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Redactioneel 

Toen ik begon aan dit stukje, dacht ik dat we heel 

misschien weer wat lucht kregen wat betreft de acti-

viteiten hier en daar in deze coronatijd. Niet dat het 

virus zich rustig houdt, want de slogan  ‘Wij zijn wel 

klaar met corona, maar corona nog niet met ons!’,  

kunnen we helaas nog niet loslaten. De persconfe-

rentie op 18 september j.l. stemt nog niet voor te veel 

optimisme… Maar er worden toch heel voorzichtig 

enkele activiteiten in Waddinxveen opgestart.  

Allereerst onze Algemene Leden Vergadering op 

vrijdag 2 oktober, waar 40 leden van harte welkom 

zijn! Wellicht ook een opstapje naar een enkele an-

dere activiteit in de nabije toekomst, zoals onze inte-

rim-voorzitter, Quirien Groenendijk schrijft. En onze 

werkgroep Culturele Activiteiten heeft een leuk plan 

bedacht om tóch contact met u te houden door mid-

del van een prijsvraag, raadsel of iets dergelijks, 

waar leuke prijsjes mee te verdienen zijn. Voorlopig 

vindt u dan ook aan de KBO-Aktueel een blad ge-

hecht waarop het bovenstaande van toepassing is. 

Deze keer is dat een Raadplaat. Doet u mee? Ook 

wordt er door de landelijke KBO-PCOB een online 

Bingo op de woensdagmiddag georganiseerd, waar u 

ook aan mee kunt doen!  Probeer het eens! 

Verder gaan de middagfilms voor senioren in Cul-

tuurhuys De Kroon weer van start én is Palet Welzijn 

begonnen met Zumbalessen voor senioren. 

Kortom, er komt een heel klein beetje leven in de 

brouwerij! Alle informatie over deze activiteiten 

kunt u uitgebreid lezen in deze KBO-Aktueel. 

Over de Ouderenvieringen wordt nog druk overlegd 

in de parochie, in de maand oktober gaan deze vie-

ringen nog niet van start, maar hopelijk kan men een 

goed plan bedenken om ook deze vieringen corona-

proof te gaan houden. We wachten af!! 

Laten we alert blijven en de maatregelen van het 

RIVM goed in acht houden, en er toch  het beste van 

zien te maken door telefonisch contact of een be-

zoekje op gepaste afstand. Maar vooral wens ik u een 

goede gezondheid toe, nu, en in de toekomst!  

Jeannette van Egmond, Redactie 

Van de (interim)-voorzitter 

Beste leden, 

De algemene ledenvergadering (ALV) komt eraan. 

In KBO-Aktueel nummer 7 hebben wij de oproep ge-

plaatst. Op het moment dat ik dit schrijf hebben we 

13 aanmeldingen. No zijn ALV nou niet direct de 

drukstbezochte bijeenkomsten, maar in 2019 kwa-

men er 39 leden op af. Het bestuur legt dan verant-

woording af aan de leden van de vereniging over het 

voorgaande jaar. In dit geval is dat 2019 en stond de 

vergadering reeds lang gepland voor 17 april. 

Maar het coronavirus gooide roet in het eten. Inmid-

dels is de nieuwe datum gepland voor vrijdag 2 ok-

tober. Vanwege het coronavirus moeten we ons hou-

den aan de richtlijnen van het RIVM om verspreiding  

ervan te voorkomen. Je zou kunnen denken dat we er 

na 7 maanden een beetje aan gewend zijn, maar niets 

is minder waar. In het Algemeen Dagblad van van-

daag 8 september staat zelfs: leven minder leuk 

sinds coronacrisis. Toen ik in november 2019 (inte-

rim) voorzitter werd, keek ik reeds uit naar de AVL 

van april waarna ik hopelijk definitief uw voorzitter 

mocht zijn. Ik zag de zaal reeds voor me met alle-

maal vrolijke mensen die blij zijn dat ze elkaar weer 

ontmoeten. Ik zou natuurlijk iedereen de hand schud-

den en welkom heten. De nieuwjaarsbijeenkomst 

van 10 januari smaakte voor mij naar meer. We had-

den veel plannen voor allerlei activiteiten. Nu staat 

er op onze website bij activiteiten: geen activiteiten 

i.v.m. coronacrisis. 

Voor de ALV moet een protocol geschreven worden. 

Daarin moet komen te staan hoe je de gezondheid 

van de bezoekers beschermd en met welke maatre-

gelen. Dat heb ik inmiddels gedaan. Het zijn 18 pun-

ten. 

Ik had beschreven hoe wij de jassen op veilige af-

stand aan zouden pakken en in de garderobe zouden 

ophangen. Dit is afgekeurd, ieder dient zijn jas en tas 

mee te nemen naar de vooraf aangewezen zitplaats. 

Maar het goede nieuws was dat het hele protocol, op 

papier, verder prima in orde is. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Er wordt voldoende geventileerd enz. enz. En ieder-

een ontvangt vooraf het protocol en als we ons eraan 

houden kan er niets misgaan. 

Ik hoop daarom ook dat we hetzelfde aantal leden als 

in 2019 mogen verwelkomen op onze AVL. Het is 

tevens een testcase voor ons om hoe met in achtne-

ming van de corona maatregelen weer meer georga-

niseerd kan worden. 

Want dat willen we heel graag, onze grote enquête 

heeft laten zien waar uw belangstelling naar uit gaat 

en wij zijn achter de schermen volop bezig dit te or-

ganiseren. 

Ik kan (gelukkig) niet in de toekomst kijken maar ik 

hoop dat we er op 2 oktober weer beter voorstaan met 

de strijd tegen het virus. En we een goede ALV kun-

nen hebben.  

Dus hou u aan de regels en blijf gezond en hopelijk 

gauw tot ziens. 

 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk. 

 

 

Algemene Ledenvergadering KBO Wad-
dinxveen. 

Beste leden, 

Wij hebben u meerdere keren bericht dat de Alge-

mene Leden Vergadering (ALV) over het verslagjaar 

2019 uitgesteld moest worden vanwege het corona-

virus. Het bestuur is blij dat de organisatie hiervan 

nu rond is. 

Zoals gebruikelijk wordt de Algemene Leden Verga-

dering gehouden in gebouw ‘De Hoge Noot’, J.W. 

Frisoweg 1, maar dat betekent tevens dat wij beperkt 

zijn in het aantal leden die de ALV kunnen bijwonen. 

Dit zijn er maximaal 40; dat is 8% van het ledenaan-

tal. Wij moeten n.l. blijven voldoen aan de 1,5 meter 

maatregel. 

De Algemene Leden Vergadering zal plaatsvin-

den op vrijdag 2 oktober 2020, start 11.00 uur.  

Er wordt u een eenvoudige lunch aangeboden,  

coronaproof geserveerd. 

Wij nodigen u derhalve uit om u per e-mail of per 

telefoon aan te melden voor de ALV bij: 

Elly Groenendijk:  

e-mail: ep.groenendijk@hetnet.nl   

Tel.: 0182-61 81 97. 

U wordt ingeschreven op volgorde van binnenkomst 

van aanmelding. 

 

Hartelijk gegroet 

Namens het Bestuur, 

Han van der Zon, secretaris. 

 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten 

Beste mensen, 

Sinds het Coronavirus  actief is liggen de activiteiten 

van de KBO-Waddinxveen stil. 

Iedereen begrijpt ook dat door het anderhalve meter 

afstand houden van elkaar het bijna niet mogelijk is 

om een leuke activiteit te organiseren. 

Maar als werkgroep Culturele-Activiteiten willen 

wij toch graag iets voor u gaan doen maar nu op af-

stand. 

Wij hebben bedacht om iedere maand een raadplaat 

in de KBO-Aktueel te zetten. 

Het is de bedoeling dat u deze gaat oplossen en het 

antwoord op het strookje onder de raadplaat gaat in-

vullen. Vul het strookje volledig in met uw naam, te-

lefoonnummer,  adres en (indien u deze bezit) e-mail 

adres en natuurlijk het antwoord. 

We stellen per maand drie prijzen beschikbaar die 

onder de goede inzendingen zullen worden verloot. 

De winnaars worden in de volgende Aktueel (28 ok-

tober) bekend gemaakt en de prijzen worden thuis bij 

u bezorgd. 

Het antwoord dient uiterlijk 14 oktober ingeleverd te 

zijn op een van de aangegeven inlever adressen of 

per e-mail met uw naam en adres. 

Succes en hopelijk raad u het getal!! 

 

 

De nationale thuis BINGO!!! 

Meespelen vanuit uw eigen huiskamer. 

Speel mee voor de gezelligheid 

en leuke prijsjes. 

Elke woensdag om 15.00 uur. 

Gratis deelname. 

Meld u aan vanaf 14.45 uur met uw naam en tele-

foonnummer en e-mail adres op: 

www.denationalethuisbingo.nl  

Dan begint de klok te lopen en om drie uur springt 

het beeld aan en dan ziet u presentator William of 

Lydia die met u het spel gaat spelen. 

Het spel duurt ca. 60 minuten en er worden 5 rondes 

gespeeld.  

William of Lydia zullen voor zij beginnen het spel 

aan u uitleggen. 

De prijsjes die er te winnen zijn zullen aan u worden 

toegestuurd vandaar dat u uw adres en telefoonnum-

mer op moet geven. 

U kunt ook nog kijken op de thuisbingo facebook: de 

nationale thuisbingo 

Als KBO-bestuurslid heb ik enkele keren meegedaan 

en het is leuk om mee te spelen. 

Succes en hopelijk valt u in de prijzen!!  

 

Elly Groenendijk 

 

 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.denationalethuisbingo.nl/
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Uit de landelijke Nieuwsbrief KBO-PCOB 

Grote onzekerheid over financiële toekomst 
onder ouderen 

Onder senioren is een groeiend gevoel van financiële 

onzekerheid in de toekomst. Dat blijkt uit onderzoek 

over koopkracht onder ouderen, van seniorenorga-

nisatie KBO-PCOB. De mogelijke gevolgen van de 

coronacrisis en de uitwerking van het pensioencon-

tract zijn de boosdoeners van dit gevoel. Volgens zes 

op de tien senioren (58%) ligt er momenteel te veel 

nadruk op ondersteuning van ondernemers en men-

sen met werk en te weinig op koopkracht van oude-

ren.  Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: “De 

overheid trok de afgelopen maanden ruim de porte-

monnee om de negatieve gevolgen van de coronacri-

sis het hoofd te bieden. Maar straks komt de vraag: 

hoe verdelen we de lasten? Dat is een vraag die veel 

senioren bezighoudt.” 
 

Senioren zien het somber in. Maar liefst negen op de 

tien senioren (91%) verwachten dat de economie zal 

verslechteren. De helft (48%) geeft aan dat hun ge-

voel van financiële zekerheid is veranderd door de 

uitbraak van het coronavirus. 

Pensioen 

Ook zijn er vragen over het pensioen van de toe-

komst, al verwacht bijna zeven op de tien pensioen-

gerechtigde senioren (65%) dat het pensioen van vol-

gend jaar hetzelfde zal zijn. Bijna een kwart (23%) 

verwacht dat het lager zal uitvallen en slechts twee 

procent verwacht een stijging. Over het nieuwe pen-

sioencontract dat er gaat komen is er meer onzeker-

heid. Zeven op de tien senioren (68%) voelen zich op 

de hoofdlijnen goed geïnformeerd over dit nieuwe 

pensioencontract. Toch is het gevoel van financiële 

zekerheid bij ongeveer de helft (47%) van de oude-

ren wel negatief beïnvloed. 

Corona-uitgaven 

De uitbraak van het coronavirus heeft het uitgaven-

patroon van senioren de afgelopen maanden beïn-

vloed. Zo werd er meer geld besteed aan cadeautjes, 

bloemen en kaarten (38%). Werd er meer aan (on-

line) boodschappen uitgegeven (30% meer) en had 

ruim een kwart (26%) hogere zorgkosten. Er werd 

minder geld uitgegeven aan hobby’s (34%) en aan 

sport en bewegen (29%). 

Onderzoek 

In totaal hebben 1.300 Nederlandse senioren meege-

daan aan dit onderzoek van KBO-PCOB, met een ge-

middelde leeftijd van 74 jaar. 

 

 

 

 

 

Wandelt u ook tijdens de Week tegen de 
Eenzaamheid? 

Van 1 tot en met 8 

oktober is de 

Week tegen de 

Eenzaamheid. Een 

week waarin aller-

lei activiteiten 

worden georgani-

seerd en waarin 

speciaal aandacht 

wordt gevraagd voor eenzaamheid en de impact die 

dat kan hebben op mensen. Dit jaar is anders. Door 

corona gaan al langer meerdere activiteiten niet door. 

Maar gelukkig kunnen ook veel dingen wel. Daarom 

willen wij u stimuleren om te gaan wandelen. Samen 

met iemand waarvan u denkt; die kan wel een mo-

ment samen gebruiken. U kunt ook een klein groepje 

maken. Binnen uw afdeling of wijk. Het kan alle-

maal. Wandelen is namelijk makkelijk, gezond en 

kan heel goed met 1.5 meter afstand. En wist u dat 

tijdens wandelen vaak de mooiste gesprekken ont-

staan? Om hierbij een handje te helpen geeft KBO-

PCOB u een aantal voorbeeldvragen, deze kunnen 

dienen als leuke gespreksstarter. Dus trek aan die 

wandelschoenen en trek er samen met iemand anders 

op uit! 

− Wij zien graag foto’s van uw wandelactivi-

teiten. Of deel uw ervaring met ons. Dit kunt 

u mailen naar communicatie@kbo-pcob.nl 

 

Zomaar wat voorbeeldvragen: 

Wat vind je het leukste om te doen? 

Met wie zou je een dagje willen ruilen? 

Van wie houd je heel veel? 

Waar denk je aan voordat je gaat slapen? 

Van wie heb je het meeste geleerd? 

Welk land bezoek je het liefst? 

Waar kan je erg om lachen? 

Waar ben je trots op? 

 

 

Nieuws van Palet Welzijn 

Orde en overzicht met de administratieve on-
dersteuning voor ouderen 

Soms ondervinden ouderen die nog zelfstandig wo-

nen problemen met het op orde houden van hun ad-

ministratie. Bijvoorbeeld doordat ze alleen zijn ko-

men te staan, een beperking hebben, ‘ambtelijke’ 

taal niet goed begrijpen, niet weten wat de mogelijk-

heden zijn met regelingen en/of moeite hebben met 

de computer. In dit soort gevallen, én als er ook geen 

hulp van familie of vrienden ingeroepen kan worden, 

biedt onze administratieve ondersteuning uitkomst. 

mailto:communicatie@kbo-pcob.nl
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/InY27ax8B3bDRtsiHNvlYAF7uwvsDX5JJaMAEWHsmZ8rhNTjYuzI1N2E878sNnEskVpMLk_vksBOUGa6YD1nJg/e67keBsIJfZwAPy
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Vaker dan gedacht komt het voor dat de brieven en 

mails zich letterlijk opstapelen en de administratie 

steeds chaotischer en onbegrijpelijker wordt. Zeker 

in het digitale tijdperk waarin we leven en waar veel 

ouderen moeite mee hebben. Hierdoor kunnen zij 

veel stress ervaren,  onnodig veel zorgen hebben en 

uiteindelijk zelfs in (financiële) problemen komen. 

Grip op uw administratie 

De Administratieve dienstverlening ouderen (Ado) 

van Palet Welzijn helpt om orde en overzicht te krij-

gen en ervoor te zorgen dat u weer grip krijgt en 

houdt op uw financiën. Zo helpen onze administra-

tief ondersteuners onder andere met: 

− Post ordenen 

− Nota’s declareren, incasso’s controleren 

− Aanvragen van toeslagen, wijzen op regelingen of 

voorzieningen 

− Brieven en formulieren verduidelijken 

− Begeleiden bij het verwerken van rekeningen 

− Contact met instanties 

− Wijzigen van verzekeringen, opzeggen abonnemen-

ten 

− Spullen uitzoeken voor de belasting 

Dit gebeurt altijd samen met de cliënt, zodat hij of zij 

zelf de regie behoudt. 

Geen kosten, intake via cliëntondersteuner of ou-

derenadviseur 

Er zijn  geen kosten verbonden aan de Administra-

tieve dienstverlening ouderen van Palet Welzijn, die 

overigens niet bedoeld is voor schuldenproblema-

tiek. De cliëntgegevens worden altijd vertrouwelijk 

behandeld. Vooraf is een intake met één van onze 

cliëntondersteuners/ouderenadviseurs nodig. Samen 

met de cliëntondersteuner wordt gekeken of admini-

stratieve ondersteuning een oplossing kan bieden 

voor de situatie bij de cliënt. 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met 

de cliëntondersteuner in Waddinxveen:  

https://paletwelzijn.nl/waddinxveen/ouderenadvies/  

of de ouderenadviseur in Waddinxveen. 

https://paletwelzijn.nl/waddinxveen/administratieve-

dienstverlening-ouderen/  

U kunt ook altijd contact opnemen met Palet Wel-

zijn, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur 

op het telefoonnummer: 0800 9359456 (gratis). 

 
 

Overig nieuws van Palet Welzijn 

Sinds vrijdag 11 sept. kunt u bij Palet Welzijn weke-

lijks deelnemen aan een nieuwe les: Zumba Gold! 
 

Deze les is in samenwerking met Sportief Plus opge-

zet, speciaal voor mensen die houden van bewegen 

op muziek en willen werken aan kracht, balans en 

uithoudingsvermogen. Zumba Gold is een dansles 

met een lagere intensiteit en dus uitermate geschikt 

voor senioren. Er wordt bewogen op swingende mu-

ziek. 

De les 

De les begint met een warming-up, waarna er oefe-

ningen worden gedaan om kracht in de benen te ver-

sterken, stabiliteit te vergroten. Verder komen er co-

ordinatieoefeningen aan bod. Iedere week wordt er 

een stukje choreografie aangeleerd en herhaald. 

Naast dat deze les goed is voor uw lichaam, wordt 

het geheugen dus ook aangesproken. 

De les is bedoeld voor senioren die niet gebonden 

zijn aan een stoel en redelijk vrij kunnen bewegen. 

Aanmelden 

Na aanmelding kunt u deelnemen aan een gratis 

proefles van 9.00 tot 10.00 uur in het Anne Frank 

Centrum. Dan kunt u meemaken of deze manier van 

bewegen leuk is en bij u past! U kunt hiervoor con-

tact opnemen met mw. Marja Postma.  

Dit kan via tel: 088 02 34 247 of via 

seniorenwerk.waddinxveen@paletwelzijn.nl 

 

 

Cultuurhuys De Kroon 

Middagfilm voor Senioren: Knives out 

Op donderdag, 01 Oktober 14.00 uur. 

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum). 

Wanneer de bekende misdaadschrijver Harlan 

Thrombey (Christopher Plummer) vlak na zijn 85e 

verjaardag dood op zijn landgoed wordt gevonden, 

wordt de nieuwsgierige en charmante rechercheur 

Benoit Blanc (Daniel Craig) ingeschakeld om zijn 

dood te onderzoeken. 

Van de complexe familie van Harlan tot zijn toege-

wijde staf, Blanc baant zich een weg door een web 

van leugens en bedrog om de waarheid achter de 

vroegtijdige dood van Harlan te achterhalen. 

Kosten € 7,00 (met pinpas betalen) dit is inclusief 

kopje koffie of thee met wat lekkers. 

U moet hiervoor wel reserveren !! Op: 

www.cultuurhuysdekroon.nl 
 

Het kopje koffie of thee wordt u vooraf aangeboden 

en kunt u meenemen naar de filmzaal. 

Indien u na afloop nog iets wilt nuttigen, is dat voor 

eigen rekening. 
 

Voor onze bezoekers theater/film: 

U bent van harte welkom bij Cultuurhuys De 

Kroon met inachtneming van de volgende regels: 

• Koop uw toegangskaartje(s) vooraf bij voorkeur 

online op onze website of via de Ticketmatic App. 

• Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de 

voorstelling aanwezig. 

https://paletwelzijn.nl/waddinxveen/ouderenadvies/
https://paletwelzijn.nl/waddinxveen/administratieve-dienstverlening-ouderen/
https://paletwelzijn.nl/waddinxveen/administratieve-dienstverlening-ouderen/
mailto:seniorenwerk.waddinxveen@paletwelzijn.nl
http://www.cultuurhuysdekroon.nl/
https://www.cultuurhuysdekroon.nl/
https://www.cultuurhuysdekroon.nl/agenda/ticketmatic-app
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• Houdt u zich aan de algemeen geldende RIVM-

regels en heeft u of iemand uit uw huishouden 

verkoudheids- of griepklachten, blijf thuis! 

• Bij binnenkomst meldt u zich bij de entree bij de 

gastvrouw/-heer en ontsmet u uw handen. 

• Garderobe is gesloten: neem uw tas en jas mee in 

de zaal. 

• Er is geen pauze tijdens de voorstelling. 

• Toiletgebruik: toegang volgens routing en ver-

plicht voor en na het gebruik desinfecteren van de 

handen. 

• Na afloop: Bij vertrek volgt u de routing naar de 

uitgang. 

• Wanneer u zich niet houdt aan deze regels kan u 

de toegang tot het theater/filmzaal van De Kroon 

worden ontzegd. 

 

 

 

 

 

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 oktober 

 2 dhr. J.W. Sirre 
 6 dhr. C. Boot 
 6 mevr. M.M.A. Hage - Sannen 
 9 dhr. J.A.M. Zoet 
 12 mevr. C. Baan-Geers 
 12 dhr. P.W.C. Houdijk 
 12 mevr. J.G.M. Nootenboom - Boegheim 
 13 mevr. M.T. de Knoop - Slaman 
 14 dhr. A.Th. Faay 
 14 mevr. C. 't Hart-van Santen 
 14 mevr. W. Ros - Koehorst 
 14 mevr. W. de Waal - Verschragen 
 15 mevr. A. Kemp - v.d. Laan 
 17 mevr. J.C. Gerritse-Hageman 
 18 mevr. B. Baartman 

 18 mevr. W.J.M. Droog 
 18 mevr. M. Verdoorn-Wiegman 
 19 mevr. E.M.  Lucardie 
 22 mevr. J.H.L. van Hooft - Kok 
 22 dhr. A.J. Koot 
 25 dhr. G.J.M. van Zoest 
 26 dhr. A.T.H.M. Kleiweg 
 26 dhr. Joh. Sluys 
 27 mevr. N. Taal 
 28 dhr. G. van der Meer 
 29 mevr. A. Bunnik - Karsten 
 30 mevr. J. Engelhard 
 30 mevr. W.A.M. Okkerse 
 31 dhr. A.M. Meskers 
 31 dhr. W. van Vliet 

 

 

Herfst in mijn hand 

Ik houd de herfst in mijn hand 

Oogstrelend is de kleurenpracht 

De mist ligt als een lijkwade over het land 

Een kruidige geur stijgt op uit de aarde 

Allesoverheersend 

Stormwinden razen over het land 

Zilverkleurig spinrag omhelst de struiken 

Kevertjes zoeken hun weg 

De laatste bloempjes vleien zich neder 

De wolken spelen krijgertje in de lucht 

Dan laat de zon zich plotseling zien 

En legt een gouden gloed over het land 
 
Ilse Steel 
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Agenda 23 september – 28 oktober 2020 

 In de maand oktober zijn er helaas nog geen Ouderenvieringen. 

 

Donderdag 1 oktober: Middagfilm voor Senioren  ....................................... 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon. U dient hiervoor te reserveren! 

Vrijdag 2 oktober: Algemene Leden Vergadering .................................. 11.00 uur 

met een eenvoudige lunch. 

Ook hiervoor dient u zich op te geven. 

Van harte welkom op deze bijeenkomst!! 

 

 

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 16 oktober 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 28 oktober 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 

 

 

Nieuwsbrief KBO-PCOB: 

Om altijd direct op de hoogte te zijn over het laatste nieuws wat ons allemaal aangaat, zou u zich – voor 

zover nog niet gedaan – kunnen abonneren op de landelijke Nieuwsbrief.  

In onze KBO-Aktueel kunnen wij niet altijd deze berichten opnemen, daarom raden wij u echt aan om 

op de site van de KBO-PCOB te kijken op www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.   

 

 

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.facebook.com/kbowaddinxveen
http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
https://www.facebook.com/kbowaddinxveen
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RAADPLAAT  s.v.p. inleveren voor 14 oktober. 
 

Welk cijfer komt er op de plaats van het vraagteken? 

 
 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: Postcode: 

Tel: e-mail: 

De uitkomst van het vraagteken is: 

Inleveradressen 

Wikkeveld 24 2742 ME Waddinxveen 

Peter Zuidlaan 72 2742 VX Waddinxveen 

Sparrengaarde 12 2742 DM Waddinxveen    e-mail: ep.groenendijk@hetnet.nl  

Klaproos 5 2742 ME Waddinxveen 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl

