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Redactioneel 

Deze KBO-Aktueel is het zomernummer. Een peri-

ode waarin de meeste activiteiten stilliggen. Echter, 

door het coronavirus is dit nu al maanden het geval, 

helaas. 

Ook de werkgroepen van onze afdeling kunnen nog 

geen plannen maken voor de nabije toekomst.  

Jammer, maar waar. Hopelijk kan dat binnen een 

paar maanden weer. Als er eerst maar een vaccin is! 

Tot die tijd moeten we er maar het beste van zien te 

maken, door telefonisch contact of een bezoekje op 

gepaste afstand. 

Ondanks alles wens ik u een goede zomer toe. En 

vooral een goede gezondheid! 
 

Jeannette van Egmond, redactie 

 

 

Van de (interim)-voorzitter 

Op het moment dat ik dit schrijf (12 juni) lijkt het dat 

het coronavirus met de aanpak van de regering af-

neemt. Stapsgewijs worden er weer voorzichtig din-

gen opgestart. Het gaat op dit moment over iets heel 

anders n.l. discriminatie, hier wordt in het algemeen 

onder verstaan: een nadeel berokkenen door het ma-

ken van onderscheid ten aanzien van individuen of 

groepen op grond van kenmerken. In een blad voor 

senioren gaat het natuurlijk over deze groep. Er zijn 

de afgelopen maanden nogal wat lelijke dingen langs 

gekomen over ouderen. Reden voor de KBO/PCOB 

om een manifest (tekst waarin kort en duidelijk de 

opvattingen van een organisatie staan) te maken. De 

ondertekenaars van dit manifest genaamd: Geen we-

deropbouw zonder de mensen die dit land hebben 

opgebouwd! zijn: Manon Vanderkaa (KBO/PCOB), 

Jan Slagter (omroep MAX) en Gert-Jan Segers 

(Christenunie). 

Het hele manifest is te lezen op de website van 

KBO/PCOB, een klein stuk uit het manifest: 

Natuurlijk vinden er volop ethische gesprekken 

plaats over de vraag of een kwetsbare oudere nog 

naar de Intensive Care kan gaan. Natuurlijk moeten 

we bij de bezoekregeling voor verpleeghuizen het 

gezondheidsrisico - ook voor het personeel - en de 

kwaliteit van leven afwegen. Dat zijn gesprekken die 

volop worden gevoerd, maar dat mag nooit een ge-

sprek tussen jongeren over ouderen zijn, maar moet 

altijd een gesprek mét ouderen zijn. En altijd een ge-

sprek waarin voorop staat dat elk mens telt en elk le-

ven waardevol is.  

Heeft het zin zo’n manifest? Het vorige: waardig 

ouder worden is in zijn geheel opgenomen in het re-

geerakkoord van nu. 

Ik heb velen van u gesproken en u mist de gezellige 

samenkomsten en uitjes van de Waddinxveense af-

deling van de KBO. Ook ik kijk er naar uit om samen 

met u een leuke dag of middag te beleven. Vanwege 

de coronacrisis is het op dit moment niet mogelijk 

om deze te organiseren.  

Maar de KBO staat ook voor de belangenbehar-

tiging van senioren.  

 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk (interim-voorzitter) 

 

 

Korte voortgangsrapportage enquète 
KBO Waddinxveen, 

In totaal t/m mei zijn 500 formulieren via de be-

zorgers uitgezet bij de leden. Daarvan zijn er on-

geveer 300 retour ontvangen; dat is 60%. Dat is 

een goed resultaat en daar is het bestuur blij mee. 

Wij denken dat zonder het coronavirus 80% 

haalbaar geweest zou zijn. Hieronder een korte 

voortgangs- rapportage. In augustus zullen de 

volledige resultaten kenbaar worden gemaakt en 

willen we de verdere route bepalen.  
 

Vanwege het succes van de proefwijken in maart j.l. 

zijn in april en mei de rest van de enquête formulie-

ren door de ledenadministrateur aangemaakt en door 

de bezorgers tegelijk met het Magazine  en KBO-

Aktueel bezorgd. Vanwege het coronavirus was het 

bestuur genoodzaakt het idee om de formulieren 
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door de bezorgers te laten ophalen niet ten uitvoer te 

brengen. Wij hebben de leden verzocht de formulie-

ren op te sturen of bij de bezorger in de brievenbus 

te doen. Dank aan de vele leden die hieraan gehoor 

gegeven hebben. 

Op de formulieren hebben velen vooral hun mobiele 

nummer en e-mailadres vermeld; maar ook andere 

mutaties zijn doorgegeven. Al die mutaties moesten 

verwerkt worden in het adresbestand van onze afde-

ling; een flinke klus voor de secretaris en de leden-

administrateur. Echter zo hebben we ons adresbe-

stand behoorlijk geactualiseerd. 

Momenteel wordt door de penningmeester een bres 

geslagen in het verwerken van de resultaten. We on-

derzoeken of hij hulp kan krijgen. 

Tot zover deze voortgangsrapportage. Wordt ver-

volgd. 

Het Bestuur. 

 

 

Aandacht voor evaluatie bezoekregelin-
gen en kwaliteit van leven gevraagd 

Wij willen benadrukken dat wij 

blij zijn met de versoepeling van 

de bezoekregeling en hopen we 

dat verpleeghuizen het voortva-

rend oppakken. We zien dat er 

weer aandacht voor kwaliteit van leven ontstaat, 

maar ook dat we er nog niet zijn. Kwaliteit van leven 

kan alleen verbeteren als we verpleeghuisbewoners 

weer zelf keuzes laten maken en niet de keuzes voor 

hen maken. 

Patiënten en cliënten van verpleeghuizen zijn blij 

met de nieuwe vrijere bezoekregeling voor bewoners 

van verpleeghuizen. Maar ze hebben nog wel vragen 

over de gang van zaken. Dat geldt ook voor mantel-

zorgers. 

Daarom schreven we met een groot aantal andere or-

ganisaties een brief aan de Tweede Kamer. We vra-

gen aandacht voor een drietal punten. Allereerst wil-

len we dat de verruiming van de bezoekregels goed 

wordt geëvalueerd. Wat gaat goed, wie krijgt niet ge-

noeg informatie over wat wel en niet kan? En is er 

wel voldoende aandacht voor de kwaliteit van leven 

van mensen? Kijken we niet teveel naar infectiepre-

ventie in plaats van naar wat mensen nodig hebben 

en willen? 

Ten tweede vragen we aandacht voor mensen die 

wonen in een aanleunwoning, die op het terrein van 

een verpleeghuis ligt. Die bewoners leven redelijk 

zelfstandig, maar zijn wel gebonden aan de strenge 

bezoekregels van het verpleeghuis. Gaat dat wel 

goed, vragen de organisaties zich af. 

Ten slotte vragen de organisaties aandacht voor de 

toekomst, mocht zich een tweede coronagolf aandie-

nen. Houdt dan de kwaliteit van leven van 

verpleeghuisbewoners voor ogen als er nieuwe be-

zoekregels komen, is de boodschap. De Tweede Ka-

mer spreekt deze week over de verpleeghuiszorg. 
 

Bron: KBO-PCOB Nieuws 

 

 

Europese regeling verlenging rijbewijs 

De geldigheid van rijbewijzen die 

tijdens de coronacrisis zijn verlo-

pen, wordt met zeven maanden 

verlengd. Dat heeft de Europese 

Commissie besloten, laat minister van Infrastructuur 

en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen weten. Op 

die manier kunnen automobilisten met een rijbewijs 

dat tussen 1 februari en 1 september 2020 is verlopen 

of nog verloopt langer doorrijden. Ze mogen het rij-

bewijs in de hele EU blijven gebruiken. De duur van 

zeven maanden geldt vanaf de datum waarop het rij-

bewijs verloopt. Rijbewijzen die zijn geschorst of in-

gevorderd, vallen buiten de regeling. 

75 jaar of ouder? 

De coulanceregeling die 1 december 2019 is inge-

gaan maakt het mogelijk dat bestuurders nog een jaar 

langer met hun verlopen rijbewijs binnen Nederland 

kunnen rijden. Bestuurders van 75 jaar of ouder die 

binnen de coulanceregeling van 1 december 2019 

vallen en waarvan het rijbewijs na 1 februari 2020 is 

verlopen vallen nu onder de Europese regeling. Zij 

kunnen tot 7 maanden na de verloopdatum van het 

rijbewijs binnen Europa blijven rijden. Er zijn hier-

voor geen aparte formulieren of codes nodig. Valt u 

in de coulanceregeling van december jl. en is uw rij-

bewijs verlopen voor 1 februari 2020 dan is rijden in 

het buitenland niet mogelijk. 
 

Bron:KBO-PCOB Nieuws 

 

 

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 activitei-

ten. Met uw zegeltjes, punten en boekjes kunt u te-

recht 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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Wij feliciteren in de maand juli 

 1 dhr. A.A.J. Diks 
 1 mevr. A.C.M. van Egmond-v. d.  Berg 
 1 mevr. H.A.P. Kleiweg - de Waal 
 1 mevr. G.M. de Ree - Caspers 
 1 dhr. D.A. Twigt 
 2 dhr.  van Berkel 
 2 mevr. H. Dekker-Kraan 
 3 mevr. P. Verhoeff - Swaans 
 4 dhr. W.C.A. Prins 
 4 mevr. M.C.T. Sluys - de Groot 
 5 mevr. R. Koster - v.d. Stelt 
 5 mevr. M. Pelgrim - Kop 
 6 mevr. A. Hillers - Tjin A Kiet 
 6 dhr. J.A. Kok 
 6 dhr. J.J. Wubben 
 7 mevr. A.P. Lanser-Bauritius 
 9 mevr. P.Th. Fianen-Rossum 
 9 mevr. L.J.M. Oosterom 
 10 dhr. A. van der Berg 
 10 dhr. P.C.C. de Koning 
 10 dhr. A. Pit 
 10 dhr. J.F.M. Zaat 
 11 mevr. C.P. Lelieveld - Wielenga 
 12 mevr. C.E. van Leeuwen - Vermeulen 
 12 mevr. C.W.M. Offers - Tomeij 
 13 dhr. G.J. Kleiweg 

 13 dhr. J. van der Lans 
 14 mevr. A.P.E. Heemskerk - Maas 
 15 dhr. J.C.M. Heemskerk 
 15 mevr. A.M.A. Hertog-Bron 
 15 mevr. M. de Zwijger - Böcskör 
 16 dhr. W.C. de Bruin 
 16 dhr. P.J. Goemans 
 17 mevr. G.M. v.d. Meerschaut-Verbeeck 
 17 mevr. W. Roefs - Bekker 
 17 mevr. B.W. Smeitink - Jansson 
 18 mevr. M.G.W. Compeer-Koot 
 20 mevr. I.L. van Leeuwen 
 21 mevr. R. Bunnik 
 21 mevr. C.M.E. Christoffels-Hollink 
 24 dhr. P. Vink 
 25 mevr. Th. van der Hoorn-Halsema 
 26 dhr. L. Pouwer 
 27 mevr. C.H. Mulleman - de Frankrijker 
 28 dhr. J.G. Dijkhuizen 
 28 mevr. J.S. Noordhoek-'t Hart 
 29 dhr. Q.H.M. Groenendijk 
 29 mevr. L. Koolmees - Bolkenbaas 
 29 dhr. J.B.M. Schrever 
 30 mevr. H.A.H. Hageman-van Gerwen 
 31 mevr. H.G.M. Becker 
 

 

 
 

Wij feliciteren in de maand augustus 

 
 1 mevr. L.M.E.G. van den  Bosch-Duimel 
 1 mevr. H.M. Kleiweg - Kingma 
 1 mevr. E.G. Lugten 
 2 dhr. J.A. Berendse 
 2 mevr. L. de Waard-Bennis 
 3 mevr. R.E.M. Berendse - Westerhof 
 3 mevr. M.L.A. Kremers 
 5 dhr. A. Berg 
 6 dhr. M. Koetsier 
 6 dhr. Th. Koetsier 
 9 mevr. A. Jansen - Koelink 
 9 dhr. D. Speksnijder 
 12 dhr. R.J.M. Innemee 
 12 mevr. M. Slootjes - Zoethoutmaar 
 13 mevr. C.G. de Boer 
 14 mevr. G.M. de Knegt-Luiten 
 16 dhr. F.  Esser 
 16 dhr. W. Waterreus 
 17 mevr. W.C.M. Verweij - van Berkesteijn 
 18 mevr. P.M. van den Dries 

 18 dhr. J.J. Laan 
 19 mevr. J.A. Hol-Verboom 
 19 mevr. C. Schuurs - Wijnen 
 20 dhr. J. van der Laan 
 21 dhr. J. Brosens 
 23 mevr. A.J. Helmond - Prinsenberg 
 23 mevr. M.J.J. Zaat - van Delft 
 24 mevr. R. Kruize - Neyndorff 
 25 dhr. J.P.A. de Bruin 
 26 mevr. W.J.C. Kleiweg - Vergeer 
 27 mevr. C.A.J. Posthumus - Vesseur 
 28 mevr. H.C. Berg - van Klink 
 28 dhr. J.A. Hillers 
 29 mevr. L.M. Lekx - Schenk 
 30 mevr. M.C. Boere - Groenendijk 
 30 dhr. J.A. Doeleman 
 30 dhr. G. Mulleman 
 31 mevr. J.G. van der Laan-v.d.Flier 
 31 mevr. G. Regters 
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Agenda  24 juni – 26 augustus 2020 

 Voor zover bij de redactie bekend zijn er ook deze maanden geen Ouderenvie-

ringen. 

Ook alle andere activiteiten staan op dit moment stil. 

  

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 14 augustus 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 26 augustus 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 
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