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Redactioneel 

Wanneer u deze KBO-Aktueel in de bus krijgt, staan 

we bijna aan het begin van de Goede Week, vanaf 

Palmzondag en daarna gaan we op weg naar het 

Licht van Pasen.   

En nog steeds waart het Coronavirus rond… 

Waar we normaal (nou ja, het vroegere ‘normaal’) 

eieren verstopte en de kleinkinderen ze kwamen zoe-

ken, kan dat ook dit jaar niet. Het ziet er immers met 

het weer toenemende aantal besmettingen niet naar 

uit dat de 1-persoons bezoekregeling wordt versoe-

peld. Heel jammer, we raken er bijna aan gewend, 

maar met de Feestdagen is het toch weer even anders. 

Omdat onze werkgroepen nog niets kunnen organi-

seren, is deze KBO-Aktueel uitgebreider dan anders.  

Pasen krijgt extra aandacht, door een gedicht, een 

overweging, de betekenis van Pasen en een mooi 

verhaal. Dit religieuze sprookje uit Zweden heb ik 

opgezocht waarin het roodborstje een belangrijke rol 

speelt in het lijdensverhaal.  

Vanwege de ruimte moest ik het wat aanpassen en 

inkorten, het volledige verhaal kunt u opzoeken op 

internet: www.beleven.org  

Op die site vind u nog meer mooie volksverhalen, 

de moeite waard om eens een kijkje op te nemen! 

 

Jeannette van Egmond, Redactie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen, 

Voor u ligt alweer de 3e Aktueel van 2021. De afge-

lopen tijd is er veel gesproken over de inhoud van de 

Aktueel. Het bij het magazine geleverde blad wordt 

gevuld met onderwerpen speciaal voor de Waddinx-

veense leden.  

 De door diverse personen aangeleverde kopij wordt 

door de redactie verwerkt tot dit blad. 

Er komt een enorme hoeveelheid onderwerpen, spe-

ciaal gericht op senioren naar het bestuur. Het is on-

doenlijk om alles tot in detail te verwerken in de Ak-

tueel. Daarom is ervoor gekozen om een selectie uit 

deze berichten te maken, en op het laatste blad bij: 

Informatie voor de komende periode, onder het kopje 

online nieuws staan de websites vermeld waar veel 

meer achtergronden over een bepaald onderwerp te 

vinden zijn. 

Daarnaast worden er ook steeds meer berichten op 

Facebook geplaatst, hier kunnen de beheerders zien 

hoeveel mensen een bericht interessant vonden en 

hebben gelezen. 

Blijft bij mij de vraag: hoeveel mensen hebben de 

beschikking over internet? 

Kunnen alle leden die hierin geïnteresseerd zijn de 

informatie lezen? 

Als u hier een mening over heeft mag u deze aan mij 

doorgeven. Hetzelfde telefoonnummer (06-30 40 63 

90) wat ik de vorige Aktueel gaf als u problemen had 

met het krijgen van een vaccinatie. Hierover heeft 

niemand mij gebeld, dus ga ik ervan uit dat het goed 

geregeld is. 

Omdat er in deze tijd heel weinig mogelijkheden zijn 

om elkaar te ontmoeten is het veel moeilijker om er-

achter te komen waar behoefte aan is. Mocht er iets 

zijn weet dan dat contact zoeken het beste is.  

Ondanks dat het vaccineren op stoom begint te ko-

men zullen er rond Pasen nog niet veel versoepelin-

gen zijn. Toch wens ik u fijne dagen. 

 Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
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Van de penningmeester 

HERINNERING CONTRIBUTIE BETALING 2021 

Geachte leden, 

Uw penningmeester is tevreden over de contributie 

betalingen tot nu toe. 

Desondanks moet hij toch vragen aan de leden die 

nog niet betaald hebben op korte termijn de contri-

butie te voldoen. 

De contributie bedraagt € 27.50 voor een lid en € 55,- 

voor 2 leden. 

Uw penningmeester zal het zeer op prijs stellen als u 

bij uw bankbetaling de laatste 4 cijfers van het beta-

lingskenmerk op uw acceptgiro wilt vermelden. Dat 

maakt het verwerken ervan een stuk makkelijker. 

Bij voorbaat dank 

de penningmeester. (Martin van Leeuwen) 

 

 

PASEN 
 

Na drie dagen zonder licht, 

de dagen als de nacht 

komt Zijn leven in het zicht 

door stille overmacht. 
 

Achter een verschoven steen 

gaapt het verlaten graf. 

Engelen zijn om ons heen, 

nemen ons schrikbeeld af, 
 

brengen ons in herinnering 

wat Jezus woorden waren 

en dat wij nu Zijn opstanding 

ook echt mogen ervaren. 
 

Zijn woorden dringen tot ons door 

in volle werkelijkheid, 

in ’t licht van dit klein engelenkoor 

gloort Zijn aanwezigheid. 

 
Coby Poelman – Duisterwinkel 

 

 

Nieuws van de KBO-PCOB 

Gratis voor leden en abonnees:  
het Magazine per app 

Leden van KBO-PCOB lezen het Magazine niet al-

leen gratis op papier, zij kunnen ook gebruikmaken 

van de speciale app. Daarmee is het Magazine van 

KBO-PCOB op de tablet of mobiele telefoon te lezen. 

De app is beschikbaar in de App Store (voor iPad en 

iPhone) en in de Google Play Store (voor Android). 

Het februarinummer 2021 is tijdelijk niet verkrijg-

baar op de app. Vanaf het maartnummer kunnen 

leden en abonnees het Magazine weer op de app le-

zen met de speciale inlogcode die zij dan krijgen 

www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2019/03/ 

Handleiding_magazine_app.pdf 
 

Maak de bank persoonlijk, kom met lokale ser-
vicepunten  

Tot groot ongenoegen van veel trouwe bankklanten. 

Seniorenorganisatie KBO-PCOB kreeg via het 

Meldpunt Bank Dicht honderden meldingen van ver-

ontruste ouderen die bepaalde bankzaken niet online 

kunnen of willen doen. Zaken die ze eerder nog bij 

de bank om de hoek deden, maar die nu dicht is. Met 

één heel duidelijke boodschap: BRENG HET 

PERSOONLIJKE CONTACT TERUG!  

Daarom vraagt KBO-PCOB, namens de senioren die 

hun lokale bank missen, het volgende aan u als bank: 

RICHT LOKALE SERVICEPUNTEN OP!  

Waarom? Ze voldoen aan vijf belangrijke behoeften 

van de senioren:  

1. Zorg voor persoonlijk contact  

2. Wees bereikbaar  

3. Houd de mogelijkheid om te pinnen en te stor-

ten. Wees digitaal aardig, want niet iedereen is 

digitaal vaardig  

4. Zorg voor een veilige bankomgeving  
 

Beste Bank, kunnen we op u rekenen en laat u uw 

menselijke kant weer zien? Werk samen en betrek 

senioren. Persoonlijk contact in de buurt is een ser-

vice die wij allemaal op prijs stellen.  

Namens al uw klanten die ons hebben benaderd over 

de dienstverlening van banken,  

Marcel Sturkenboom, 

directeur seniorenorganisatie KBO-PCOB  
 

Wilt u de hele brief lezen kijk op: 

www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/ 

2021/01/2021-01-27-KBO-PCOB-Pam  

flet-Bank-Dicht-.pdf?utm_medium=email 

 

 

Wandelen onmisbaar voor ouderen 

In de afgelopen jaren is 

een reeks van onder-

zoeken gedaan waaruit 

blijkt dat wandelen voor 

ouderen heel belangrijk is. 

Wie een wandeling met 

een oudere maakt, helpt het bewegingsmechanisme 

in stand te houden. 

Daarbij komt dat ouderen door hun voedingspatroon 

veelal te weinig vitamine D binnenkrijgen. Deze vi-

tamine is maar in beperkte mate beschikbaar maar 

wordt onder meer geleverd door het zonlicht. Een 

wandeling draagt dus bij aan de opbouw van het vi-

tamine D gehalte. 

http://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2019/03/Handleiding_magazine_app.pdf
http://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2019/03/Handleiding_magazine_app.pdf
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27-KBO-PCOB-Pamflet-Bank-Dicht-.pdf?utm_medium=email
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27-KBO-PCOB-Pamflet-Bank-Dicht-.pdf?utm_medium=email
https://www.kbo-pcob.nl/wp-content/uploads/2021/01/2021-01-27-KBO-PCOB-Pamflet-Bank-Dicht-.pdf?utm_medium=email
https://www.nationalehulpgids.nl/nieuws/wp-content/uploads/2010/12/iStock_000000887945XSmall.jpg
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Veel opzienbarender is een onderzoek waaruit bleek 

dat een wandeling helpt bij het tegengaan van geheu-

genverlies. Volgens dit onderzoek heeft tweemaal 

een uur in de week wandelen duidelijke effecten op 

de geheugencapaciteit. De ondersteuning van het ge-

heugen komt vooral voort uit de beweging. De posi-

tieve uitwerking van bewegen op het geheugen ligt 

vermoedelijk in de vorming van meer synapsen en 

een afremming van bèta amyloiden. Deze laatste zijn 

vrijwel zeker betrokken bij het ontstaan van Alzhei-

mer. 

Voor mantel- en thuiszorgers is de stand van zaken 

in elk geval een aanbeveling waard: wandelen met 

ouderen is om vele redenen belangrijk. Dat betaalt 

zich al gauw uit in grotere zelfredzaamheid bij de cli-

ent en dat verlicht de taken van de zorgverlener weer. 

En dat is voor iedereen fijn, wandelen met elkaar 

dus! 

Bron: www.nationalehulpgids.nl  

 

 

Paasverhaal 

Hoe het roodborstje aan haar rode veren komt. 

Het was in de tijd dat God 

de wereld schiep, toen hij 

niet alleen hemel en aarde 

maakte, maar ook alle die-

ren en gewassen en hun te-

gelijkertijd een naam gaf. 

Nu gebeurde het op een dag 

dat God in het paradijs de vogels zat te schilderen en 

dat de verf in de verfpotten opraakte, zodat de distel-

vink zonder kleur gebleven zou zijn, als God niet alle 

penselen aan diens veren had afgeveegd. Ja, er ge-

beurden die dag allerlei wonderlijke dingen. Zo werd 

de krekel blind en verloor de mier haar vleugels. 

God, groot en vriendelijk, was de hele dag druk bezig 

te scheppen en tot leven te roepen. En tegen de avond 

kwam het in hem op om een kleine, grauwe vogel te 

maken. "Onthoud goed dat je naam roodborstje is," 

zei God tegen de vogel, zette hem op zijn hand en 

liet hem vliegen. 

Maar toen de vogel een poosje had rondgevlogen en 

de mooie aarde had bekeken, wilde hij ook zichzelf 

wel eens bekijken. Toen zag hij dat hij helemaal grijs 

was, tot zijn borst toe. 

Roodborstje keerde en draaide en spiegelde zich in 

het water, maar hij kon geen enkele rode veer ont-

dekken.  

De vogel vloog terug naar God, die daar zacht en 

vriendelijk zat, terwijl de vlinders, die uit zijn hand 

te voorschijn kwamen, om zijn hoofd vlogen. Duiven 

kirden op zijn schouders en uit het veld om hem heen 

bloeiden rozen, leliën en duizendschonen op. Het 

hart van de kleine vogel bonsde hevig van angst. 

Toch vloog hij in lichte bogen steeds dichter naar 

God toe en uiteindelijk ging hij op diens hand zitten. 

"Ik wil u maar één ding vragen," zei de kleine vogel. 

"Wat wil je weten?" vroeg God. 

"Waarom moet ik roodborstje heten, als ik van mijn 

snavel tot de punt van mijn staart helemaal grauw 

ben? Waarom word ik roodborstje genoemd, als ik 

geen enkele rode veer bezit?" Het vogeltje zag God 

smekend aan met zijn zwarte oogjes en draaide heen 

en weer. Om zich heen zag hij prachtige dieren, en 

velen daarvan hadden rode veren of vleugels en hij 

zag prachtige gekleurde rode bloemen. Natuurlijk 

dacht hij eraan hoe weinig er maar nodig was - maar 

één druppeltje verf - om hem tot de mooie vogel te 

maken, waar zijn naam bij paste. 

"Waarom moet ik roodborstje heten, terwijl ik hele-

maal grijs ben?" vroeg de vogel opnieuw. En hij ver-

wachtte dat God zou zeggen: "Ach, vriendje, ik zie 

dat ik vergeten heb je borstveren rood te schilderen, 

wacht maar even, dan is het zo klaar." Maar God 

lachte alleen maar stil en zei: "Ik heb je roodborstje 

genoemd en roodborstje zul je heten. Maar je moet 

zelf maar zien, dat je je rode borstveren verdient." 

Toen hief God zijn hand op en liet de vogel opnieuw 

uitvliegen. Het roodborstje snapte er niets van.  

Een oneindige hoeveelheid jaren was verstreken 

sinds die dag, de heerlijkste ter wereld. Sindsdien 

hadden mensen en dieren het paradijs verlaten en 

zich over de aarde verspreid. De mensen hadden in-

middels geleerd om het veld te ontginnen en de zee 

te bevaren. Ze hadden zich kleren en versierselen 

aangeschaft en al lang geleden geleerd om grote tem-

pels en machtige steden te bouwen, zoals Thebe, 

Rome en Jeruzalem. 

Toen brak een nieuwe dag aan, die ook lang herdacht 

zou worden in de geschiedenis van de aarde. Op de 

morgen van die dag zat vogel Roodborst op een 

kleine, kale heuvel buiten de muren van Jeruzalem te 

zingen voor zijn jongen, die midden in een lage 

doornstruik in een nestje lagen. Het roodborstje ver-

telde zijn kleintjes over de wonderbare dag van de 

schepping en hoe hij zijn naam had gekregen, net zo-

als alle roodborstjes hadden gedaan vanaf het eerste, 

dat Gods woord had gehoord en was opgevlogen van 

zijn hand. Maar nog steeds waren roodborstjes 

grauw. 

"We hebben alles gedaan wat we konden," zei het 

vogeltje, "maar alles is mislukt. We probeerden lief 

te hebben, zodat onze borstveren rood werden door 

de gloed van de liefde. Of te zingen, met veel hoop 

in ons hart. We hebben ook gehoopt op onze moed 

en onze dapperheid," zei de vogel. "Meteen al het 

eerste roodborstje streed dapper met andere vogels 

en zijn borst vlamde van strijdlust. Ach, dacht hij, 

mijn borstveren zullen rood worden van de strijdlust 

die in mijn hart gloeit. Maar het lukte hem niet, zoals 

http://www.nationalehulpgids.nl/
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het niemand na hem lukte en zoals het ook jullie niet 

zal lukken." De jongen piepten heel moedig, dat ze 

toch wilden proberen het voorrecht te verwerven, 

waarnaar het roodborstje al die lange jaren had ver-

langd. Maar de oude vogel antwoordde hun droevig, 

dat dit onmogelijk was. Hoe konden zij die hoop 

koesteren, waar vele uitstekende voorvaderen het 

doel niet hadden kunnen bereiken? Wat konden ze 

meer doen dan zingen, liefhebben en vechten? Wat 

konden... 

De vogel hield midden in die zin op, want uit een van 

de poorten van Jeruzalem kwam een menigte mensen 

naar buiten en iedereen liep snel naar de heuvel, waar 

de vogel zijn nest had. Het waren ruiters op trotse 

paarden, krijgslieden met lange speren, beulsknech-

ten met hamers en spijkers, waardig voorttrekkende 

priesters en rechters, huilende vrouwen, maar vooral 

een troep wild rondspringend, loslopend volk, een 

afschuwelijk schreeuwende bende straatslijpers. Het  

kleine grijze vogeltje zat trillend op de rand van zijn 

nest. Het was bang dat de doornstruik ieder moment 

vertrapt en zijn jongen gedood zouden worden. 

"Wees voorzichtig!" riep hij de weerloze diertjes toe. 

"Kruip dicht bij elkaar en wees doodstil. Er komt een 

paard aan, dat dwars over ons heen zal gaan, en een 

soldaat met sandalen met ijzeren zolen. Er komt een 

hele woeste bende aanstormen." Opeens hield de vo-

gel op met waarschuwen en bleef doodstil zitten. 

Bijna vergat hij het gevaar waarin hij verkeerde. 

Plotseling sprong hij in het nest en spreidde zijn 

vleugels over zijn jongen uit. "Nee, dit is al te vrese-

lijk," zei hij, "ik wil niet dat jullie dit zien. Daar ko-

men drie misdadigers aan, die gekruisigd moeten 

worden." En hij spreidde zijn vleugels nog verder uit, 

zodat de jongen niets konden zien. Ze hoorden alleen 

de dreunende hamerslagen, de jammerkreten en het 

wilde gejoel van het volk. 

Met ogen groot van ontzetting volgde het roodborstje 

het hele schouwspel, terwijl hij niet in staat was zijn 

blik van de drie ongelukkigen af te wenden. 

"Wat zijn de mensen wreed," zei de vogel na een 

poosje. "Het is hun nog niet genoeg die arme schep-

sels aan het kruis te nagelen. Nee, ze hebben op het 

hoofd van die ene ook nog een kroon van scherpe 

doornen gezet." 

"Ik zie dat de doornen zijn voorhoofd hebben ver-

wond, zodat zijn bloed vloeit," ging hij voort. "En 

die man is zo kalm en kijkt met zulke zachte ogen 

om zich heen, dat iedereen wel van hem moet hou-

den. Het is alsof een pijl mijn hart doorboort, nu ik 

hem zie lijden." Het vogeltje begon steeds meer me-

delijden te krijgen met de man die de doornenkroon 

droeg. 

Als ik mijn broeder de arend was, dacht hij, zou ik 

de spijkers uit zijn handen rukken en met mijn sterke 

klauwen iedereen op de vlucht jagen, die hem pijnigt. 

Toen hij zag hoe het bloed langs het voorhoofd van 

de gekruisigde vloeide, kon hij niet langer stil in zijn 

nest blijven zitten. Ook al ben ik klein en zwak, toch 

kan ik wel iets voor die arme gemartelde doen, dacht 

de vogel, verliet het nest en steeg op in de lucht, 

waarbij hij grote kringen rond de gekruisigde be-

schreef. Hij zweefde verschillende keren om hem 

heen zonder dichterbij te komen, want hij was een 

schuwe, kleine vogel, die het nog nooit gewaagd had 

dicht bij een mens te komen. 

Langzamerhand vatte hij moed, vloog naar hem toe 

en trok met zijn snavel de doorn uit, die in het voor-

hoofd van de gekruisigde was gedrongen. En terwijl 

hij dit deed, viel een druppel bloed van de gekrui-

sigde op de borst van de vogel. De druppel breidde 

zich snel uit en kleurde al zijn tere borstveertjes.  

De gekruisigde opende zijn lippen en fluisterde: 

“door uw barmhartigheid hebt u nu verworven, waar 

uw voorvaderen sinds de schepping van de wereld 

naar gestreefd hebben”. 

En toen zijn jongen volwassen waren, vertoonden 

ook hun borstveren die schitterend rode kleur, zoals 

die tot op de dag van vandaag op de keel en de borst 

van ieder roodborstje te zien is. 

 

Bron: www.beleven.org 

 

 

 

 

Brede coalitie presenteert tien uitgangs-
punten voor toekomstbestendige oude-
renzorg 

Twaalf landelijke partijen 

(waaronder de KBO-

PCOB) die betrokken zijn 

bij en zich verantwoorde-

lijk voelen voor de zorg en 

ondersteuning aan oude-

ren maken zich grote zorgen over de ouderenzorg in 

de nabije toekomst. Ze presenteren daarom ‘Tien uit-

gangspunten voor toekomstbestendige ouderen-

zorg’. De uitdagingen stapelen zich op en toekomst-

gerichte oplossingen ontbreken. De vergrijzing 

noopt tot politieke keuzes en de totstandkoming van 

een nieuw kabinet biedt hiervoor een uitgelezen mo-

gelijkheid. Met een gedegen en breed gedragen visie 

voor de lange termijn en concrete maatregelen op de 

korte termijn kunnen we de toekomst van de oude-

renzorg veiligstellen. Het kan en moet anders. 

Zie de uitgebreide versie op de nieuwsbrief van de 

landelijke KBO-PCOB  

www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven  

 

 

 

http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
https://nieuwsbrief.kbo-pcob.nl/ct/m15/k1/at-L2YwZIDB94rLEI6KNxAMLkZ_bFwtP-ZKLDaqEUB8g7AX7u1qbYp5c_fWNDuFadjZhaTASATlNPrC3YuXyiA/R6DWWj95VttrLVH
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Op zondag 4 april is het Pasen.  

Dan vieren christenen dat Jezus is opgestaan 
uit de dood. Het is hun belangrijkste feest. Wat 
voelen ze daarbij? Wat doen ze dan? Wat is de 
betekenis van Pasen? 

 

Wat betekent Pasen?  

Christenen gedenken op die zondag dat Jezus is her-

rezen uit de dood. Hij kreeg een nieuw, onsterfelijk 

lichaam. Zo werd voor het eerst de dood overwon-

nen. In vrijwel alle landen op aarde (behalve een stuk 

of tien met hevige christenvervolging) wordt Pasen 

gevierd. 

Hoe wordt Pasen gevierd?  

Protestantse en evangelische christenen hebben op 

zondagochtend een extra feestelijke bijeenkomst. 

Vaak wordt er vooral veel gezongen, soms ook ge-

danst. 

Veel katholieke christenen houden de nacht voor 

deze zondagochtend een wake: ze bidden, mediteren 

en zingen dan de hele nacht. Het hoogtepunt volgt 

als de zon opkomt: het symbool voor nieuw leven.  

(Nu, in deze coronatijd kan dit allemaal niet op deze 

manier, maar hier en daar is een viering aangepast, 

en/of kijkt men naar vieringen op TV.) 
 

Wat betekent de naam Pasen? Waarvan is Pasen 

afgeleid?  

De naam Pasen heeft twee mogelijke verklaringen. 

Het Latijnse woord passio betekent lijden. Je hoort 

er ons ‘passief’ en ook ‘passie’ nog in terug. In de 

tijd van Pasen is er ‘passiemuziek’ en in het Engels 

hoor je het nog vaker terug, bijvoorbeeld als titel 

voor voorstellingen als The Passion. 

De andere oorsprong komt uit het Hebreeuwse 

woord pesach, wat passeren betekent – de klankover-

eenkomst met ons woord 'Pasen' is toevallig. Pesach 

is ook de naam van het belangrijkste Joodse feest, 

waarop herdacht wordt dat de Joden uit Egypte wis-

ten te ontsnappen. De dood ‘passeerde’ hen toen, 

vandaar die naam. 

Beide verklaringen passen wel bij Pasen: Jezus leed 

‘passief’ en stierf, maar hij overwon de dood en daar-

door werd het mogelijk dat voor andere mensen de 

dood voortaan ‘passeerde’. 

Wat hebben de paashaas en paaseieren met Pasen 

te maken?  

Niets. Soms wordt gedacht dat het christelijke Pasen 

een oud Germaans feest zou hebben verdrongen, 

maar dat klopt niet. Wel waren er verhalen rondom 

een nogal woeste heidense godin Eastra (waarin je 

het Engels ‘easter’ voor Pasen nog terughoort) die 

zich soms vertoonde als een wild springende haas. 

Eieren zijn een logisch symbool van de lente. Dat is 

een mengelmoesje geworden met het christelijke 

paasfeest. 

Waarom is Pasen op een zondag?  

Jezus staat volgens de Bijbel op een zondag op uit de 

dood. De zondag is voor de Joden de eerste dag van 

de week. De sabbat, de zaterdag, is de laatste dag. De 

zondag staat voor een nieuw begin: het is ook de dag 

waarop volgens Genesis 1 de schepping begon. Bij 

Jezus’ opstanding begint eigenlijk ook een schep-

ping: een nieuw soort leven dat niet meer verganke-

lijk is. 

 

Overweging: 

Hij had een droom… 

Hij had een droom… 

Hij droomde van een maatschappij waar zwarte  

en blanke mensen als gelijken zouden samenleven. 

Hij was predikant in Montgomery, Alabama. 

Hij heette Martin Luther King. 
 

Hij had een droom… 

Hij droomde van een land 

waar arme boeren de kans zouden krijgen 

op een menswaardig bestaan. 

Deze droom kostte hem zijn leven. 

Hij was aartsbisschop in San Salvador. 

Hij heette Oscar Arnulfo Romero. 
 

Hij had een droom… 

Hij droomde van een Europa dat bevrijd zou zijn 

van de moordzucht van een tiran 

die vooral de joden de schuld van alles gaf. 

Die droom kostte hem zijn leven. 

Hij was studentenpredikant in Berlijn. 

Hij heette Dietrich Bonhoeffer. 
 

Hij had een droom… 

Hij droomde van een wereld waar mensen 

in vrede met elkaar zouden leven 

en naastenliefde gewoon zou zijn 

en waar woorden betrouwbaar zouden worden. 

Deze droom kostte hem zijn leven. 

Hij was rabbi  in Galilea en Judea. 

Hij heette Joshoea van Nazareth, 

ook wel genoemd Redder van Godswege, 

Jezus Christus, mensenzoon, 

in wiens naam mensen dromen blijven dromen. 

 
Bron: Wat vier je met Pasen? 

 

 

https://visie.eo.nl/artikel/2017/04/pasen-wat-vieren-we-precies
https://visie.eo.nl/artikel/2017/04/pasen-wat-vieren-we-precies
https://visie.eo.nl/artikel/2021/01/ranglijst-christenvervolging-2021
https://visie.eo.nl/artikel/2021/01/ranglijst-christenvervolging-2021
https://visie.eo.nl/artikel/2015/04/de-viering-van-de-joodse-sedermaaltijd
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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. 

 

 

 

Wij feliciteren in de maand april 

 1 mevr. L.M. Gerdes -  Everts 
 1 mevr. M. Prins - Pamies 
 3 dhr. A.P. Wognum 
 4 mevr. G.J.M. Dekker - Engelhard 
 5 dhr. W. Druijff 
 5 dhr. C.L.M. Olsthoorn 
 6 dhr. G. Klijn 
 6 mevr. C. Klijn - Ellerbroek 
 6 mevr. I.A. van Nielen - van Eijk 
 6 mevr. P.C.M. Steenbergen 
 7 dhr. J.P. van Dam 
 7 mevr. G.M. Leenen - Koster 
 7 mevr. M.Y.M. Lohle 
 8 mevr. B.S. Pit-Bikker 
 13 dhr. T.H. de Lang 
 16 mevr. H.M. Speksnijder-Tol 
 16 dhr. J. de Waal 
 17 dhr. P.M. Compeer 

 17 dhr. H.J. van Rijn 
 19 mevr. M.N. de Wit 
 20 mevr. H.A.M. van Dommelen 
 20 mevr. M. Guikema - Halsema 
 22 mevr. E.A. de Bruin 
 24 mevr. M.J. de Groot 
 24 mevr. J.C. van den Hoven - Barenburg 
 26 mevr. A. van Dam - Hogenhout 
 26 mevr. C. Engels-Arends 
 26 mevr. A.M.  Harteveld-van der Cingel 
 27 mevr. M.A. Heemskerk 
 28 mevr. G. Bosma-Noorlander 
 28 mevr. G.F. Leerentveld 
 28 mevr. E. Vos-de Bruin 
 30 mevr. G.J.E. Gerts - Lichtenberg 
 30 mevr. W. Hagoort 
 30 mevr. A.P.M. van Rutten - de Haan 

 

 

De winnaars van de puzzel van februari zijn bekend. 

In de Aktueel nr. 2 van februari was er een puzzel afgedrukt over Waddinxveen gemaakt door een van onze 

leden Marrie de Koning. Alle ingeleverde puzzels waren goed opgelost. De oplossing moest zijn 

…VOORJAARSDAG… We hebben hier drie winnaars uit getrokken en deze op de hoogte gesteld dat zij 

een prijs hadden gewonnen. Bij het bezorgen (op gepaste afstand) van de gewonnen prijs een goed gevuld 

pakket van De Kaashakker waren er blije gezichten. De winnaars waren zeer enthousiast over de maandelijkse 

actie en keken ook alweer uit naar een nieuwe puzzel. Deze keer zal er  getest worden hoe goed u de kassiekers 

op het gebied van muziek nog kent! 

 

 

 

 

 

De winnaars van de puzzel van februari zijn 

van links naar rechts: 

Agnes van Dam, Ina Krins en Lia Rijnbeek 
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KEN UW KLASSIEKERS 
 

Wie zong een lied over Twee motten in een oude jas? 

5e letter van de artiestennaam   

 

Willeke Alberti zong: ben ik echt zo oud als jij?  

Tegen wie?  

7e letter    

 

Wat regende het volgens Acda en De Munnik? 

10e letter   

 

Over welke blauwe wezens zong Vader Abraham? 

7e letter   

 

Wie liepen onder moeders paraplu? 

1e letter eerste naam  

 

Over welk land zong de Zangeres zonder Naam? 

6e letter   

 

Wat tikt er zachtjes op mijn zolderraam volgens Rob de Nijs? 

2e letter    

 

Wie gleed van de nek van de giraffe volgens Annie M.G. Schmidt? 

1e letter voor of achternaam   

 

Johnny Lion dronk Ranja met een rietje.  

Met wie?  

5e letter   

 

Op welke mooie dag liep ik met mijn dochter aan het handje…?     

9e letter   

 

Dromen zijn bedrog. Dit zong: 

5e letter van achternaam    

 

Wat was André Hazes senior een beetje? 

4e letter   

 

Vul de gevraagde letters in en maak van deze 12 letters twee woorden, twee letters staan al op de juiste plaats 

 
. . L . . . . .  . I . .         oplossing 

 

Oplossing inleveren t/m 5 april 2021 

 

 

 

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
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Agenda 24 maart – 21 april 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 op: www.seniorenjournaal.nl onder aan deze nieuwsbrief kunt u zich aanmel-

den. 

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

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

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

➢ Heeft u vragen over Corona vaccinatie ga naar de website van de overheid: www.coronavaccinatie.nl  

of bel met het informatienummer van de overheid; 0800-1351 ( tussen 8.00 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   

U kunt de nieuwsbrief ook online lezen : www.kbo-pcob.nl/magazine/ 

of installeer de KBO/PCOB app: www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/gratis-voor-leden-

en-abonnees-het-magazine-per-app/ 

 

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 21 april 2021 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 9 april 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
http://www.kbo-pcob.nl/magazine/
http://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/gratis-voor-leden-en-abonnees-het-magazine-per-app/
http://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/gratis-voor-leden-en-abonnees-het-magazine-per-app/
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl

