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Redactioneel 

Terwijl de voorzitter op 12 februari zijn kopij schreef 

en instuurde, zit ik nu – woensdag 17 februari – mijn 

column in te vullen. 

En wát een verschil in temperatuur! Nu is de weers-

verwachting een eerste begin naar temperaturen die 

aan de lente doet denken. Dat dit van alle tijden is 

om uit te zien naar het lichter worden van de dagen, 

bewijst een gedicht dat hieronder wordt vermeld. 

 

Maart 
’t Is pas maart, de winterweiden 

dragen nog een waasje wit 

en de zwarte akkers beiden (verwachten) 

’t zaad nog naakt en omgespit. 
 

Maar de mussen in de bomen 

piepen al met luid misbaar 

en de fijne katjes komen 

reeds aan wilg en hazelaar. 
 

’t Is al maart, de dagen lengen 

en de zon begint alvast 

op de wei wat kleur te brengen 

met een lichte schilderskwast. 
 

Nog een maand en allerwegen 

kiemt het veld en kleurt de wei; 

nog een maand of twee gezwegen 

dan is ’t bloeimaand, dan is ’t mei! 
 

Jacqueline van der Waals (1868-1922) 

 

Zeker in deze – nog steeds – onzekere coronatijd, 

kunnen we ons hierop verheugen. 

Uitzien naar het licht heeft nu twee betekenissen: het 

licht van de lente én het Licht van Pasen. 

We zijn nu een week in de Veertigdagentijd, de tijd 

van o.a. bezinning en het omzien naar elkaar. 

Weet dat een kaartje schrijven of ontvangen en/of 

een telefoontje veel goeds doet tegen eenzaamheid. 
 

Jeannette van Egmond, Redactie 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen, 

Het is 12 februari als ik dit stukje schrijf. Het vriest 

‘s nachts stevig, en overdag schijnt de zon. Veel 

mensen hebben er lang naar uit gekeken om de 

schaatsen onder te binden en een tocht te gaan ma-

ken. Op de radio wordt opgeroepen niet naar popu-

laire schaatsplekken te gaan waar veel mensen sa-

menkomen. Maar een stille plek in uw directe woon-

omgeving te kiezen. Dit alles vanwege het nog steeds 

aanwezige coronavirus. 

Inmiddels is het vaccineren op gang gekomen. 26 ja-

nuari waren de thuiswonende senioren van boven de 

90 jaar aan de beurt. Ik heb dit van nabij mee mogen 

maken met mijn moeder. Ze ontving een oproep om 

een afspraakmoment te plannen. Omdat ik met mijn 

moeder naar Leiden zou gaan belde ik het nummer 

van de GGD. De eerste vraag van de juffrouw was: 

mag ik uw moeder aan de lijn? Maar die zat thuis in 

Reeuwijk. Nou dan kan je dus geen afspraak maken. 

Uiteindelijk heeft mijn zus samen met moeder de af-

spraak gemaakt. Met de hoeveelheid gevraagde pa-

pieren, waren mijn moeder en ik keurig op tijd op de 

priklocatie in Leiden. Daar bleek ik de uitnodiging 

met het afspraakmoment niet bij me te hebben. Die 

stond nog in de telefoon van mijn zus. Om een lang 

verhaal kort te maken, we zagen er betrouwbaar uit 

en haar naam kwam voor op de lijst. Het prikken ver-

liep heel vlotjes, en er was goede zorg voor de 90-

plussers. Iedereen was samen met een zoon of doch-

ter naar de locatie gekomen. Inmiddels zijn de 80-

jarigen aan de beurt. En zo is het wachten totdat ik 

ook een oproep krijg. 

Gisteren hoorde ik van Margo Vreeburg, coördinator 

van Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen dat ze 

op zoek was naar vrijwilligers die senioren wilden 

helpen bij het maken van een afspraak en het bezoe-

ken van de priklocaties. Het blijkt dat mensen die 

graag gevaccineerd willen worden dat niet kunnen, 

omdat kinderen/kleinkinderen hierbij niet kunnen 
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helpen omdat ze verder weg wonen, geen vrij kunnen 

nemen van hun werk enz. enz. 

Wat ik meteen afvroeg is, hoe zit het met onze leden 

die een oproep krijgen om gevaccineerd te worden. 

Hebben zij behoefte aan hulp? Ik weet het niet moch-

ten hier toch problemen zijn neem dan contact op 

met mij: 06-30 40 63 90. 

Dan zitten we op dit moment in de Veertigdagentijd. 

We hebben hierover kunnen lezen in het redactionele 

stukje van Jeannette van Egmond in de vorige  

Aktueel. Eerlijk gezegd sprak ik altijd van de vasten-

tijd, en denk daarbij nog steeds terug aan eind vijfti-

gerjaren waar we als kind een vastentrommel had-

den. Zodra wij koek of snoep tijdens de vastenmaand 

kregen borgen we het op in deze trommel. Tussen-

tijds vergeleken we de hoeveelheid opgespaarde zoe-

tigheden met die van vriendjes. En met Pasen werd 

binnen no time de gespaarde hoeveelheid op gegeten.  

De Veertigdagentijd is bij uitstek een moment voor 

bezinning. 

Vanwege corona is het advies niet samenkomen in 

grotere groepen en blijf zoveel mogelijk thuis. Dat 

biedt meer mogelijkheden om je te bezinnen en tot 

inkeer in jezelf te komen. 

Daarnaast wil ik vragen om aandacht voor elkaar te 

hebben, het blijkt dat eenzaamheid een steeds groter 

probleem gaat worden. Ik wens u veel leesplezier 

met het magazine en de Aktueel en houd u aan de 

coronamaatregelen zodat u gezond blijft. 

 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk 

Voorzitter KBO-afdeling Waddinxveen 

  

 

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. 

 

 

 

 

 

Gezocht, een collega die de leden helpt 
bij de belastingaangiftes. 

Een van onze z.g. HUBA’s ( Hulp bij belastingaan-

gifte) heeft te kennen gegeven dat hij vanaf 2022 

deze vrijwilligerswerkzaamheden wenst te beëindi-

gen. 

Het bestuur is daarom op zoek naar een vrijwilliger 

binnen onze organisatie die opgeleid wil worden als 

HUBA. De opleiding neemt maximaal 2 dagen in be-

slag en wordt gegeven door een deskundige van de 

KBO Zuid-Holland. De opleiding is geheel gratis. 

Jaarlijks dient één dag gereserveerd te worden voor 

bijscholing.  

Wij zoeken iemand die affiniteit heeft met finan-

ciën/belastingen, het leuk vindt om leden van een ou-

derenbond te helpen bij het verzorgen van de belas-

tingaangifte en bereid is in de maanden maart en 

april 10 dagen aan deze werkzaamheden te besteden. 

Voor deze dienst mag een geringe vergoeding wor-

den gevraagd. Betrokkene dient in het bezit te zijn 

van een laptop of ipad. 

Belangstellenden c.q. leden die meer informatie 

wensen, kunnen zich wenden tot de (tijdelijk) coör-

dinator van de HUBA’s Han van der Zon, bereikbaar 

op zijn mobiel 06-476 99 460 of via e-mail  

hazonvi@planet.nl 
 

In afwachting. 

Het Bestuur. 

 

 

Belastingservice, een waardevolle onder-
steuning. 

Leden van de KBO/PCOB/ANBO die de pensioen-

gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kunnen tegen 

een kleine kostenvergoeding hun aangifte laten ver-

zorgen door een belastinginvuller. Deze z.g. 

HUBA’s (HUlp bij BelAstingaangifte) die binnen de 

plaatselijke afdelingen actief zijn, kunnen ook hel-

pen bij het aanvragen of wijzigen van Zorg- en Huur-

toeslag. De HUBA komt normaliter bij u aan huis om 

de gegevens op te nemen of vullen de aangifte ter 

plekke bij u in. Alle aangiftes – behalve indien het 

een overledene betreft – worden elektronisch aan de 

Belastingdienst doorgegeven; u ontvangt een kopie 

van de aangifte. Zelf bent en blijft u uiteraard verant-

woordelijk voor de juistheid van de verstrekte gege-

vens c.q.  opgaven aan de HUBA.   

In Waddinxveen zijn de volgende HUBA’s werk-

zaam: 

• Dhr. Aat Hilgers, PCOB, tel.: 0182-615976; 

• Dhr. Harry Westerik, KBO, tel.: 0182-613989; 

• Dhr. Ad Meskers, KBO, tel.: 0182-613094 

of 06-499 08 800; 

• Dhr. Han van der Zon, KBO, coördinator,  

tel. 06-476 99 460. 

mailto:hazonvi@planet.nl
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Jan van der Loo, ANBO, is helaas onlangs overle-

den; het hoofdkantoor van de ANBO heeft de dos-

siers overgenomen en inmiddels ondergebracht bij 

ons onbekende HUBA’s. Er is contact met hen ge-

zocht om een vertegenwoordiger aan te wijzen. 

Aangifte Inkomstenbelasting 2020: 

Indien u vorig jaar van een HUBA gebruik hebt ge-

maakt, ontvangt u in de loop van februari van de Be-

lastingdienst een machtigingscode. Indien u voor de 

aangifte inkomstenbelasting 2020 wederom een be-

roep wilt doen, dient u na ontvangst deze code door 

te geven aan de u bekende HUBA en een afspraak te 

maken voor het doen van de aangifte in de maand 

maart of april 2021.  

U dient in ieder geval gegevens te verzamelen zoals: 

• Het verzoek van de belastingdienst om aangifte te 

doen; 

• Uw jaaropgaven van AOW, pensioen en andere 

inkomsten; 

• De opgaven van bank- en spaartegoeden op  

1-1-2020; 

• De waarde van uw aandelen en andere participa-

ties; 

• Bij een eigen woning de WOZ waarde 2020 en de 

gegevens over een eventuele hypotheek;  

• Betalingsbewijzen van giften die u in 2020 hebt 

gedaan; 

• Betalingsbewijzen van door u betaalde zorgkos-

ten in 2020, die niet door de zorgverzekeraar ver-

goed zijn.  
 

Indien u nog geen gebruik hebt gemaakt van deze 

hulp bij belastingen, dan kunt u een van bovenge-

noemde personen benaderen. 

Huur- en zorgtoeslag: 

Ook voor het aanvragen van Huur- en Zorgtoeslag 

kunt u de HUBA om hulp vragen. Indien u al Huur- 

en/of Zorgtoeslag ontvangt, kunt u met de HUBA na-

gaan of over 2020 te veel of te weinig is ontvangen.   

Datum: 29 januari 2021. 

Han van der Zon, secretaris .  

 

 

Woonbond: Eenmalige huurverlaging 

In 2021 hebben huurders van corporaties met een 

hoge huur en laag inkomen recht op een eenmalige 

huurverlaging. De Woonbond heeft er lang voor ge-

pleit om huurders wettelijk recht te geven op huur-

verlaging, zodat ze niet afhankelijk zijn van de goede 

wil van de verhuurder. 

Wanneer heb je recht op huurverlaging? Moet je het 

aanvragen of  gaat de huurverlaging automatisch? In 

deze serie vragen en antwoorden zetten we de -door 

de overheid bedachte- regels voor de eenmalige 

huurverlaging op een rijtje. 

• Kom ik in aanmerking voor huurverlaging? 

• Hoeveel wordt de huur verlaagd? 

• Welke huur wordt verlaagd?  

• Hoe weet ik wat mijn kale huur is? 

• Heeft huurverlaging invloed op de huurtoeslag? 

• Moet ik de huurverlaging zelf aanvragen? 

• Moet ik bewijs meesturen als ik de huurverlaging 

zelf aanvraag? 

• Vanaf wanneer kan ik aanvragen? 

• Wanneer gaat de huurverlaging in? 

• Bij wie moet ik aanvragen? 

• Heeft de Woonbond een voorbeeldbrief? 

• Waarom alleen voor corporatiehuurders? 

• Ben ik een corporatiehuurder? 

• Wat als mijn corporatie de huur niet verlaagt? 
 

Kijk voor de brief, meer info en antwoorden op bo-

venstaande vragen op: 

www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021  

 

 

Van achter naar vóór de Geraniums (2) 

In de KBO-Aktueel nr 10 van 25 november j.l. heb 

ik u als lezer meegenomen in korte verhalen met als 

onderwerp “ De oude dag is begonnen”. Onderstaand 

nog meer herinneringen van willekeurige kinderen 

over hun oma’s en opa’s, beppe en pake enzovoorts. 

Herkenbaar? 

1. Oma met een snor. 

Dikke Oma met een snor; ze zat in een ruime 

stoel. Ze was een liefdevolle oma met belang-

stelling voor iedereen. Ze gaf geborgenheid. Ze 

was helemaal zichzelf, ze zei niet veel. Ik wilde 

liever bij haar blijven in de kamer en niet met mijn 

neefjes en nichtjes spelen. Al rook het er oud en 

muf. Oma had nog niet van transgenders ge-

hoord, ze liet haar snor gewoon groeien! 
 

2. Sarinah uut de Achterhook. 

Ik ben een dochter van een moeder uit Sumatra en 

een vader uit de Achterhoek. Daardoor voel ik me 

als Sarinah uit de Dessa en een boerinneke uut de 

Achterhook, mix van twee culturen: oosterse wijs-

heid en oosterse nuchterheid. 

De verhalen en de herinneringen uit Nederlands-

Indië heb ik door de jaren heen van mijn ouders 

gehoord, vooral op het laatst van hun leven wer-

den gebeurtenissen, anekdotes en voorvallen met 

veel gevoel en liefde verteld. 

In het begin –jaren vijftig- was er geen plaats 

voor heimwee en moest mijn moeder snel accli-

matiseren. De herinneringen waren met veel ver-

driet naar de achtergrond geplaatst. Ze was ge-

trouwd, in 1949 gevlucht en met mijn vader mee-

gegaan naar Holland. Ze had hier twee kinderen 

gekregen en haar leven was nu hier. Heimwee 

naar dat prachtige land: de geuren, de tropische 

https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#kom-ik-in-aanmerking-voor-huurverlaging
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#hoeveel-wordt-de-huur-verlaagd
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#welke-huur-wordt-verlaagdnbsp
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#hoe-weet-ik-wat-mijn-kale-huur-is
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#heeft-huurverlaging-invloed-op-de-huurtoeslag
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#moet-ik-de-huurverlaging-zelf-aanvragen
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#moet-ik-bewijs-meesturen-als-ik-de-huurverlaging-zelf-aanvraag
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#moet-ik-bewijs-meesturen-als-ik-de-huurverlaging-zelf-aanvraag
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#vanaf-wanneer-kan-ik-aanvragen
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#wanneer-gaat-de-huurverlaging-in
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#bij-wie-moet-ik-aanvragen
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#heeft-de-woonbond-een-voorbeeldbrief
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#waarom-alleen-voor-corporatiehuurders
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#ben-ik-een-corporatiehuurder
https://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021#wat-als-mijn-corporatie-de-huur-niet-verlaagt
http://www.woonbond.nl/eenmalige-huurverlaging-2021
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sfeer en de warmte. Verbondenheid met de familie 

is altijd gebleven. 
 

3. De wensen van tante Cor. 

Tante Cor was een engel op aarde, ze woonde 

recht tegenover de kerk. Ze heeft altijd liefdevol 

voor ons gezorgd. Oude mensen hielden zoveel 

afstand. Tante Cor cijferde zichzelf weg, ze zei al-

tijd: “Ach, ze bedoelen het niet zo kwaad”.  Ze 

had hoedenmodiste willen worden, maar dat 

mocht niet. Ze hield van advocaat met slagroom. 

Ik wou dat ze niet zo over zich had laten lopen. 

Bij haar uitvaart zongen haar neefjes en nichtjes 

het Te Deum, haar favoriete lofzang. 
 

4. De charme van leeftijd. 

Leeftijd: je ontkomt er niet aan. Je bent zo oud als 

je je voelt. Maar probeer je maar eens zo oud te 

voelen als je bent. Dat kan bijna niet. 

Onthoud: iedere leeftijd heeft zijn charme ! 
 

5. ( on ) wijsheden. 

◼ Hoe oud je ook bent, je bent een kind van je 

leeftijd. 

◼ Ben ik 90, blijk ik ineens een historisch onder-

zoeksobject te zijn! 

◼ Nou, ik ben 90 en smoorverliefd op een leuke 

man van 70 en ….. het is wederzijds.  

◼ De levenskunst is je hoofd boven water  hou-

den; ook als er in korte tijd in je leven veel te-

gen zit. 
 

6. Een vraag aan jongeren; wil jij oud worden? 

Antwoorden: 

◼ In principe wel, maar oud worden beangstigd 

mij wel. Dit vooral omdat met ouder worden je 

gezondheid achteruit gaat. Vergeetachtig wor-

den en je daarvan bewust zijn, lijkt mij heel 

moeilijk. 

◼ Ja, natuurlijk, met behoud van levenslust en 

controle. 

◼ Fit en vitaal. Bijdragen aan de maatschappij; 

vrijwilligerswerk. 

◼ Ik wil graag oud worden om mijn kinderen en 

kleinkinderen te zien opgroeien. 

◼ Ja, maar wel gezond! Om te genieten van het 

leven. 

◼ Heel graag. Oma van 81 is mijn voorbeeld. 

Hopelijk met kinderen en kleinkinderen. 
 

Volgende keer meer over het onderwerp: Wat ben je 

verloren?  

Han van der Zon. 

 

Wij feliciteren in de maand maart 

 1 mevr. H. Skowronski - Corten 
 1 mevr. T.N. Zwolle-van der Veen 
 2 mevr. A.C.M. Heemskerk - Steenland 
 3 mevr. M. Verhoeven - Moons 
 4 dhr. N. Kaaijk 
 4 mevr. C.C. Rodenburg 
 5 mevr. C.M. v. Berkesteijn-Heemskerk 
 6 dhr. H.A. Moerings 
 7 mevr. G.C.A. Ebskamp 
 9 mevr. H. Boskma 
 9 dhr. F. Leenen 
 9 dhr. J.P. Slaman 
 10 mevr. E. Kientz - Pols 
 10 mevr. G.C.M. Slaman - v. Zoest 
 11 mevr. A. Bikker 
 11 dhr. J.F.A. van der Leun 
 11 mevr. C.M.A.J. Schakel - Verkaaik 
 11 mevr. G. Wempe - v.d. Luer 
 12 mevr. H.C.M. Koemans -Stroop 
 13 mevr. G. Lapaer-de Vlieger 
 13 mevr. G. van Peperstraate - Bron 
 14 dhr. M.J.M. Mimpen 
 14 mevr. L. Overes - Agterberg 

 14 mevr. C.M. Verbeij-Koot 
 15 dhr. F.H.T Lim 
 15 mevr. W.M.M. van Nieuwenhuyzen 
 15 mevr. M.J. Schaap 
 16 mevr. G. Rupke - van Veen 
 16 dhr. H.G.A. Zaat 
 17 mevr. W. van der Ark-Horsselenberg 
 17 mevr. F.E.M. Verkleij - Lichtenberg 
 18 mevr. R. Groenendijk 
 20 mevr. M.J. van  ' t Slot - Bruijstens 
 21 dhr. A.J.M. van Dijk 
 21 mevr. H.L.M.J. Eerden - Verhoef 
 21 dhr. J.A.J. van der  Zon 
 23 dhr. C.J. Helmond 
 23 dhr. A.A.M. Kuster 
 25 mevr. K. Boer - Rijpstra 
 28 mevr. C.F. van Winkelhof 
 29 mevr. M.C.J. Verkleij - van Elk 
 29 mevr. N.F. van Helden-de Kleijn 
 29 dhr. A.T. van Helden 
 30 mevr. C.H.M. de Jong - van Teijlingen 
 31 dhr. J.M.M. de Langen 
 31 mevr. M.J. Siersema 

 

Beste leden, 

Naar aanleiding van onze oproep namens de Culturele Activiteiten werkgroep ’wilt u ons misschien helpen 

mee te denken om iets voor onze leden te gaan doen’ is een leuke reactie binnengekomen. 

Marrie de Koning stuurde deze “Foto Quiz” in (zie volgende bladzijde) en aan u nu de taak om deze op te 

gaan lossen.  

We stellen weer drie pakketjes samengesteld door de Kaashakker ter beschikking. Het antwoord moet uiterlijk 

12 maart bij de genoemde adressen ingeleverd zijn. 

Met vriendelijke groet,  werkgroep Culturele Activiteiten
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Agenda 24 februari tot 24 maart 2021 

Door de corona staan ook in deze periode alle activiteiten binnen onze ouderenbond stil….. 

Voorlopig zolang “online nieuws” met links naar de betreffende websites. 

 

 

Online nieuws 

➢ KBO-PCOB online bingo elke woensdagmiddag aanmelden 14.45 uur, aanvang 15.00 uur. 

Deelname is geheel gratis : www.denationalethuisbingo.nl  

➢ Facebook KBO Waddinxveen: www.facebook.com/kbowaddinxveen 

➢ Dagelijks 30 minuten matig bewegen is voor iedere leeftijd belangrijk. Daarom ontwikkelde “Vegro” 

samen met een fysiotherapeut de beweegwaaier:  

www.vegro.nl/content/files/content/Afbeeldingen/Vitaliteit/langer_gezond_beweegwaaier.pdf 

➢ Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het nieuws voor senioren, meld u dan aan voor deze 

dagelijkse nieuwsbrief: www.seniorenjournaal.nl onder aan die nieuwsbrief kunt u zich aanmelden. 

➢ Wist u dat u buiten het laatste nieuws, foto’s van activiteiten en het nieuws van de KBO-PCOB ook de 

KBO-Aktueel digital kunt lezen en ook van maanden terug kan kijken? 

Ga naar: www.kbowaddinxveen.nl, klik op ons maanblad KBO-Aktueel of op eerdere nummers.  

➢ Heeft u vragen over Corona vaccinatie ga naar: www.coronavaccinatie.nl 

of bel met het informatienummer van de Rijksoverheid; 0800-1351 (tussen 08.00 en 20.00 uur). 

➢ Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de KBO-PCOB en wat we allemaal voor u doen? 

Abonneer u dan op onze (gratis) digitale nieuwsbrief: www.kbo-pcob.nl./nieuwsbrieven 

 

Contactadressen:  

Ziekenbezoek:  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 

 

De volgende KBO-Aktueel met het magazine KBO-PCOB verschijnen op 24 maart 2021 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 12 maart 2021 op het redactieadres. 

Bij voorkeur per e-mail: aktueel@kbowaddinxveen.nl 

Of bij Jeannette van Egmond, van Waldeck Pyrmontstraat 6, 2741BN Waddinxveen 

 

http://www.denationalethuisbingo.nl/
http://www.facebook.com/kbowaddinxveen
http://www.vegro.nl/content/files/content/Afbeeldingen/Vitaliteit/langer_gezond_beweegwaaier.pdf
http://www.seniorenjournaal.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.coronavaccinatie.nl/
http://www.kbo-pcob.nl./nieuwsbrieven
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl

