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Redactioneel 

Het is en blijft een rare tijd nu met het coronavirus 

nog steeds in de lucht. En, als we het van zowel het 

RIVM als van de regering horen, is dit helaas nog 

lang niet over. 

Het heeft grote invloed op ons dagelijks leven, vind 

ik. Je gaat niet ‘zomaar’ even een winkel binnen om 

even rond te neuzen, maar alleen voor noodzakelijke 

inkopen. Zo ervaar ik dat tenminste. 

Ook een stuk wandelen of fietsen geeft toch een an-

dere gevoel dan voorheen. Afstand houden, de 

drukte vermijden en (nog) niet even een terrasje kun-

nen pakken. We moeten ermee (leren) leven, maar 

regelmatig overkomt het mij dat ik iemand toch een 

hand wil geven, en op het laatste moment denk: Oh, 

nee, niet doen!! 

Misschien dat we vanaf 1 juli weer wat meer ruimte 

krijgen, maar de anderhalve meter afstand zal voor-

lopig nog blijven. En toch denk ik steeds: als we 

maar niet ziek worden, wat hebben we dan eigenlijk 

te klagen? Denk aan al die mensen die wél ziek zijn 

geworden en het veel slechter hebben. Of degenen 

die (dreigen) hun baan te verliezen. 

In deze KBO-Aktueel staat een artikel over een bel-

cirkel voor onze leden om onderling toch wat contact 

te kunnen houden. Probeer het eens, een praatje in de 

ochtend of middag kan even de dag doorbreken. 

Verder vond ik in de KBO-PCOB Nieuwsbrief een 

artikel over de laatste levensfase waarin we eigenlijk 

allemaal zitten. Het is voor jezelf prettig om het een 

en ander op te schrijven, maar zeker voor je naasten 

om te weten wat je wensen zijn als je komt te over-

lijden. In elk geval heb ik me geabonneerd op de 

Nieuwsbrief www.ikwilmetjepraten.nu.  

Interessant wat daar allemaal vermeld staat. 2 tot 4 

keer per jaar wordt de Nieuwsbrief verzonden. 

Ik beveel u hem van harte aan.  

 

Jeannette van Egmond, redactie 

 

 

 

Van de (interim)-voorzitter 

Ik ben lid sinds 2006 en vanaf toen ontving ik het 

magazine “Nestor”. Als hij binnenkwam bladerde ik 

het door en keek ook nog even in de speciaal voor 

Waddinxveense leden bijgevoegde KBO-Aktueel. 

10 keer per jaar werd het keurig bezorgd en lag het 

nummer op de leestafel. 

Nadat ik me beschikbaar stelde als voorzitter ben ik 

het magazine KBO/PCOB anders gaan lezen. En ook 

de bijgevoegde KBO-Aktueel lees ik elke keer uit-

voerig (zoals gevraagd in de enquête). 

Met ca. 500 leden en dus lezers is het van belang dat 

dit magazine op tijd bij alle leden bezorgd wordt. 

Van de bestuursleden hoorde ik dat dit al jaren heel 

goed georganiseerd is in Waddinxveen. Ik was heel 

erg benieuwd hoe dit zo goed geregeld werd en 

hoorde dat Joop Wubben daar een grote rol in 

speelde. 

Voor mij tijd om Joop in de maand maart eens te bel-

len. Ik heb bijna een half uur een erg enthousiaste 

Joop aan de telefoon gehad. Aan het einde van het 

gesprek besloten we dat Joop mij zou bellen als hij 

weer de magazines naar de bezorgers ging brengen, 

zodat ik kon zien wat er allemaal voor kwam kijken. 

25 april belde Joop mij op dat de magazines maandag 

27 april bij hem geleverd werden en ik werd uitge-

nodigd om meteen te helpen bij het insteken van de 

Aktueel. Ik sputterde nog even van: Joop is dat nu 

wel verstandig in deze coronatijd? Maar Joop re-

kende erop dat ik zou komen. 

Maandag ben ik naar het appartement van Joop ge-

gaan en we hebben elkaar keurig begroet op ander-

halve meter afstand en we hadden ook speciale hand-

schoenen aangedaan. Bij Joop in de hal stond een kar 

met alle magazines en in een kamer lagen keurig de 

looplijsten uitgestald. 

Deze lijsten met de te bezorgen magazines worden 

gemaakt door Ad Meskers, onze man die de leden-

administratie al jaren tot in de puntjes verzorgd. 

De looplijsten bleken op een bepaalde volgorde te 

liggen. Op elke lijst staat hoeveel nummers de 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.ikwilmetjepraten.nu/
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bezorger krijgt. Mijn taak werd om die van de kar de 

juiste hoeveelheid op de looplijst te leggen. Toen ik 

dat gedaan had dacht ik: “klaar is kees” maar nee nu 

moest de Aktueel ingestoken worden en telkens in 

stapeltjes van 5 per bezorger klaar gelegd worden. 

Als dat klaar was kwam Joop dichterbij en nam ik 

afstand voor de eindcontrole en verdwenen de maga-

zines voorzien van de Aktueel in een speciale tas met 

de naam van de bezorger erop. 

Voor de bezorgers werden ook de enquêteformulie-

ren op naam in de tas gedaan en na twee uur stond 

alles verzendklaar op de kar in de hal bij Joop. 

Ik werd door Joop uitgenodigd om woensdag mee te 

helpen bij het bezorgen van de tassen bij de bezor-

gers. Joop is dan streng ik moest om 14.00 uur bij 

zijn appartement zijn. Vanwege het coronavirus gin-

gen we niet met één auto, maar ik zou achter Joop 

aan rijden. 

Om onze bezorgers ook te bedanken had ik namens 

het bestuur een doosje bonbons voor elke bezorger 

gekocht en had penningmeester Martin ook voor spe-

ciale handschoentjes gezorgd. 

De bonbons en handschoenen gingen in mijn auto en 

Joop had de bezorgtassen met de enquêteformulie-

ren. 

We gingen naar 18 adressen. Joop noemde de eerste 

bezorger. Ik vroeg in welke straat is dat? Dat weet ik 

niet maar rij maar achter mij aan was het antwoord. 

We reden een route die in Joops hoofd zit. Het is me 

gelukt om Joop bij te houden. Bij bijna alle adressen 

heb ik kennis gemaakt met de bezorgers en heb ik 

hen kunnen bedanken voor hun extra inspanning, de 

enquêteformulieren bezorgen, maar ook voor het feit 

dat ze voor een perfecte bezorging van ons magazine 

en Aktueel zorgen. 

In de column van Manon Vanderkaa, directeur KBO-

PCOB in het vorige magazine roemt ze al die gewel-

dige bezorgers die het magazine bij de leden hebben 

gekregen. Ik wil me hier heel erg graag bij aanslui-

ten, want het bezorgteam Waddinxveen heeft het ook 

voor elkaar gekregen. Waarvoor hartelijk dank. Ik 

hoop dat velen van u de enquêteformulieren bij de 

bezorgers in de bus doen. Zodat wij als bestuur kun-

nen werken aan zaken waar onze leden in geïnteres-

seerd zijn. 

Heel veel sterkte in deze tijd, houd u aan de regels, 

blijf gezond en zie naar elkaar om. 

 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk (interim-voorzitter) 

 

 

 

 

 

In Memoriam André Eggermont 

André heb ik leren kennen, eerst wat 

vrijblijvend via de Sint Victorparo-

chie, dus eigenlijk een beetje als me-

deparochiaan, daarna wat steviger als 

medebestuurslid van onze Katholieke 

Bond van Ouderen in Waddinxveen. 

Voor zijn ontspanning is André altijd 

aan het sporten geweest bij Den Edel. Ik heb hem 

vaak onderweg op de fiets daarna toezien gaan. 

Hij kwam in het bestuur als secretaris en ik was daar 

al enige tijd als penningmeester. 

André had via zijn werk een juridische achtergrond, 

daarnaast kon hij zich vastbijten in de juiste weer-

gave van de Nederlandse taal. 

Als secretaris streefde hij de perfectie na, maar ook 

anderen probeerde hij daarin mee te  

slepen, dus om een hoger peil, een betere kwaliteit 

trachten te bereiken. 

Wij als bestuur hebben nog een poosje zonder voor-

zitter gezeten, waardoor het er op neerkwam dat An-

dré ook de voorzittershamer erbij mocht hanteren, 

behoorlijk pittig hoor kan ik je zeggen. Maar ja hij 

de voorzittershamer en ik mocht dan de vergaderin-

gen notuleren, daar was ie dan wel weer vanaf. 

Als dagelijks bestuurslid moest je 2 keer per jaar naar 

de vergadering van KBO Zuid-Holland en die waren 

gevestigd in Bergschenhoek, zo ook wij twee zijn 

daar zeer regelmatig geweest. De ene keer reed An-

dré, een andere keer reed ik. Frappant feit was als 

André reed moest hij altijd naar het juiste adres ge-

leid worden, want dat zat absoluut niet meer in zijn 

geheugen, als hij alleen ging (kwam weleens voor) 

dwaalde hij een poosje door Bergschenhoek, maar 

uiteindelijk arriveerde hij wel op het juiste adres en 

nog op tijd ook! 

Ik kan mij herinneren dat André door het bestuur van 

Zuid-Holland is gevraagd om eens met een juridisch 

en kritisch oog naar hun statuten te kijken. Dat heeft 

hij gedaan en het bestuur van Zuid-Holland was 

daarna weer blij, dus daar spreekt zijn juridische 

klasse voor zich. Ik heb met André een bijzonder 

fijne tijd gehad zolang wij samen in het bestuur heb-

ben gezeten en heb ook nog als mens van hem ge-

leerd. 

Hans Kientz was nog maar net voorzitter geworden 

of André moest helaas komen vertellen dat hij van de 

dokter het advies had gekregen om zijn secretariaats-

werk voor de KBO Waddinxveen met onmiddellijke 

ingang te stoppen. Die raad heeft hij uiteraard opge-

volgd, maar na enige tijd bleek het toch nodig dat 

André enige omleidingen bij zijn hart kreeg. Geluk-

kig heeft hij hierna nog jaren van het leven kunnen 

genieten. 

André, kerel, dat jij moge rusten in vrede. 

 

Han Zoet 
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Praat en denk na over wat u wilt, juist nu 

Praten en nadenken over wat 

u belangrijk vindt in uw 

laatste levensfase is van 

groot belang. Welke zorg 

wilt u? Welke andere dingen 

vindt u belangrijk? Het geeft u en uw naasten rust als 

u weet wat uw wensen zijn. Samen hierover praten 

helpt. Ook uw huisarts kan daarbij helpen. Maar ook 

een pastor, dominee of geestelijk verzorger kan met 

u hierover in gesprek gaan. 

Corona 

Ook nu we geconfronteerd worden met het corona-

virus is het nadenken over wat u wel of niet wilt als 

u ziek wordt urgenter geworden. Er zijn veel moge-

lijkheden voor corona patiënten, zoals behandeling 

op speciale afdelingen, zorghotels en natuurlijk 

thuis. Maar het gaat niet alleen om de medische kant. 

Het gaat ook om vragen als hoe ver wil ik gaan met 

behandelen? Kan ik behandelingen nog wel aan? 

Maar ook vragen als hoe wil ik afscheid nemen of 

hoe regel ik mijn nalatenschap, zijn erg belangrijk. 

Ondersteuning 

Het is niet makkelijk het gesprek hierover aan te 

gaan. Het gaat om gevoelige zaken. Toch is het be-

langrijk om hierover na te denken en dit te delen met 

uw naasten. U hoeft dit niet alleen te doen. Doe het 

samen met de mensen die voor u belangrijk zijn en 

maak gebruik van de ondersteuning die er is. Hier-

onder geven wij u meer informatie over enkele mo-

gelijkheden die u kunnen helpen.  

Kijk hiervoor op de website:  

www.ikwilmetjepraten.nu  

 

 

Heeft u zin en behoefte aan een telefo-
nisch praatje met een of meer leden van 
onze KBO-afdeling? 

“Samen komen we deze moeilijke periode te boven. 

Let een beetje op elkaar. Ik reken op u.”  

Woorden van minister-president Mark Rutte uit een 

van de persconferenties. Deze oproep sluit naadloos 

aan bij het wezen van KBO-PCOB. Juist in deze 

spannende coronatijd is op elkaar letten grote nood-

zaak geworden. Ook bij ons en onze leden. 

Omdat in deze coronatijd bijeenkomsten waar je el-

kaar kunt ontmoeten zijn vervallen, is juist nu con-

tact onderhouden belangrijk. Gelukkig zijn er meer-

dere manieren om met elkaar in contact te blijven. 

Het opzetten van een belcirkel is een makkelijke en 

effectieve manier. 

Houd contact via een belcirkel. In Waddinxveen zijn 

een paar belcirkels actief, maar deze zijn vooral be-

doeld voor alleenstaanden die iedere ochtend gebeld 

worden om te horen of het nog goed gaat met hen. 

Krijgt men geen gehoor, dan wordt een zorginstantie 

of contactpersoon ingeschakeld. 

Wij – KBO-afdeling Waddinxveen – willen er meer 

een ochtend- of middagpraatje voor de gezelligheid 

van maken. Onze interim-voorzitter Quirien Groe-

nendijk heeft hiervoor al leuke ideeën! 

Hoe werkt het?  

In een belcirkel die wij voor ogen hebben zitten 2 tot 

ca. 5 personen.  U wordt gebeld, en u belt de vol-

gende persoon in de cirkel. Een contactpersoon start 

de belcirkel en sluit deze af.  

Via een belcirkel kunt u er voor el-

kaar zijn! Een luisterend oor, even 

een praatje. Het ontmoeten van an-

dere mensen en contact met elkaar 

houden is in deze coronatijd heel 

anders geworden. Bijeenkomsten waar u normaal an-

deren ontmoet, zijn vervallen. Met elkaar in contact 

blijven en omzien naar elkaar is juist nu extra belang-

rijk. Een makkelijk en leuke manier om met elkaar 

in contact te blijven is via een belcirkel. 

Interesse? Is onze belcirkel wat voor u? Lijkt het u 

leuk om mee te doen? Dat kan! Neem dan contact op 

met: Quirien Groenendijk, (interim-voorzitter) 

Tel. (06) 304 063 90 en qh.groenendijk@hetnet.nl 

Geef uw naam en telefoonnummer aan hem door en 

zo mogelijk ook uw e-mailadres.  

Dan hoort u zo spoedig mogelijk of dit initiatief kan 

gaan starten. Schroom niet om u hiervoor op te ge-

ven, we moeten en willen er zijn voor elkaar!! 

 

 

 
 

11, 12 & 13 september 2020 

We zijn van start met de voorbereidingen voor Wad-

Cultureel 2020. Natuurlijk hebben ook wij te maken 

met een aantal grote onzekerheden in deze tijd, maar 

we hopen dat de situatie in september weer zodanig 

is dat we een mooi WadCultureel kunnen organise-

ren. Als dat niet mogelijk blijkt, of in de huidige 

vorm niet mogelijk is, dan zullen wij ons aanpassen 

aan de dan geldende situatie en regelgeving. 

WadCultureel is een driedaags Waddinxveens cultu-

reel evenement dat op vrijdag opent  met een klas-

siek concert. Op zaterdag presenteert cultureel Wad-

dinxveen en omgeving zich op podia en op de Kunst- 

en Cultuurmarkt. Daarnaast wordt de Waddinx-

veense Cultuurprijs uitgereikt, is er Waddinxveen’s 

Got Talent, wordt er geschilderd op “Montmartre” en 

zijn de Waddinxveense monumenten open. Ook dit 

jaar Waddinxveen Bakt! en laten de Wijkplatforms 

de Buitenbioscoop draaien. Jazz aan de Nesse sluit 

het evenement op zondag af. 

Kijk op de website: www.wadcultureel.nl  

 

 

http://www.ikwilmetjepraten.nu/
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50PlusBeurs  

gaat niet door in 2020, volgende editie in 2021.  

De 28e editie van de 50PlusBeurs zal vanwege de 

coronacrisis geen doorgang vinden. 

’s Werelds grootste evenement voor actieve plussers 

werd verwacht plaats te vinden van 15 tot en met 19 

september 2020 in de Jaarbeurs Utrecht. 

Helaas verwachten we op korte termijn nog geen 

einde aan deze crisis. De impact op onze doelgroe-

pen, bezoekers en exposanten, is te groot en dat voe-

len we allemaal. 

Onze bezoekers behoren tot de meest kwetsbare 

groep. Onze exposanten (ondernemers) worden ge-

confronteerd met onzekere en bedreigende marktom-

standigheden. 

Daarom is besloten tot het afgelasten van de 50Plus-

Beurs in 2020. 

De veiligheid en gezondheid van bezoekers, expo-

santen, leveranciers en alle medewerkenden aan 

deze grote productie staan vanzelfsprekend voorop.  

De beursorganisatie wenst een ieder alle kracht en 

gezondheid in deze crisistijd. 

50PlusBeurs in 2021: 

De 28e editie zal plaatsvinden van 14 tot en met 

18 september 2021 in de Jaarbeurs Utrecht.  

 

 

 

 

Het bezoek aan VanderKloosterMode op 

12 juni kan ook niet doorgaan. 
U kunt wel zelf de winkel in Boskoop bezoeken in 

een ‘een op een’ afspraak. Zo kunt u daar toch win-

kelen en zij bieden u een kopje koffie met wat lek-

kers aan. 

Elke vrijdag en zaterdag geopend van 09.30-17.00 

uur. Adres: Boskoopseweg 4, 2771 XN Boskoop. 

Tel. 0172 212 636 

 

 

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. 

 

 

 
 

 

Wij feliciteren in de maand juni 

 
 1 dhr. M.A.A. van  Leeuwen 
 1 dhr. R. Sandbrink 
 3 mevr. M.A. Spoor-Bakker 
 5 mevr. M.M.W. de Knoop-van Bezooijen 
 6 dhr. J.H. Kientz 
 6 mevr. M. Sirre - Nijkrake 
 6 mevr. Y.L. Smit - Barbet 
 7 mevr. E. van Catz 
 8 dhr. P.H.F. Roefs 
 10 mevr. A.M.F. Laan - Winter 
 10 mevr. H.J. van Meijeren-Schouten 
 12 mevr. M.P.J. van Leeuwen - Stokkermans 
 13 dhr. S.G. Vermey 
 15 dhr. H.C.J. van Boxtel 
 15 dhr. J.Th. Scholtes 
 15 mevr. M.Th. Gerts 
 16 dhr. F. Posthumus 

 17 mevr. P. van Eijk-Speksnijder 
 18 mevr. J. van Veen 
 19 mevr. W. v.d. Valk 
 20 mevr. A. van Ardenne - Schoenmaker 
 21 mevr. M.J.A. Mulder - van Leeuwen 
 25 mevr. G. de Bruin - van der Willik 
 25 mevr. C.M.J. de Frankrijker 
 26 dhr. A.D.M. van Soest 
 26 mevr. A. Verkerk-Stigter 
 27 mevr. J.M. de Bakker - ter Meer 
 27 dhr. H.H.F. Kuyper 
 28 mevr. M.W. Slaman - Moons 
 28 dhr. J.E.J.M. Tschroots 
 29 mevr. J.A.J. Mooren - van Paassen 
 29 mevr. Y.G.J. Winckels-Romgens 
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Vrolijke zomerbowl   

Even iets gezelligs om te doen. 
 

Bij de zomer horen nu eenmaal vrolijke kleuren. Deze zomerbowl komt overal tot zijn recht, is het nu op de 

tuintafel, side-table of salontafel. Een eyecatcher waar je ongetwijfeld lang van kan genieten. 

 

Wat heb je nodig? 

• Schaal ovaal of een ronde vorm;  

• Oasis steekschuim: 2 blokken 

• Enkele grote satéprikkers  

• hortensia Emerald Classic 5 tal bollen 

• hortensia roze: 4 tal bollen 

• Gerbera’s in roze en fuchsia (of de kleuren die u mooi vindt 

• draad: 0,6 dikte 

• Anjers (Dianthus) Lichtgroen 

• Nigella wit, ook wel juffertje – in – het groen genoemd 

• liliumgrassen 

• Ozothamnus roze (heb je ook in het wit) = rijstbloem in de volksmond 

(is een soort rozet van kleine bloemknopjes), zie afbeelding. 

Hoe ga je te werk?  

• Snij de steekschuimblokken op maat (zie foto) en laat volzuigen 

met water. 

• Leg 1 volledige, op maat gesneden steekschuimblok in de schaal. 

De bovenste laag oasis is eigenlijk maar een halve blok waarvan 

de randen schuin worden aangesneden. Rond links en rechts af 

naar beneden. Steek een 3 tal saté prikkers door beide blokken 

steekschuim. 

• Begin met de groene Hortensia te verdelen over het geheel. Ver-

geet hierbij niet om de steeltjes schuin aan te snijden. Je hoeft de 

Hortensia niet té dicht bij elkaar te steken aangezien er nog heel veel andere materialen bij moeten. 

Ik heb geen enkele toef Hortensia op draad gezet omdat de stengels stevig genoeg waren. Merk je 

dat de stengels té slap zouden zijn kan je de toefjes op draad zetten. 

• Verdeel dan de roze Hortensia en de Ozothamnus. De ozothamnus kan je knippen met je snoei-

schaar want deze heeft een vrij harde stengel. Verwijder het overtollig groen aan de stengel zodat je 

een mooi compact groepje hebt. 

• Verwerk hier en daar een Anjer Green Trick. Opgelet: de stengel is vrij broos en is als het ware in 

verschillende compartimenten verdeeld. Probeer de groene blaadjes zo hoog mogelijk af te scheuren 

vooraleer je ze verwerkt. 

• De Nigella zie je nauwelijks zitten … de bloemblaadjes vallen vrij snel af maar het skelet die over-

blijft, is des te mooier en zéér bruikzaam. 

• De Gerbera heb ik met behulp van een 0,6 draad gemakkelijk in het steekschuim kunnen prikken. 

Prik de draad net onder de bloemblaadjes in het iets dikkere deel. Wikkel een aantal keer rond de 

stengel en knip af met de kniptang. Je kunt natuurlijk ook altijd met een stokje een gaatje voorprik-

ken. De Gerbera heeft zeer broze stengels en je dient toch wel voorzichtig te werk te gaan. 

• Als laatste heb ik er geknoopte Liliumgrassen in verwerkt. Leg een 5 tal knopen in het gras en ver-

werkt tussen het geheel. 

Het lijkt veel werk maar is het uiteindelijk niet. Mits een aantal aandachtspunten kan je makkelijk 10 dagen 

genieten van deze zomerschikking. Neem je tijd en geniet van het bloemen schikken op zich. Een heel ander 

bloemstuk maken is ook een uitdaging. Deze ‘zomerbowl’ is een voorbeeld van hoe je zo’n bloemstuk in 

elkaar kunt zetten. Veel plezier! 

Bron: hetbladmotief.be 
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Agenda  27 mei – 24 juni 2020 

 Er zijn ook deze maand geen Ouderenvieringen. 

Ook alle andere activiteiten kunnen helaas 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 12 juni 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 24 juni 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 

 

Pinksterlied 
 

Als alle hoop vervlogen is 

het leven leeg is door gemis 

waait er de adem van Gods geest 

door huis en hart op ’t Pinksterfeest. 
 

De woorden, tot de rand gevuld, 

spreken zich uit, zo wordt onthuld 

een nieuw refrein, een oud verhaal 

een rondedans in tong en taal. 
 

Het vuur van wat eens is beloofd 

staat als een vlam op ieders hoofd, 

in alle talen wordt verteld: 

De liefde wint voorgoed het veld. 
 

 

Zij ademen een nieuwe naam, 

die geestdrift raakt ons allen aan, 

met vergezichten eeuwigheid 

binnen de grenzen van de tijd. 
 

Alsof de uittocht nieuw begint, 

de tamboerijn van ver weerklinkt, 

gaan wij op weg, bevrijd voorgoed: 

het wordt een eindeloze stoet. 
 

Als alle hoop vervlogen is 

het leven leeg is door gemis 

waait er de adem van Gods geest 

door huis en hart op ’t Pinksterfeest. 

 

Hanna Lam
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