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Redactioneel 

Vakantie 
 

Even alles loslaten… of (op)nieuw ontdekken… 
 

In de komende twee maanden waarin er geen KBO-

Aktueel zal verschijnen, kunnen we ons weer opla-

den om er straks in het nieuwe seizoen er hopelijk 

weer volop tegenaan te kunnen gaan. (De voorzitter 

schrijft hierover in zijn column.) 

Voor de een is vakantie erop uit gaan (het mag en 

kan weer), voor de ander genieten van de rust en de 

kleine dingen om ons heen. De bloeiende tuin, een 

vrolijk balkon, een bezoekje bij familie, vrienden of 

bekenden, is na zo’n lange tijd ook weer mogelijk. 

Dat doet ons goed!  

Velen van u zullen in Nederland verblijven en ont-

dekken hoe mooi ons kikkerlandje is. Anderen blij-

ven (soms noodgedwongen) thuis en wellicht kunt u 

hen met een kaartje opvrolijken en laten meegenieten 

van uw vakantie.  

Waar u ook zal verblijven; een mooie zomer wens ik 

u in gezondheid toe! 

 

Jeannette van Egmond, Redactie 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen. 

Als u dit nummer ontvangt is het 30 juni. Als ik dit 

schrijf is het 17 juni. Het gaat nu snel met het versoe-

pelen van de corona maatregelen. Je leest in de krant, 

dat het de mensen nu niet snel genoeg kan gaan, maar 

er is ook bezorgdheid of het niet te snel gaat. 

Op 5 november 2019 ben ik ad-interim voorzitter ge-

worden, en tijdens de jaarvergadering op 2 oktober 

2020 officieel voorzitter. Om me voor te bereiden op 

de functie van voorzitter heb ik in november 2019 

oud-voorzitter Lies Steenland uitgenodigd. Ik vroeg 

haar wat zij belangrijk vond in deze rol. Wat mij van 

dat gesprek goed is bijgebleven: het contact met de 

leden. Ze adviseerde ga naar bijeenkomsten zoals 

bingo en bezoek ook de ouderenvieringen in de Ont-

moetingskerk. Hier zijn mogelijkheden om met de 

leden contact te maken. Maar zoals u weet zijn deze 

momenten om elkaar te ontmoeten er vanwege co-

rona niet meer geweest. 

Ik heb zeker de afgelopen periode leden gesproken. 

Maar ik twijfel of ik voldoende weet wat de leden 

bezighoudt en waar ze plezier aan beleven of zich 

zorgen om maken. Toch wordt mij hiernaar regelma-

tig gevraagd door organisaties in Waddinxveen die 

zich hiermee bezighouden. Ook ontvang ik met grote 

regelmaat informatie via internet over allerlei onder-

werpen. Laatst over een brochure over Senioren en 

Veiligheid. In de vorige Aktueel stond de link om 

hem te downloaden. Heel actuele informatie. Ik weet 

alleen niet hoeveel mensen hem kunnen lezen. Zo-

juist kregen we bericht dat onze aanvraag gehono-

reerd wordt en we de brochure toegestuurd krijgen. 

Ik hoop dat hij op tijd is zodat hij met het magazine 

en de Aktueel meegezonden kan worden. Maar an-

ders in het volgende nummer. 

Ik ben blij dat er eindelijk licht aan het einde van de 

coronatunnel komt. 

Dat we elkaar in steeds grotere groepen mogen ont-

moeten. De organisatiecomités Reis- en Culturele-

Activiteiten hebben al wat datums geprikt, lees daar-

over verder in deze Aktueel meer. 

 Maar nu eerst de vakantieperiode. De volgende 

KBO-Aktueel ontvangt u 25 augustus daarin zal 

meer definitieve informatie staan over de geplande 

activiteiten. Want de werkgroepen gaan ondanks de 

vakantie door met het organiseren. Ik wens u een 

fijne zomerperiode toe. 

 

Met vriendelijke groet,  

Quirien Groenendijk 
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Gedicht: 
 

Pas op voor de hitte 
 

Denk aan juffrouw Scholten, 

die is vandaag gesmolten, 

helemaal gesmolten, op de Dam. 

Dat kwam door de hitte, 

daar is ze in gaan zitten 

- als je soms wil weten hoe dat kwam. 

Ze hebben het voorspeld: Pas op, juffrouw, je 

smelt! 

Maar ze was ontzettend eigenwijs... 

Als een pakje boter, 

maar dan alleen wat groter, 

is ze uitgelopen, voor het paleis. 

Enkel nog haar tasje 

lag daar in een plasje... 

Alle kranten hebben het vermeld 

op de eerste pagina. 

Kijk het zelf maar even na. 

Ja, daar staat het, kijk maar: dame smelt. 

Die arme juffrouw Scholten... 

helemaal gesmolten... 

Als dat jou en mij eens overkwam... 

Laten we met die hitte  

overal gaan zitten... 

maar vooral niet midden op de Dam. 

 

Annie M.G. Schmidt 

 

 

 

 

 

 

Vanuit het bestuur 

Beste leden, 

In het KBO/PCOB magazine vindt u 

deze maand naast de Aktueel 

nieuwsbrief ook een puzzelboekje. 

Waarschijnlijk zullen er leden zijn 

die dit al in de bus hebben gekregen 

maar ook veel leden niet. 

De komende vakantie zal er ook weer tijd zijn om 

leuke dingen te gaan doen en daar kan puzzelen er 

een van zijn. De Vierstroom biedt dit puzzelboekje 

geheel gratis aan voor onze leden en daar zijn wij ze 

dankbaar voor. 

Als bestuur en werkgroepen wensen wij u veel puz-

zel plezier toe. 

 

Informatie Landelijke KBO-PCOB 

KBO-PCOB Ener-

gie biedt u een eer-

lijk advies, goede 

en betrouw-

bare service en 

eerlijke prijzen. 

Ook bewaken wij uw energiecontract. Mocht uw 

vaste tarievenperiode aflopen, dan informeren wij u 

tijdig om (samen) weer de beste keuze te kunnen ma-

ken. 

Zo voorkomen wij dat u onbewust dure variabele ta-

rieven gaat betalen. Onze ervaring leert dat meer dan 

de helft van onze leden betalen voor dure variabele 

tarieven. 

✓ Persoonlijk contact en adviesgesprek 

✓ Voordelige stroom-en gastarieven 

✓ Wij regelen de opzegging voor u 

✓ Uw energiezaken in vertrouwde handen 

✓ Gewoon via de post of telefoon 
 

Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op. 

Wij bekijken graag samen met u wat in uw persoon-

lijke situatie mogelijk is en of u ook goedkoper 

kunt. 

Bel 085 - 486 33 64 of stuur een mail naar 

klantenservice@KBO-PCOB-voordeel.nl 
 

Kijk op : www.kbo-pcob-voordeel.nl/energie  

 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten 

Zet vast in uw agenda 
najaar tocht  15 september. 

 

Beste KBO leden, 
 

Wat een goed vooruitzicht de zomer is echt begon-

nen, vaccineren loopt als een trein. 

We kunnen weer plannen maken, het is zo lang gel-

den. 

We gaan er een gezellige en mooie dag van maken. 

In de volgende Aktueel meer details. 

 

Fijne zomer groet van Irene en Riet. 

 

P.S. Dit nog steeds onder voorbehoud van dan de si-

tuatie van COVID-19  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:klantenservice@KBO-PCOB-voordeel.nl
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/energie


KBO Aktueel 30 juni 2021 Blad 3 

Informatie Passiespelen 

De kogel is door de kerk: de passiespelen te-
gelen 2021 gaan door!  

Op zaterdag 3 juli 

vinden in openlucht-

theater De Doolhof 

de eerste twee voor-

stellingen plaats van 

de 21ste Tegelse Pas-

siespelen. Tot en 

met zondag 5 september worden 36 voorstellingen 

gespeeld, telkens twee maal per dag, zonder pauze en 

coronaproof.  

Eind maart 2020 – decor en kostuums waren klaar – 

aan de vooravond van de laatste repetitiefase gooide 

corona roet in het eten. Regisseur, artistiek team, de 

spelers en alle andere medewerkers staan sindsdien 

in de startblokken. Eerst uitstel naar 18 april 2021 en 

vervolgens uitstel naar uiteindelijk 3 juli 2021. Meer 

dan een jaar later dan gepland.  

Meer dan een jaar lang is – binnen toegestane nor-

men – verder gerepeteerd. Eind oktober werd beslo-

ten om een coronaproof voorstelling te maken met 

een herwerkt script. Publiek op ‘anderhalve meter’ 

en op 25% van de theatercapaciteit. Mocht er verrui-

ming komen dan kan wél worden opgeschaald.  

Allen hebben er ontzettend veel zin in! De motivatie 

is hoog, de beleving intens.  

Na twee keer uitstel. Eindelijk spelen! Drie maal is 

scheepsrecht.  

Reeds gekochte kaarten blijven geldig en mensen 

met een voucher kunnen nieuwe kaarten kopen en 

die met de waarde van de voucher betalen. Kijk voor 

de korting voor groepen en individuen van KBO-

PCOB op: https://www.passiespelen.nl/kbo-pcob/  

Actiecode voor KBO-PCOB is: PASSIE21KPZ  

Op  www.passiespelen.nl  staat alle informatie.  

 

 

 

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 juli

 1 dhr. A.A.J. Diks 
 1 mevr. A.C.M. van Egmond-v. d.  Berg 
 1 mevr. H.A.P. Kleiweg - de Waal 
 1 dhr. D.A. Twigt 
 2 dhr.  van Berkel 
 2 mevr. H. Dekker-Kraan 
 3 mevr. P. Verhoeff - Swaans 
 4 dhr. W.C.A. Prins 
 4 mevr. M.C.T. Sluys - de Groot 
 5 mevr. R. Koster - v.d. Stelt 
 5 mevr. M. Pelgrim - Kop 
 6 dhr. J.A. Kok 
 6 mevr. A. Hillers - Tjin A Kiet 
 6 dhr. J.J. Wubben 
 7 mevr. A.P. Lanser-Bauritius 
 9 mevr. P.Th. Fianen-Rossum 
 9 mevr. L.J.M. Oosterom 
 10 dhr. A. van der Berg 
 10 dhr. P.C.C. de Koning 
 10 dhr. J.F.M. Zaat 
 11 mevr. C.P. Lelieveld - Wielenga 
 12 mevr. C.E. van Leeuwen - Vermeulen 
 12 mevr. C.W.M. Offers - Tomeij 

 13 dhr. J. van der Lans 
 14 mevr. A.P.E. Heemskerk - Maas 
 15 dhr. J.C.M. Heemskerk 
 15 mevr. A.M.A. Hertog-Bron 
 15 mevr. M. de Zwijger - Böcskör 
 16 dhr. W.C. de Bruin 
 16 dhr. P.J. Goemans 
 17 mevr. G.M. v.d. Meerschaut-Verbeeck 
 17 mevr. W. Roefs - Bekker 
 17 mevr. B.W. Smeitink - Jansson 
 18 mevr. M.G.W. Compeer-Koot 
 20 mevr. I.L. van Leeuwen 
 21 mevr. C.M.E. Christoffels-Hollink 
 23 dhr. A.C.M. van der Geest 
 24 dhr. P. Vink 
 25 mevr. Th. van der Hoorn-Halsema 
 27 mevr. C.H. Mulleman - de Frankrijker 
 28 dhr. J.G. Dijkhuizen 
 28 mevr. J.S. Noordhoek-'t Hart 
 29 dhr. Q.H.M. Groenendijk 
 29 mevr. L. Koolmees - Bolkenbaas 
 31 mevr. H.G.M. Becker 
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Wij feliciteren in de maand augustus

 1 mevr. M.C. Boere - Groenendijk 
 1 dhr. G. Mulleman 
 1 mevr. A. Jansen - Koelink 
 2 mevr. L. de Waard-Bennis 
 2 dhr. A. Berg 
 3 dhr. D. Speksnijder 
 3 mevr. C.G. de Boer 
 5 dhr. J.J. Laan 
 6 dhr. N. Versloot 
 6 dhr. J.A. Berendse 
 9 dhr. J.P.A. de Bruin 
 9 mevr. H.C. Berg - van Klink 
 12 dhr. F.  Esser 
 13 dhr. W. Waterreus 
 14 mevr. W.C.M. Verweij - van Berkesteijn 
 16 mevr. H.M. Kleiweg - Kingma 
 16 mevr. J.A. Hol-Verboom 
 17 dhr. J. Brosens 
 18 mevr. M.J.J. Zaat - van Delft 
 19 mevr. C.A.J. Posthumus - Vesseur 

 19 mevr. L.M.E.G. van den  Bosch-Duimel 
 20 mevr. M. Slootjes - Zoethoutmaar 
 21 mevr. A.H. van der Zon-Visser 
 23 dhr. J. van der Laan 
 23 dhr. M. Koetsier 
 24 dhr. Th. Koetsier 
 25 mevr. G.M. de Knegt-Luiten 
 26 mevr. C. Schuurs - Wijnen 
 27 mevr. A.J. Helmond - Prinsenberg 
 28 mevr. W.J.C. Kleiweg - Vergeer 
 28 mevr. E.G. Lugten 
 29 mevr. L.M. Lekx - Schenk 
 30 mevr. R. Kruize - Neyndorff 
 30 dhr. J.A. Hillers 
 30 dhr. J.A. Doeleman 
 31 mevr. J.G. van der Laan-v.d.Flier 
 31 mevr. M.L.A. Kremers 
 31 mevr. G. Regters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De winnaars van links naar rechts: Riet Evers, Minie Boomers en Jan Snaterse 
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HET WEER IN NEDERLAND – puzzel 
 

 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 

                 
 

            
      Oplossing 
 

1. Waar wordt luchtdruk mee gemeten? 
 
2. “Het dondert en het bliksemt..…”. Wie zong dit lied? 
 
3. Hoe heet de opstijgende warme lucht waar vooral zweefvliegers gebruik van maken? 
 
4. Wie was de allereerste weerman op TV? 
 
5. Het regent en de zon schijnt. Wat een mooie ……… 
 
6. Waar staat de letter M voor in KNMI ? 
 
7. Wie is dit? → → → → → → 
 
8. Hij laat de …. door de hekken gaan 
 
9. Wie is de oprichter van het KNMI?  

Zijn voornaam is Christophorus 
 
10. En wat geeft water in de sloot? 
 
 

DE OPLOSSING IS: …………………………………………………… 

 

 

Inzender: 
 

Naam: …………………………………….……….……….…… 
 

Adres: …………………………………………………..………. 
 

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

E-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 30 juni – 25 augustus 2021 

• Jaarvergadering  2020  staat gepland op: 01-10-2021 ( nadere informatie volgt ) 

• Najaarsdagreis staat gepland op: 15-09-2021 ( nadere informatie volgt ) 

• v.d.Kloostermode staat geplant op: 16-09-2021 ( nadere informatie volgt ) 
 

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   

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

dagelijkse nieuwsbrief: www.seniorenjournaal.nl  

➢ 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 aktueel of op eerdere nummers en het handige is dat u als u op de links klikt 

meteen te zien krijgt wat u zoekt.  

➢ 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 deze allemaal voor u doen? 

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

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

Of instaleer gratis de app voor leden van de KBO/PCOB :  

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 

➢ 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 

➢ KBO/PCOB LEDENVOORDEEL Bekijk alle voordeel op: www.kbo-pcob-voordeel.nl  
 

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 25 augustus 2021 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 13 augustus 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.seniorenjournaal.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie
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/
https://mailchi.mp/61cf9e801e0c/sint-jan-de-doper-victorientje-nr-8037713?e=0d6c62b056
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
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