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Redactioneel 

Er is eigenlijk niet veel nieuws te vermelden, want 

door de corona-maatregelen ligt heel veel stil, ook in 

onze afdeling. Jammer, maar waar. Wel is nu het be-

stuur weer volledig, want onze interim-voorzitter is 

nu écht voorzitter geworden! Toch een goed bericht 

in deze KBO-Aktueel. Laten we elkaar niet loslaten 

in deze periode, alert blijven, 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 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden, 

Na bijna een jaar interim-voorzitter te zijn geweest 

was het op vrijdag 2 oktober eindelijk zover. Tijdens 

een bijzondere algemene ledenvergadering werd in-

gestemd met mijn benoeming tot voorzitter. 

In deze KBO-Aktueel leest u een verslag hierover. 

We kunnen nu al terugkijken op een periode die niet 

voorspelbaar was en vooruitkijken is helemaal moei-

lijk. Schreef ik in mijn vorige column dat ik hoopte 

dat de regels wat zouden versoepelen voor 2 oktober, 

werden deze vanaf 1 oktober extra aangescherpt. En 

op het moment dat ik dit schrijf, vandaag 15 oktober, 

zijn de maatregelen weer strenger geworden. 

Met een sluiting van de horeca en geen alcohol ver-

koop meer na 20.00 uur. 

Als bestuur van de KBO waren we bezig met het on-

derzoeken van de mogelijkheden voor een Sinter-

klaas- en een Kerstprogramma.  

Wat enige jaren geleden begon als een lunch met de 

KBO-leden in restaurant Easy Dinner was inmiddels 

uitgegroeid tot een diner in Kerstsfeer waar veel le-

den van genoten hebben. 

We onderzochten nu de mogelijkheden om met 2 

groepen van 30 personen in zowel Easy Dinner en 

Easy Italy het Kerstfeest te vieren met hetzelfde 

menu. Op dit moment zijn beide restaurants een 

maand gesloten. 

Het bestuur is volop bezig om de verkregen informa-

tie over de behoefte vanuit de leden welke naar voren 

is gekomen uit de enquête om te zetten in plannen, 

met presentaties/activiteiten om in die behoefte te 

voorzien. 

Wij hopen deze plannen in 2021 te realiseren. 

Ook zijn we bezig met het leggen van contacten met 

het bestuur van de Waddinxveense PCOB om te kij-

ken waar we samen kunnen werken voor de Wad-

dinxveense senioren. 

Er zijn in Waddinxveen zorgen over hoe het met de 

senioren gaat in coronatijd. 

Regelmatig wordt mij gevraagd naar signalen van 

eenzaamheid, en problemen tijdens deze crises. 

Daarom blijft het van belang dat u deze signalen 

geeft. Op het moment dat ik bij de burgemeester ben 

en hij vraagt hiernaar en ik heb geen signalen gekre-

gen gebeurt er niets. 

Nogmaals het is soms moeilijk maar overwin de 

drempel als u problemen heeft, maar maak het ken-

baar zodat er wat aan gedaan kan worden. 

In dat kader maak ik u ook graag attent op het stukje 

van Antoinette in ’t Hout. 

Antoinette is de ouderen adviseur van Waddinxveen. 

Bereikbaar via WADWIJZER. 

Ik sluit af zoals gebruikelijk. Houd u aan de regels en 

blijf gezond en gauw tot ziens. 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk 

 

 

Algemene Ledenvergadering  
KBO Waddinxveen. 

Vrijdag 2 oktober was het eindelijk zover. Vanwege 

het coronavirus was de AVL op 17 april niet door 

gegaan. 

Er was door het bestuur gezorgd dat alle maatregelen 

die vereist zijn om zo’n vergadering te organiseren 

voor elkaar waren. 

Dat betekende dat de laatste persconferentie van 

onze premier Mark Rutte nog zwaardere eisen stelde. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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De aanwezige leden waren van tevoren van deze 

maatregelen op de hoogte gebracht. De zaal werd 

goed geventileerd, en iedereen had ervoor gezorgd 

om zich lekker warm aan te kleden. 

Er hadden zich minder 

leden opgegeven voor 

deze AVL dan normaal. 

Het betekende dat de 

anderhalve meter maat-

regel goed nageleefd 

kon worden. 

De vergadering keurde de benoeming van (interim) 

voorzitter Quirien Groenendijk tot voorzitter formeel 

goed. Zodat er weer een voltallig bestuur is. 

In zijn nieuwe functie mocht hij Wil Romijn bedan-

ken voor haar jarenlange inzet bij de diverse activi-

teiten die georganiseerd werden in de “Hoge Noot” 

ze ontving OPW-cadeaubonnen en uiteraard een 

mooie bos bloemen. 

Na de vergadering werd gezamenlijk van een lunch 

genoten, deze was weer perfect verzorgd door Apo 

Yilmaz van restaurant “Easy Dinner”. 

Het bestuur zorgde er met elkaar voor dat het aan de 

leden die naar de vergadering waren gekomen aan 

niets ontbrak. 

Deze vergadering was ook een testcase om te kijken 

hoe er weer activiteiten kunnen worden georgani-

seerd onder de nieuwe coronaregels. 

Het blijft echter moeilijk met deze regelmatig veran-

derende maatregelen. 

Quirien Groenendijk 

Foto’s kunt u bekijken op onze website. 

 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten 

Totzo! 

Museum Plus Bus brengt 

kunst magazine uit. 

Nu het niet mogelijk is om met 

de Museum Plus Bus op stap te 

gaan, hebben zij dit omge-

draaid. Zij brengen de kunst-

werken naar de senioren. En 

omdat wij in het verleden meer-

dere keren dit uitje hebben ge-

maakt bieden zij ons nu graag 

voor al onze leden dit kunstmagazine ’Totzo’ aan. 

 In dit magazine kunt u lezen over en kijken naar 

veertien kunstwerken uit de grootste musea van Ne-

derland. Dit alles met steun van de BankGiro loterij. 

Wij wensen u veel leesplezier.  

En zouden het leuk vinden om nog eens te horen 

wat u er van vond. 

 

 

Van de penningmeester 

Geachte leden. 

Tijdens de uitgestelde Algemene Leden Vergadering 

van 2 oktober is de begroting voor 2020 besproken. 

In de vergadering is voorgesteld om de contributie 

m.i.v. 1 januari 2021 te verhogen met € 2.50.  (van € 

25.00 naar € 27.50). 

Dit is nodig om de begroting op orde te krijgen. 

Een van de redenen is dat de Unie KBO en KBO-ZH 

al vanaf 2018 de afdracht bedragen van € 15.00 naar 

€ 16.82 voor 2020 en naar € 17.56 voor 2021 heeft 

verhoogd. Voor 2022 is de verwachting dat dit be-

drag ook weer geïndexeerd zal worden. 

Het bestuur meent met de voorgestelde verhoging 

voor de komende 2 jaar de begrotingen sluitend te 

maken. 

Aan de leden die voor 2021 al vooruit betaald hebben 

(€ 25.00) zou ik willen verzoeken het bedrag tot 

€ 27.50 aan te vullen. 

Mocht u vragen over het bovenstaande hebben kunt 

u mij benaderen. 

 

De penningmeester, Martin van Leeuwen, 

tel. 06 40 18 65 69    

email:maajmm@hotmail.com 

 

 

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:maajmm@hotmail.com
http://www.denationalethuisbingo.nl/
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Ouderenadviseur 

De ouderenadviseur infor-

meert en adviseert ouderen 

over wonen, welzijn en zorg, 

financiën en vervoer. Als u ouder wordt, kan dat tot 

nieuwe vragen leiden. Bijvoorbeeld kan ik nog in 

mijn huis blijven wonen? Zo ja, wat zijn dan de mo-

gelijkheden? Of misschien heeft u hulp nodig bij uw 

administratie. Of u wilt nieuwe mensen ontmoeten, 

maar u weet niet precies hoe u dat aanpakt. De ou-

derenadviseur helpt u graag. Bel of mail het team 

Wadwijzer en vraag naar Antoinette. 

Een persoonlijk gesprek 

Antoinette in ’t Hout van team Wadwij-

zer kan met u meedenken over mogelijk-

heden van hulp, ondersteuning of aan-

passingen aan uw woning. Antoinette 

kan op verzoek bij u thuiskomen. Voor 

informatie of een afspraak zie de contactgegevens. 

Contactgegevens, Telefoon 14 01 82 

E-mailadres wadwijzer@waddinxveen.nl 

 

 

Cultuurhuys De Kroon 

Middagfilm: Kapsalon Romy 

Op donderdag, 05 november 14.00 uur. 

Deze middagfilm is reeds volgeboekt.  
 

Middagfilm: Les Innocentes  

Op donderdag, 03 december14.00 uur. 

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum). 

Polen, 1945. De Tweede Wereld-

oorlog is eindelijk voorbij. Ma-

thilde Beaulieu, een jonge Franse 

dokter bij het Rode Kruis, behan-

delt in de buurt van Warschau de 

laatste Franse soldaten die terugke-

ren van het front. Op een ochtend komt een non naar 

het hospitaal die haar om hulp vraagt. Mathilde volgt 

haar naar het klooster waar ze een schokkend geheim 

ontdekt: de meeste van de zusters zijn zwanger ge-

raakt na een inval van Russische soldaten. Mathilde 

is nu hun enige hoop. 

Lees voor uw bezoek de Coronaregels op de web-

site van Cultuurhuys De Kroon. 
 

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. 

Uit de landelijke Nieuwsbrief KBO-PCOB 

Zingeving  

In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig 

verbonden met aftakeling en kosten. Bij KBO-

PCOB staat de levenskunst, kracht en wijsheid van 

senioren centraal.  

Ga naar: 

www.kbo-pcob.nl/speerpunten/zingeving  

En klik op een onderwerp om meer te lezen over: 

• Eenzaamheid  

• Levenseinde 

• Omzien naar elkaar 

• Levensvragen 

• Vrijwilligers 

• Waardig ouder worden 
 

De betekenis en waardigheid van een mens is en mag 

niet afhankelijk zijn van iemands leeftijd of van wat 

iemand kan. Daarom besteden we aandacht aan 

waardig ouder worden, aan bewuste omgang met het 

levenseinde, maar ook aan levensvragen in zorg en 

welzijn. 

Bron: Nieuwsbrief KBO-PCOB 

 

 

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. 

 

 

Nagekomen bericht van Landelijke KBO-PCOB 

 

Online cursuspakket – 10 trainingen voor 
senioren  

Van € 399,00: Nu  € 39,00. Gratis thuisbezorgd.  

Ontspannen thuis leren. Vergroot uw kennis, vaar-

digheden en gezondheid met dit online cursuspakket 

dat bestaat uit verschillende online trainingen. Dit 

pakket is speciaal voor senioren samengesteld en be-

handelt diverse onderwerpen. Zo komt het gebruik 

van internet, social media en smartphones aan bod en 

mailto:wadwijzer@waddinxveen.nl
https://www.cultuurhuysdekroon.nl/agenda/coronavirus-regels%22
http://www.cultuurhuysdekroon.nl/
http://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/zingeving
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/zingeving/#eenzaamheid
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/zingeving/#levenseinde
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/zingeving/#omzien
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/zingeving/#levensvragen
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/zingeving/#vrijwilligers
https://www.kbo-pcob.nl/speerpunten/zingeving/#waardig
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leert u de basistechnieken om een goede, digitale, 

foto te maken. Ook bevat de cursus trainingen over 

de manieren waarop u gezond ouder kunt worden en 

hoe eventuele mantelzorg eruit ziet. 

Het pakket bestaat uit maar liefst 10 online trainin-

gen. Elke training is los te volgen en bevat verschil-

lende leermiddelen, in het Nederlands, zoals e-books 

en video’s. De trainingen zijn 100% online, u kunt 

dus zelf uw studietijd thuis indelen. U kunt de online 

trainingen volgen op elke computer, laptop of tablet 

met Windows, iOS (Apple) of Android. De video's 

bekijkt u eenvoudig via YouTube.   

 

• Fotografie voor beginners  

• Internet veiligheid 

• Social Media voor beginners 

• Smartphone training voor senioren 

• Hoe train ik mijn hersenen? 

• Hoe word ik gezond 100? 

• Gezondheidstips in en rond het huis 

• Gezonde gewrichten 

• Verklein de kans op Alzheimer en dementie 

• Alles over Mantelzorg 

 

De trainingen worden aangeboden door Interplein.  

Ter introductie betaalt u via Ons Ledenvoordeel 

slechts € 39,00 voor het totale pakket van 10 trai-

ningen. 
 

Na aankoop ontvangt u per mail een orderbevesti-

ging met een unieke vouchercode en een link naar 

de online actiepagina waar u deze vouchercode kunt 

activeren. De unieke vouchercode is na aankoop 1 

jaar geldig. U kunt deze online cursus ook cadeau 

geven aan iemand. Bij 'product specificaties' staat 

stapsgewijs het activeringsproces beschreven.  

 

• Product gegevens 

• Product Specificaties 

 

1 - Fotografie voor beginners 

Fotograferen doet vrijwel iedereen. Vooral nu veel 

mensen een digitale camera hebben en foto bewer-

ken eenvoudig is. Een góede foto maken is echter 

wat anders dan op een knopje drukken. Daarvoor 

moet u niet alleen het juiste voorwerp of de juiste si-

tuatie voor de digitale spiegelreflexcamera hebben. 

U moet dan ook inzicht hebben in enkele technische 

aspecten rondom digitaal fotograferen. Zo maakt u 

de leukste foto’s! 

 

2 – Internet veiligheid 

Met deze accountbeveiligingshandleiding leert 

u:         

• Al uw online accounts beveiligen 

• Een systeem gebruiken om veilige inlogge-

gevens te genereren 

• Om alle accountactiviteit te controleren 

• Elk account 100% veilig te houden voor aan-

vallen 

• Het voorkomen van alle beveiligingsrisico’s 

voor elk account 

• Ontdek wat u moet doen bij een aanval 

 

3 – Social media voor beginners 

‘Social media’ is een verzamelnaam voor online 

platforms waarbij gebruikers de inhoud verzorgen en 

waarbij de nadruk ligt op interactie en dialoog tussen 

de gebruikers. Naast eigen berichten kun je reacties 

plaatsen op berichten van anderen, en zij op die van 

jou. Sociale media worden daarom ook als een goede 

manier gezien om vrienden te vinden; zowel digitaal 

als in het ‘echte’ leven 

 

4 – Smartphone training voor senioren 

Soms hebben ouderen nog een oude gsm, die altijd 

voldaan heeft, maar die een beetje aan vervanging 

toe is. Het huidige alternatief is dan een smartphone, 

die voor ouderen een enorme drempel kunnen op-

werpen om er een te durven aanschaffen. Dus als u 

een steuntje in de rug nodig hebt om te beslissen kijk 

eerst eens naar deze hulp video. U kunt op elk mo-

ment de video pauzeren en/of terugspoelen mocht 

het te snel gaan. 

 

5 - Hoe train ik mijn hersenen? 

In deze training leert u manieren om uw hersen-

kracht, intelligentie en focus te vergroten. Zo leert u 

o.a. sneller te werken en ervaart u minder problemen 

met concentreren. 

 

6 - Hoe word ik gezond 100? 

Met liefst 3 uur video’s en 12 E-books krijgt u veel 

tips over hoe u gezond 100 jaar kunt worden. 

 

7 - Gezondheidstips in en rond het huis 

Een van de meest verkochte dvd’s is een verzamel 

video met heel veel gezondheidstips. 

Deze tips kunt u nu bekijken via het e-book en zo’n 

40 verschillende video’s. 

 

8 – Gezonde gewrichten 

We beschouwen de gezondheid van onze gewrichten 

vaak als vanzelfsprekend. Pas op het moment dat er 

problemen opspelen, worden we ons pas echt bewust 

van hoe belangrijk onze gewrichten zijn en hoe be-

langrijk het is om goed voor ze te zorgen. Wilt u ge-

wrichtsproblemen voor zijn of voorkomen dat ze er-

ger worden? Dan is deze cursus zeker geschikt voor 

u! 

 

9 - Verklein de kans op Alzheimer en dementie 

De meest bekende vorm van dementie is Alzheimer; 

van alle Nederlanders met dementie heeft 70% deze 
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ziekte. Daarom noemen we deze module ook wel 

‘Cursus Alzheimer’. ‘Cursus’, omdat het onze opzet 

is om de lezer te voorzien van direct praktisch bruik-

bare informatie. Stichting Gezondheid wil zich niet 

opstellen als hulpverlener of medische autoriteit, 

maar geeft u de hulpmiddelen in handen om zo goed 

mogelijk uzelf te helpen en uw eigen beslissingen te 

nemen. ‘Alzheimer’, omdat dit de meest voorko-

mende vorm van dementie is, en een vorm met dui-

delijke concrete aanknopingspunten; zo noemen we 

een aantal dingen die iedereen zelf kan doen, vanaf 

jongere leeftijd, om zijn of haar kans op Alzheimer, 

en daarmee op dementie, zo klein mogelijk te maken. 

 

10 - Alles over Mantelzorg 

Bij mantelzorg komt veel kijken. Deze cursus pro-

beert hierbij meer informatie te verschaffen zodat u 

een duidelijker beeld krijgt van wat het begrip man-

telzorg nu precies inhoudt, met wat voor regels en 

instanties u te maken kunt krijgen en wat voor hulp-

middelen beschikbaar zijn, niet alleen voor degene 

die de mantelzorg ontvangt, maar ook voor de man-

telzorger zelf, en nog veel meer 

 

 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand november 

 1 mevr. A.R. Esser - Lammerding 
 1 mevr. A.C.M. Moerings - Verweij 
 1 dhr. J.H.P. Mulder 
 2 dhr. B.M. Hoffmann 
 2 mevr. E.M. Kalmeijer 
 2 mevr. C.W.J. de Ruijter - Meijer 
 3 mevr. C.M. Krins 
 3 mevr. S. Luiten - Janse 
 3 mevr. T.M. Pols  
 3 dhr. J. Snaterse 
 3 dhr. E.J.  Westerink 
 7 mevr. J. van Es - Vermeulen 
 8 mevr. B.J. Hendriks - Calon 
 10 mevr. G.C. Smakman-v.d. Salm 
 10 mevr. R.M. Westerik - Hoek 
 11 mevr. M.J. Mooijenkind - van Leeuwen 
 12 mevr. M.C. van Dam-Bontenbal 
 12 mevr. M.H. Witjes - de Hey 
 13 mevr. H. de Nie - Sturtz 
 14 dhr. J. Maas 
 15 dhr. H. Vink 
 16 mevr. M.J. van Eijle - Roelofs 

 16 mevr. W.H.J.M. de Rijk 
 18 mevr. H.M. Dekker - Hogenelst 
 18 dhr. C.G. Olsthoorn 
 18 mevr. H.C.J. Tschroots - Wilming 
 19 dhr. H.G. van Dijk 
 19 mevr. G. Verleun - v.d. Werf 
 19 dhr. G.W. de Wit 
 20 mevr. J. Eggermont - Wilmer 
 20 dhr. P.J. Slaman 
 20 mevr. J.  Westerink-Schalker 
 21 mevr. J.A.G. de Koning - van Maasdam 
 21 dhr. R.C.A. Verkerk 
 21 mevr. C.A.M. Verwoerd - van Jaarsveld 
 22 mevr. P. Groenendijk - Kuijpers 
 22 mevr. P.M. Slagter-Cowan 
 24 mevr. A.W.M. Langendam 
 25 mevr. A.C.M. Boere - van Vliet 
 25 mevr. S. de Voogd - Ensink 
 26 dhr. P.C. Moerings 
 27 mevr. G. Lim-Haberl 
 28 dhr. C. van Eijle 
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Agenda 28 oktober – 25 november 2020 

 In de maand november zijn er helaas nog geen Ouderenvieringen. 

 

Contactadressen:  Ziekenbezoek: Mevr. Tonny Koetsier ..................... telefoon 0182-61 72 28 

Klusjesman: Ad van der Geest  ................................ telefoon 06-537 14 655 

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 € 27,50 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 november 2020 op het redactie-

adres. 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 november 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  

 

Op de hoogte blijven van onze belangenbehartiging rondom zingeving en onze andere speerpunten? 

Abonneer u dan gratis op onze digitale nieuwsbrief op kbo-pcob.nu  
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