover nader geïnformeerd. 

 

 

Heel Waddinxveen helpt en belt 

Op 16 maart hebben we het 

initiatief “Heel Waddinx-

veen helpt en belt” opgestart en direct kregen  we 

enorm veel aanmeldingen van vrijwilligers. In deze 

bizarre tijd is het geweldig om te merken dat mensen 

zich willen inzetten en dus echt willen omkijken naar 

anderen 

De hulpvraag zelf komt echter langzaam op gang 

(landelijk gegeven). Inmiddels hebben wij veel men-

sen de goede weg kunnen wijzen en ook zijn er in-

woners uit onze vrijwilligerspoule die boodschappen 

doen of een luisterend oor zijn. 

We hopen natuurlijk nog veel meer kwetsbare men-

sen te kunnen helpen. Ken of ben je iemand die pro-

blemen heeft met boodschappen, koken of wat een-

zaam is laat het ons dan weten zodat we je samen met 

onze vrijwilligers kunnen ondersteunen. Hulp vra-

gen is voor veel mensen moeilijk maar doe het ge-

woon, we staan voor je klaar, tijdens de Corona crisis 

maar absoluut ook daarna. 

We zijn bereikbaar via 0182-60 17 29 of  

info@vrijwilligerswerkwaddinxveen.nl  

 

 

Passiespelen uitgesteld naar 2021 

Ook de organisatie van de 

Passiespelen is genood-

zaakt de voorstellingen 

uit te stellen naar 2021. 

Het bestuur van De Pas-

siespelen doet zijn uiter-

ste best om alle betrokkenen en vooral ook de kopers 

van kaarten te informeren over verdere afwikkeling 

en over nieuwe data in 2021. Er wordt gekeken of 

reeds gekochte kaarten kunnen worden omgezet in 

vouchers. Afdelingen die een groepsarrangement ge-

boekt hebben zullen bericht krijgen van de organisa-

tie van de Passiespelen. 

Voor de laatste informatie verwijzen wij naar 

https://www.passiespelen.nl/ 

 
 

 

Wij feliciteren in de maand mei 

 
 2 mevr. J.A. Benschop - Ankoné 
 2 dhr. J.M. Clarenbeek 
 2 mevr. G.J.M. van der Wal - van de Zande 
 3 dhr. M. Reichard 
 3 mevr. D.A.M. Reijnders - v.d. Kar 
 4 mevr. J.C. de Zeeuw-van Hoorn 
 5 mevr. G. van Gent-van Hoof 
 6 mevr. M.L.J.A. Jongeneel-Goos 
 7 mevr. G.J. Huisman - Schoonhoven 
 7 dhr. P.M.L. Krop 
 7 mevr. A.J.M. Preitschopf - Winters 
 8 dhr. N. van Egmond 
 8 mevr. J. Janmaat - Kippersluis 
 8 dhr. A.S.P. Verschuur 
 9 dhr. J. Gerts 
 9 mevr. W.J. Wallaart - v.d.Voort 
 10 mevr. R.H. Beaupain 
 10 mevr. M.G.J. Kleiweg - de Frankrijker 
 11 mevr. M.Th. Velberg - v. d Poel 
 12 dhr. N.W. van  Grieken 
 12 dhr. L.N. Slaman 
 13 mevr. M.J. Bijl-van Rossum 
 14 mevr. H.L. van  Diem-Zuijdveld 
 14 mevr. W.M.P. Grootendorst - Bosman 

 14 mevr. M.H.A. Paalvast - Beijersbergen 
 15 mevr. A.M.L. Auad - Pieete 
 16 mevr. A.M. Pouwer - Vervaet 
 16 dhr. J.W.C.  Wesseling 
 17 mevr. T. Hartwijk - Slobbe 
 17 mevr. Th.C.M. Steensma - Verkampen 
 18 mevr. H.M. Boomers - Heutinck 
 18 mevr. E.E.M. van der Klauw - Bresser 
 20 mevr. N. Koelewijn-Slinger 
 21 mevr. S.F. Dreesman-Eliasberg 
 22 mevr. C.M. van Delft - Broekhuizen 
 23 mevr. A. Groenendijk - Marcelis 
 24 mevr. J.J. Eerland 
 24 mevr. C.C. de Frankrijker-v.d. Berg 
 25 mevr. M.M. de Koning - Bron 
 25 dhr. T. Vermeer 
 27 dhr. R.P. Christoffels 
 27 dhr. T.W. van Esschoten 
 27 mevr. G.M. Rijnbeek - v.d.Werf 
 27 mevr. A.A. Verbakel-Melman 
 27 mevr. R.J.M. Vollebregt 
 29 dhr. A.C. van Dijk 
 31 dhr. L.C. van der Lans 
 31 mevr. W.J.M. van Pinxteren - Gerts 
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Agenda  29 april – 27 mei 2020 

 Er zijn helaas ook deze maand geen Ouderenvieringen. 

Ook alle andere geplande activiteiten kunnen geen doorgang vinden. 

  

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 15 mei 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 27 mei 2020. 

 

Neemt u regelmatig even de tijd om op onze website www.kbowaddinxveen.nl te kijken, voor het laatste 

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 

 

 

Licht onder de horizon door Nel Benschop 
 

De zon ging in een zee van goud en roze onder 

en ‘k dacht verdrietig: nu is ’t allemaal gedaan, 

het duurt nog uren, voordat ze weer op zal gaan - 

En toen, opeens, zag ik het lichte kleurenwonder! 
 

Al was de zon gedaald onder de horizon, 

de wolken kregen onbeschrijflijk mooie kleuren: 

oranje-rood en geel en paars. Ik zág ’t gebeuren 

dat iedere minuut de lucht aan schoonheid won. 
 

Zó zag ik in mijn leven soms de zon verdwijnen, 

en ik was bang, dat nu de zwarte nacht begon; 

maar uit een bron van licht, onder de horizon, 

zag ik de kleuren van de regenboog verschijnen.    
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