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Redactioneel 

Juni: 

Zal het de komende maand dan eindelijk wat mooier 

weer worden na al die wisselvallige dagen van de af-

gelopen tijd? Ik hoop het van harte! 
 

Het is wel van alle tijden om te praten over het weer, 

dat blijkt uit de (weer)spreuken die ik even opzocht 

op internet. Op www.mooiespreuken.net kun je van 

alles vinden. En of ze allemaal uitkomen??? Zo zijn 

er veel spreuken die ik wel kende, maar niet precies 

de datum ervan wist. Een heel kleine greep uit het 

aanbod: 

01 juni: Regen met Sint-Veith, dan regent het zes 

weken in de tijd; 

10 juni: Heeft Sint-Margriet geen zonneschijn, dan 

zal het een natte zomer zijn; 

24 juni: Het weer van Sint-Jan, houdt dertig dagen 

aan. 

In juni dondergevaar, dan is het een vruchtbaar jaar; 

Als de noordenwind in juni staat, komt het onweer 

veel te laat; 

Met een zomerwervelwind, is het weer ons goed 

gezind. 
 

Een mooie zomerse junimaand wens ik u toe! 
 

Jeannette van Egmond, Redactie 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO Waddinxveen. Het vacci-

neren begint nu goed op stoom te komen. Maar op 

korte termijn zullen we elkaar als grotere groep nog 

niet ontmoeten. Het bestuur van de KBO blijft zoe-

ken naar alternatieven; zo staan de bussen van Mu-

seum Plus Bus nog steeds stil en rijdt er op korte ter-

mijn nog geen bus gezellig naar een museum. Maar 

nu is het tweede magazine “TOTZO” bijgevoegd. U 

leest er elders over in deze KBO Aktueel. 

Nu we het mooiere weer tegemoet gaan is het ook 

goed om erop uit te trekken en lekker te bewegen. In 

Waddinxveen zijn er 4 z.g. Wad-beweeg-routes 

uitgezet. Ook hiervan vindt u een flyer bij dit maga-

zine. Deze beweegroute kunt u samen met kleine 

groep, op afstand, of alleen afwerken. Op speciaal 

opgehangen bordjes staan de oefeningen beschreven. 

De startpunten van de routes zijn:  

1. het Anne Frank Centrum 

aan het Jan van Bijnenpad, 

2. het gebouw “Zonnig Zuid” 

bij de ST. Victorstraat 

3. bij de studio van RTW aan 

de Tollenslaan 

4. bij de Morgensterkerk aan het Zonnehof 

U bepaalt uw eigen tempo en wat lekker is en waar u 

zich goed bij voelt. 
 

Ook is er van de KBO-PCOB een beweegpro-

gramma voor 65-plussers. Het heet Kom in bewe-

ging met Oefen je Vitaal! Hier zijn speciale trainers 

voor in te huren die zelf ook 65+ zijn. Maar helaas 

dat is nu niet mogelijk. Wel is er een oefenboek te 

verkrijgen dat heet: Senior Stap Studie waar aan de 

hand van duidelijke foto’s tips en oefeningen worden 

gegeven om op een veilige manier met uw rollator 

om te gaan. Dit boek is via mij of het secretariaat te 

verkrijgen voor € 5.00. Degene die in de enquête 

aangegeven hebben in de Oefen je Vitaal geïnteres-

seerd te zijn ontvangen bericht als het weer mag. 

Ik wens u heel veel plezier bij het bewegen in de bui-

tenlucht. 
 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk 

 

 

KBO-PCOB Ledenvoordeel 

In deze nieuwsbrief 

bieden we u een se-

lectie van nieuwe en 

populaire aanbiedin-

gen die het leven 

goedkoper, makke-

lijker, veiliger, gezonder en leuker maken! U betaalt 

eenvoudig en veilig via iDEAL of bankoverschrij-

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.mooiespreuken.net/
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ving! Heeft u hulp nodig? Onze klantenservice helpt 

u graag 

Email: klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl 
 

Tel: 085-4 86 33 64  van maandag tot donderdag van 

09.00 t/m 17.00 uur en vrijdag van 09.00 t/m 16.30 

uur. 

Bent u geïnteresseerd kijk dan naar deze nieuwsbrief 

op: 

https://mailchi.mp/kbo-pcob-voordeel.nl/de-beste-

aanbiedingen-voor-u-op-een-rij-2533456?e=df65c 

15833 

 

 

Museum Plus Bus 

Beste leden KBO afd. Waddinxveen 

Al meer dan een jaar leven wij in een 

veranderende samenleving. Waar wij 

normaal dagelijks gratis busreizen 

voor senioren naar musea organiseer-

den, kwam opeens alles stil te liggen. 

Iedereen werd gevraagd thuis te blij-

ven en ook onze musea moesten hun 

deuren sluiten. Heel logisch, maar het was zeker niet 

makkelijk of leuk. 

Kunst kan troost en vertrouwen bieden in onzekere 

tijden. We hebben daarom meerdere plannen be-

dacht, zodat wij de mensen die wij normaal een dagje 

mee uit namen toch iets moois konden aanbieden. 

Dat werd onder andere het magazine ‘Totzo’. In ok-

tober 2020 werd de eerste editie uitgebracht en uit de 

reacties bleek dat de lezers het fijn vonden om even 

wat afleiding van de dagelijkse beslommeringen te 

hebben. 

En daarom bieden wij u nu het tweede magazine 

‘Totzo’ aan, waar u weer in kunt lezen over geselec-

teerde kunstwerken van onze musea. 

En kunt u hierin ook zelf weer creatief aan de slag. 

Op onze website www.museumplusbus.nl  hebben 

wij voor alle lezers die niet genoeg kunnen krijgen 

van alle kunstwerken een pagina gevuld met leuke 

extra’s. Zij kunnen daar verschillende kleurplaten, 

rondleidingen door musea, filmpjes en ons eerste 

magazine vinden. Met deze magazines willen wij te-

gen u en alle deelnemers van de Museum Plus Bus 

‘Totzo’ zeggen. Onze bussen staan nog stil, maar in 

de toekomst verwelkomen wij u graag weer van harte 

in de bus en het museum. 

 

 

Tegelwijsheden 

Tegelwijsheden, opgeschreven door senioren, 

worden aangeboden aan de leden van de Tweede 

Kamer. Spreuken als “De jongeren van vandaag 

zijn de ouderen van morgen” en “Zelfs de wijste 

uil was vroeger een uilskuiken” sieren binnenkort 

de werkkamers van politiek Den Haag. 
 

De tegels zijn een ini-

tiatief van seniorenor-

ganisatie KBO-PCOB. 

Marcel Sturkenboom, 

directeur: “Het afgelo-

pen jaar liet maar weer 

eens zien dat er veel 

over senioren wordt 

gesproken, en niet zo-

zeer mét. Terwijl er 

zoveel belangrijke besluiten genomen moeten wor-

den. Denk aan de woningbouw, zorg en pensioenen. 

Dan is het goed dat er voor alle Kamerleden een ge-

heugensteuntje straks aan de muur prijkt dat laat we-

ten dat de senioren er ook nog zijn.” 

Voor alle Kamerleden is er een uniek tegeltje be-

schikbaar. Alleen de fractievoorzitters krijgen een-

zelfde tegel, met de tekst “Levenswijsheid van de ou-

deren is het kapitaal van de samenleving” erop. Deze 

tekst is van de 83-jarige Catharine Schimmelpen-

nink. Haar tegelwijsheid werd als winnaar gekozen, 

uit de vele honderden inzendingen die KBO-PCOB 

kreeg na een oproep hiervoor. Schimmelpennink: 

“Het is veel meer dan een tegeltjeswijsheid. Het gaat 

om de vraag erachter: hoe maak je dit kapitaal van 

de ouderen vruchtbaar? Wijsheid wil gedeeld wor-

den, doe je dat niet, dan droogt het op.” 

Maar liefst 150 tegelwijsheden, opgeschreven door 

senioren, worden aangeboden aan de leden van de 

Tweede Kamer, meldt KBO/PCOB. Spreuken als 

“De jongeren van vandaag zijn de ouderen van mor-

gen” sieren binnenkort de werkkamers van politiek 

Den Haag.  De eerste tegelwijsheden zijn uitgedeeld 

aan de Tweede Kamer. En werden in ontvangst ge-

nomen door vertegenwoordigers van VVD, D66, 

CDA, PvdA, ChristenUnie, SGP, Volt en Fractie 

Den Haan. 

 

 

Verwarrende tijden en bijzondere verhalen 

Het coronavirus legt ons publieke le-

ven grotendeels stil. De maatregelen 

om afstand tot elkaar te bewaren en 

voorlopig vooral thuis te blijven, 

veranderen ons leven ingrijpend. 

Hoe beleven senioren in Nederland deze uitzonder-

lijke tijden? Waar maken zij zich zorgen over, wat 

geeft hen hoop en troost, hoe brengen zij de dag 

door? Op Wij & corona verzamelen we hun verhalen 

en geven we een podium aan ouderen om hun erva-

ringen te delen. wilt u deze verhalen lezen kijk dan 

op: https://wijencorona.nl 

 

Mevrouw Schimmelpennink 
en Wopke Hoekstra 

mailto:klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl
https://mailchi.mp/kbo-pcob-voordeel.nl/de-beste-aanbiedingen-voor-u-op-een-rij-2533456?e=df65c15833
https://mailchi.mp/kbo-pcob-voordeel.nl/de-beste-aanbiedingen-voor-u-op-een-rij-2533456?e=df65c15833
https://mailchi.mp/kbo-pcob-voordeel.nl/de-beste-aanbiedingen-voor-u-op-een-rij-2533456?e=df65c15833
http://www.museumplusbus.nl/
https://wijencorona.nl/
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Verhalen van ouderen  

 
Hierbij een van de verhalen verteld door Leny. 

Als rasechte Goudse serveert Leny, een kordate 

vrouw van bijna 81, een siroopwafel bij de koffie en 

vertelt ze over haar leven in haar woning in Gover-

welle. Ze is een  vrouw die weet wat ze wil en is po-

sitief ingesteld. Sinds een jaar of vijftien woont ze in 

haar gelijkvloerse woning. Ze mag, als het weer het 

toelaat, haar dag graag beginnen in haar voortuin. Op 

een stoel in de zon met een krantje erbij. Af en toe 

komt iemand een praatje maken en er is altijd wat te 

zien in de straat, want er komen veel mensen voorbij. 

Leny komt uit een groot gezin. Ze heeft vier broers 

en zes zussen en nog goed contact met haar (schoon) 

zussen die nog leven. Helaas zijn haar broers inmid-

dels overleden. Regelmatig belt ze met haar familie-

leden, en als het kan gaan ze bij elkaar op bezoek. 

Als er iets is, staan ze voor elkaar klaar. Met veel 

warmte spreekt ze over haar kinderen en kleinkin-

deren en laat foto’s zien. Het is duidelijk dat zij gek 

zijn op ‘oma Leny’. 

Moeilijke tijden heeft ze zeker gekend. Op haar 38e 

verloor ze haar man. Hij was eerder behandeld voor 

kanker. In februari was hij nog gezond volgens de 

arts, maar in mei datzelfde jaar is hij toch overleden. 

Hij werd 45 jaar. Haar jongste zoon was nog een peu-

ter. “Het was moeilijk, maar je moet door”. Haar kin-

deren zijn trots op haar en hebben wel eens gezegd: 

“Dat heb je toch maar mooi gedaan in je eentje!” 

Een paar jaar geleden is er een gezwel weggehaald 

uit de rug van Leny. Het was toen spannend of ze het 

zou overleven. Er zit nu een ijzeren plaat in haar rug, 

maar daar heeft ze gelukkig weinig last van. Ze kan 

nog alles zelf doen. Alleen op een trapje staan om 

bovenop de kast schoon te maken, dat heeft haar 

dochter liever niet! En zij zelf eigenlijk ook niet. Ze 

hoopt in haar  huidige huis nog heel lang te kunnen 

wonen. 

Voordat ze hier kwam wonen, woonde ze in een 

grote eengezinswoning. Toen de vorige bewoonster 

van haar huidige huis tijdelijk naar een revalidatie-

centrum ging, schreef ze de woningbouwcorporatie 

meteen een brief om haar interesse voor de woning 

kenbaar te maken. Ze had geluk, de bewoonster 

wilde niet meer terug komen en Leny kreeg de wo-

ning toegewezen. “Ik kwam bij Woonpartners en de 

mevrouw achter de balie zei dat ze Leny had gepro-

beerd te bellen over de woning, maar dat ze haar niet 

had kunnen bereiken. “Nee, dat klopt, want ik zat 

hier te wachten!” Er werd haar uitgelegd dat ze een 

aantal dagen bedenktijd had of ze de woning wilde 

hebben. “Maar ik hoef geen bedenktijd. Ik weet al 

hoe die huisjes er uit zien”, zegt Leny tegen de me-

dewerkster. “Nou, toen hebben we meteen alles in 

orde gemaakt en was de woning voor mij!” 

Als tip aan andere ouderen wil ze dan ook  meegeven 

dat je niet teveel moet denken, maar vooral moet 

doen! 

Dat heeft haar in ieder geval dit mooie huisje opge-

leverd. En mocht mevrouw lichamelijk achteruit 

gaan? Dan vertrouwt ze op de hulp van Zorgpartners 

die om de hoek zitten. Fijn om een plan te hebben! 

Kijk voor ‘Zilveren Helden’ deel 1 + 2 op de website 

www.zilverenhelden.nl  

U kunt het boekje Zilveren Helden ook opvragen bij:  

Johanna Hoving via: e-mail 

johannahoving@tijdvooractie.nl  

Mobiel: 06-24 11 54 29 

 

 

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. 

 

 

 

‘Zi lveren Helden Gouda ’   
Verhalen van ouderen die zelf vertellen over hoe zij 
het ouder worden ervaren en hoe zij zich voorbe-
reiden op wat er komt kijken bij deze levensfase. 
Het artikel gaat specifiek over wonen: hoe voor te 
bereiden op het wonen als je ouder wordt? Zijn er 
genoeg voorzieningen en een netwerk in de buurt? 
Is het huis ook nog prettig te bewonen als u slecht 
ter been bent enz. enz. 
 

 

http://www.zilverenhelden.nl/
mailto:johannahoving@tijdvooractie.nl
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Wij feliciteren in de maand juni

 1 dhr. M.A.A. van  Leeuwen 
 1 dhr. R. Sandbrink 
 3 mevr. M.A. Spoor-Bakker 
 5 mevr. M.M.W. de Knoop-van Bezooijen 
 6 dhr. J.H. Kientz 
 6 mevr. M. Sirre - Nijkrake 
 6 mevr. Y.L. Smit - Barbet 
 7 mevr. E. van Catz 
 8 dhr. P.H.F. Roefs 
 10 mevr. A.M.F. Laan - Winter 
 10 mevr. H.J. van Meijeren-Schouten 
 12 mevr. M.P.J. van Leeuwen - Stokkermans 
 13 dhr. S.G. Vermey 
 15 dhr. H.C.J. van Boxtel 
 15 mevr. M.Th. Gerts 

 15 dhr. J.Th. Scholtes 
 16 dhr. F. Posthumus 
 17 mevr. P. van Eijk-Speksnijder 
 18 mevr. J. van Veen 
 21 mevr. M.J.A. Mulder - van Leeuwen 
 25 mevr. G. de Bruin - van der Willik 
 25 mevr. C.M.J. de Frankrijker 
 26 dhr. A.D.M. van Soest 
 26 mevr. A. Verkerk-Stigter 
 27 mevr. J.M. de Bakker - ter Meer 
 27 dhr. H.H.F. Kuyper 
 28 mevr. M.W. Slaman - Moons 
 28 dhr. J.E.J.M. Tschroots 
 29 mevr. T.M.P. Mooren - van Paassen 
 

 

 

 

Oplossing 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 .… 

 

OPLOSSING: VOORJAARSBLOEM 

 

 

 

 

Uit de vele goede inzendingen zijn drie 

winnaars getrokken van links naar rechts: 

Gré van Gent, Joke Noordhoek en Marja 

Mooyenkind 
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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 26 mei – 30 juni 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 

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

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

Aktueel digital kunt lezen en ook van maanden terug kunt kijken ga naar: www.kbowaddinxveen.nl  klik 

op ons maanblad Aktueel of op eerdere nummers 

➢ Heeft u vragen over Corona vaccinatie ga naar:www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie 

➢ 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.: https://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/ 

➢ Wist u dat u het Victorientje ook digitaal kunt lezen? 

https://mailchi.mp/61cf9e801e0c/sint-jan-de-doper-victorientje-nr-8037713?e=0d6c62b056 

➢ Twee Fitte tachtigers vertellen wat zij doen om gezond oud te worden: https://www.ad.nl/gezond/ 

fitte-tachtigers-vertellen-wat-zij-doen-om-gezond-oud-te-worden~a6f277e8/ 

➢ Babbeltiplijn Er kan, net als vorig jaar, ook gebeld worden met onze Babbeltiplijn. Heeft u bijvoorbeeld 

vragen over digitale fraude, babbeltrucs of oplichting via WhatsApp, dan kunt u bellen met een van onze 

veiligheidsadviseurs via de Babbeltiplijn. Het nummer is 030 – 3400 655 en is van maandag tot en met 

donderdag, tussen 10.00 en 13.00 uur bereikbaar 

➢ Vrijwilligersbrochure Senioren en Veiligheid Met deze brochure willen wij u graag inzicht geven in de 

verschillende methodes en geven wij tips om dergelijke oplichting te voorkomen. Want laten we het ze 

niet te makkelijk maken. 

Download de brochure: www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid/documenten/ 

brochures/2021/04/01/vrijwilligersbrochure-senioren-en-veiligheid 

 

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 30 juni 2021 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 18 juni 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.facebook.com/kbowaddinxveen
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
https://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/
https://mailchi.mp/61cf9e801e0c/sint-jan-de-doper-victorientje-nr-8037713?e=0d6c62b056
https://www.ad.nl/gezond/fitte-tachtigers-vertellen-wat-zij-doen-om-gezond-oud-te-worden~a6f277e8/
https://www.ad.nl/gezond/fitte-tachtigers-vertellen-wat-zij-doen-om-gezond-oud-te-worden~a6f277e8/
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid/documenten/brochures/2021/04/01/vrijwilligersbrochure-senioren-en-veiligheid
http://www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/senioren-en-veiligheid/documenten/brochures/2021/04/01/vrijwilligersbrochure-senioren-en-veiligheid
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl

