
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KBO Aktueel 21 april 2021 Blad 1 

Secretariaat KBO afd. Waddinxveen: 

Klaproos 5, 2742 ME Waddinxveen  

E-mail secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com 
 

Redactieadres KBO-Aktueel:  

van Waldeck Pyrmontstraat 6, 2741 BN Waddinxveen. 

E-mail: aktueel@kbowaddinxveen.nl  
 

Website KBO afd. Waddinxveen:  

www.kbowaddinxveen.nl  

KBO 
Waddinxveen  
 

Sinds 12 april 1977 

Belangenorganisatie 

voor 50- plussers 

 

29ste jaargang, nr. 4 
21 april 2021 
 

Redactioneel 

De komende tijd staan er nogal wat speciale dagen 

op de rol. Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrij-

dingsdag, Hemelvaartsdag en Pinksteren. 

Een volle maand, welke we minder dan normaal kun-

nen vieren, maar gelukkig kunt u veel hiervan op de 

televisie volgen. Ook dat geeft afleiding in stille of 

eenzame dagen. 

En wat is deze tijd van het jaar altijd prachtig! On-

danks dat soms de hagelstenen je om de oren vliegen 

of het ’s nachts nog een graadje vriest, de natuur laat 

zich nergens door kisten, ook niet door corona!.  

Je ziet het tere groen weer verschijnen en ik sta er 

altijd weer van versteld hoe snel dat gaat! 

Een ommetje of een lange wandeling, een fietstocht 

in eigen omgeving kan ook in deze nog onzekere tij-

den. Laten we genieten van wat wél kan en niet al-

leen onze vizier richten op wat allemaal nog niet kan. 

Dan houden we het nog wel een poosje vol en genie-

ten we later des te meer als het weer ‘normaler’ 

wordt. Het allerbeste wens ik u toe. 

 

Jeannette van Egmond, Redactie 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen.  

Op het moment dat ik dit schrijf is er volop speculatie 

over de mogelijkheden om de maatregelen om het 

coronavirus te beteugelen te versoepelen. Terwijl bij 

onze oosterburen de maatregelen extra aangescherpt 

worden. Het zijn onzekere tijden. Het lukt ons nog 

steeds niet om als voltallig bestuur te vergaderen. 

Maar we doen dat wel met het dagelijks bestuur. De 

secretaris, penningmeester en voorzitter komen op 

de geplande vergadermomenten bij elkaar. Naast de 

vaste punten bespraken we deze week uitgebreid de 

gehouden enquête onder onze leden. We zijn druk 

bezig met het voorbereiden van items waar volgens 

de leden enquête behoefte aan is. Zoals meer bewe-

gen, oefen je vitaal, langer zelfstandig thuis wonen, 

voorlichting over veiligheid thuis en buiten. Voor 

deze onderwerpen hebben we plannen, afspraken 

met deskundigen over invulling enz. enz. Alleen bij 

alles staat: zodra we weer met meerdere mensen bij 

elkaar in een ruimte mogen komen. Dus het blijft af-

wachten. Toch hebben we contact met de leden die 

zich opgegeven hebben voor oefen je vitaal. Dit gaat 

dan geen gezamenlijke aanpak of training worden, 

maar de mogelijkheid om speciaal voor senioren 

vanuit het landelijke KBO-PCOB lesmateriaal om 

zelf thuis oefeningen te doen. In de enquête hebben 

ook 17 mensen zich opgegeven om vrijwilligerswerk 

te doen voor de vereniging. Daar zijn we heel blij 

mee. Maar zolang we niets kunnen organiseren waar 

extra hulp bij nodig is kunnen we daar geen beroep 

op doen. Maar er komt licht aan het eind van de tun-

nel. De werkgroep Reis Activiteiten heeft reeds een 

bus gereserveerd voor september. De werkgroep 

Culturele Activiteiten heeft voor de 5e maal een mo-

deshow met gezellige bingo en hapjes vastgelegd. 

Kortom u merkt er nog niets van maar achter de 

schermen wordt hard gewerkt. 

 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk. 

 

 

Belastingaangifte 

Gezocht... een Collega die de leden helpt bij de 
belastingaangiftes.  
(Herhaalde dringende oproep!) 

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 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
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ouderenbond te helpen bij het verzorgen van de be-

lastingaangifte 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. 

Hulp aan leden om de belastingaangifte in te vul-

len, geeft veel voldoening !!! 

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. 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten. 

Het is zo lang geleden dat we iets over een gezellige 

leuke dag kunnen melden, nu het Coronavirus nog 

steeds onder ons is blijft dit lastig. 

Met Pasteur-reizen hebben we contact gehad. Voor 

september ziet hij het wel onder voorbehoud zitten, 

dan zijn we allemaal gevaccineerd. 

Met dit bericht zijn we zeer blij. We willen er dan 

weer een mooie dag van maken, als het zo ver is hou-

den we jullie op de hoogte. 

We vinden dit een leuke start om mede te delen. 

Blijf gezond en hopelijk tot september. 

 

Irene Benschop en Riet Plooy 

 

 

Dierenbuddy’s 

Sinds april 2021 is de Dierenbescherming in Gouda 

gestart met Dierenbuddy’s. Met de hulp van de Die-

renbuddy’s hoeven ouderen en chronisch zieken 

geen afscheid te nemen van hun geliefde huisdier, 

omdat ze er minder goed voor kunnen zorgen. Zo 

voorkomen ze eenzaamheid én dierenleed. 

https://indebuurt.nl/gouda/nieuws/dierenbuddys-in-

gouda-helpen-ouderen-zodat-zij-geen-afscheid-

hoeven-te-nemen-van-hun-huisdier~124996/ 

 

 

Een glimlach 

Dor hout 

Ironisch, schrijft een lezer van de Volkskrant: het 

laatste jaar zijn mensen boven de 60 weggezet als 

‘dor hout’. Ouderen werd de lockdown en het lang-

durig op slot gaan van winkels, horeca en instellin-

gen verweten. En kijk nu, wie moet de formatie red-

den? Wie vragen we om rust, orde en overzicht terug 

in de politiek te brengen? Juist. Iemand met ervaring. 

Tjeenk Willink, bijna 80 jaar. 

Vier de Lente, Vier het Leven! 

En dan is het alweer lente; het 

seizoen waar we de hele win-

ter naar hebben uitgekeken. En 

wat zouden we er graag weer 

met elkaar op uit gaan! Helaas 

is dit voorlopig nog niet mogelijk en omdat we de 

komende tijd nog geen programmaboekjes kunnen 

versturen, hebben wij naar onze gasten en vrijwil-

ligers een lenteboekje gestuurd om zo samen in de 

voorjaarssfeer te komen. Lees in de digitale versie 

o.a. wat André Rieu en André van Duin het liefst 

doen in de lente en geniet van twee topstukken uit 

het Rijksmuseum. 

Lees hier de digitale versie: 

https://4hetlven.nl/blobs/vhl/98785/2021/14/Vier_

het_Leven_lenteboekje_2021.pdf  

 

 

Wie prettig oud wil worden, begint op tijd! 

Een kleine reisgids voor de derde levensfase. 

De derde levensfase duurt voor veel mensen tegen-

woordig 20 jaar of meer. Het verhaal van ‘alleen nog 

een beetje uitdrijven’ is dus niet meer van deze tijd. 

Maar wat dan? 

In dit boek wordt een schets gegeven van de (soms 

impactvolle) veranderingen waarmee je rekening 

kunt houden. En er worden aandachtsgebieden be-

licht waarin je in je derde levensfase actief kunt zijn, 

om ‘het ouder worden’ een wenkend perspectief te 

laten zijn. 

Dat kan door nú prettig te le-

ven, waarbij je geniet van 

wat je (nog) graag wilt doen, 

verbonden bent met ande-

ren, er (maatschappelijk) toe 

blijft doen, en zelf de regie 

houdt. En door ook stráks als je kwetsbaar en zorg-

behoevend wordt nog te leven zoals jij dat wilt. 

https://prettigblijvenleven.nl/boek-wie-prettig-oud-

wil-worden-begint-er-op-tijd-mee/ 

 

 

Levenstestament niet zo zeker 

Met een levenstestament regel je wat er moet gebeu-

ren als je brein het opgeeft. Steeds meer Nederlan-

ders hebben zo’n één-na-laatste wil. Vorig jaar slo-

ten notarissen er bijna 166.000 af, dubbel zoveel als 

in 2017. Maar pas op. Het risico op misbruik is groot, 

waarschuwen notarissen. Advies is om in het levens-

testament een toezichthouder op te nemen. Kijk op 

onder staande website voor meer informatie hier-

over: 

www.levenstestamentservice.nl/levenstestament/ 

toezichthouder/  

mailto:hazonvi@planet.nl
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Pensioenfondsen uit gevarenzone 

De financiële gesteldheid van pensioenfondsen is 

vorige maand flink verbeterd. Aandelenkoersen ble-

ven maar oplopen en dankzij de gestegen rente hoe-

ven pensioenfondsen minder geld achter de hand te 

houden voor hun pensioenuitkeringen. Volgens 

marktonderzoeker Aon lijken de meeste pensioen-

fondsen uit de gevarenzone. 

De gemiddelde dekkingsgraad van Nederlandse pen-

sioenfondsen steeg naar 108 procent. Dat betekent 

dat voor iedere euro die ze aan pensioen moeten uit-

keren ze 1,08 euro in kas hebben. In februari was de 

dekkingsgraad nog 104 procent. 

Ook de dekkingsgraad uitgesmeerd over de afgelo-

pen twaalf maanden steeg verder, tot 97 procent. Dat 

is boven het tijdelijk verplichte minimum van 90 pro-

cent. „Met de stijgingen van de afgelopen twee 

maanden lijken de meeste fondsen uit de gevaren-

zone te zijn”, aldus Aon (Aon is de grootste onafhan-

kelijke verzekeringsmakelaar van Nederland) 

Pensioenfondsen zijn de afgelopen maand geholpen 

door de verwachting dat de inflatie zal oplopen na de 

biljoenen dollars aan stimuleringsmaatregelen tegen 

de coronacrisis. Daardoor stegen met name op de 

Amerikaanse markt voor staatsobligaties de rentes. 

Tegelijkertijd bleven veel aandelen stijgen wegens 

het vooruitzicht op de heropening van de economie 

dankzij vaccinatieprogramma’s. 

Meer informatie:  

www.rd.nl/artikel/921334-pensioenfondsen-danzij-

stijgende-rente-uit-gevarenzone 

 

 

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 mei 

 2 mevr. J.W.A. Benschop - Ankoné 
 2 dhr. J.M. Clarenbeek 
 2 mevr. G.J.M. van der Wal - van de Zande 
 3 dhr. M. Reichard 
 3 mevr. D.A.M. Reijnders - v.d. Kar 
 4 mevr. J.C. de Zeeuw-van Hoorn 
 5 mevr. G. van Gent-van Hoof 
 6 mevr. M.L.J.A. Jongeneel-Goos 
 7 mevr. G.J. Huisman - Schoonhoven 
 7 dhr. P.M.L. Krop 
 7 mevr. A.J.M. Preitschopf - Winters 
 8 dhr. N. van Egmond 
 8 mevr. J. Janmaat - Kippersluis 
 8 dhr. A.S.P. Verschuur 
 9 dhr. J. Gerts 
 9 mevr. W.J. Wallaart - v.d.Voort 
 10 mevr. R.H. Beaupain 
 11 mevr. M.G.J. Kleiweg - de Frankrijker 
 11 mevr. M.Th. Velberg - v. d Poel 
 12 dhr. N.W. van  Grieken 
 12 dhr. L.N. Slaman 
 13 mevr. M.J. Bijl-van Rossum 
 14 mevr. H.L. van  Diem-Zuijdveld 
 14 mevr. W.M.P. Grootendorst - Bosman 
 14 mevr. M.H.A. Paalvast - Beijersbergen 

 15 mevr. A.M.L. Auad - Pieete 
 16 mevr. A.M. Pouwer - Vervaet 
 16 dhr. J.W.C.  Wesseling 
 17 mevr. T. Hartwijk - Slobbe 
 17 mevr. Th.C.M. Steensma - Verkampen 
 18 mevr. H.M. Boomers - Heutinck 
 18 mevr. E.E.M. van der Klauw - Bresser 
 19 mevr. W. v.d. Valk 
 20 mevr. N. Koelewijn-Slinger 
 21 mevr. S.F. Dreesman-Eliasberg 
 22 mevr. C.M. van Delft - Broekhuizen 
 23 mevr. A. Groenendijk - Marcelis 
 24 mevr. C.C. de Frankrijker-v.d. Berg 
 25 mevr. M.M. de Koning - Bron 
 25 dhr. T. Vermeer 
 27 dhr. R.P. Christoffels 
 27 dhr. T.W. van Esschoten 
 27 mevr. G.M. Rijnbeek - v.d.Werf 
 27 mevr. A.A. Verbakel-Melman 
 27 mevr. R.J.M. Vollebregt 
 29 dhr. A.C. van Dijk 
 29 mevr. Y.G.J. Winckels-Romgens 
 31 dhr. L.C. van der Lans 
 31 mevr. W.J.M. van Pinxteren - Gerts 
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De winnaars van de puzzel van maart zijn bekend. 

In de Aktueel nr. 3 van maart was er een puzzel afgedrukt over “ Ken uw klassiekers” deze was weer gemaakt 

door een van onze leden Marrie de Koning.  

Alle ingeleverde puzzels waren goed opgelost. De oplossing moest zijn…Hollands lied…  

We hebben uit de vele inzendingen 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, die deze keer “Mei - Maand” is genoemd. Hierbij komt het 

er op aan hoeveel u weet wat er zoal voor activiteiten in deze maand vallen en/of is gebeurt. 

 

De winnaars van de puzzel van februari zijn 

van links naar rechts: 

Joke van Hooft,  

Corrie van Triet  

Rheina Beaupain 

 

 

 

 

 

 

Oplossing Ken uw klassiekers 

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

5e letter van de artieste naam  DORUS 
 

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

Tegen wie? 7e letter  SPIEGELBEELD  
 

Wat regende het volgens Acda en De Munnik? 

10e letter  ZONNESTRALEN 
 

Over welke blauwe wezens zong Vader Abraham? 

7e letter  SMURFEN 
 

Wie liepen onder moeders paraplu? 

1e letter eerste naam HANNEKE 
 

Over welk land zong de Zangeres zonder Naam? 

6e letter  MEXICO 
 

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

2e letter   REGEN 
 

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

1e letter voor of achternaam  DIKKERTJE DAP 
 

Johnny Lion dronk Ranja met een rietje.  

Met wie? 5e letter  SOPHIETJE 
 

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

 9e letter  PINKSTERDAG 
 

Dromen zijn bedrog. Dit zong: 

5e letter van achternaam   MARCO BORSATO 
 

Wat was André Hazes senior een beetje? 

4e letter  VERLIEFD 

 

Oplossing: HOLLANDS LIED 
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MEI – MAAND Puzzel 
 

1. Veertig dagen na Pasen is het …. 

2. Ceremonie die plaatsvindt op 4 mei 

3. Mei wordt ook wel ....-maand genoemd 

4. En bij de katholieken ....-maand 

5. Aprilvlokjes brengen …. 

6. Plaats in Gelderland waar  

de vrede van WO 2 werd getekend 

7. Kom mee naar buiten allemaal,  

daar zoeken wij de .… 

8. Eén mei is de dag van de …. 

9. Vijftig dagen na Pasen is het …. 

10. Vijf mei 1945 

11. Ik ben 25 mei jarig. Mijn sterrenbeeld is .… 

12. In mei leggen alle vogels een ei.  

Behalve de .… 

13. En de .… 

14. Tweede zondag in mei is het .… 

 

Vul de antwoorden in en de rij boven het pijltje vormt de oplossing. 

 

 

Inzender: 
 

Naam: …………………………………….……….……….…… 

 

 Adres: …………………………………………………..………….. 

 

 Telefoonnummer: ……………………………………..………….. 

 

 Mail: ………………………………………..………………………. 

 

 

Inleveradressen: 

Wikkeveld 24 2742 GN  

Peter Zuidlaan 72 2742 VX 

Klaproos 5 2742 ME 

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

 

 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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Agenda 21 april – 26 mei 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 26 mei 2021 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 12 mei 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
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http://www.kbo-pcob.nl/nieuws/kbopcob_vereniging/gratis-voor-leden-en-abonnees-het-magazine-per-app/
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