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Redactioneel 

Een nieuw seizoen…. 

En hoopvol gestemd…. 
 

Wanneer u deze KBO-Aktueel in de brievenbus 

krijgt loopt deze wisselvallige zomer bijna ten einde. 

Hopelijk heeft u zich toch – ondanks de vele regen-

buien – kunnen vermaken. 
 

En dan kunnen we nu weer vooruit gaan kijken…. 
 

De werkgroepen Reis Activiteiten en Culturele Acti-

viteiten hebben voor september al leuke uitjes ge-

pland: een mooie dagreis naar Texel en een dagje ge-

zelligheid naar Van der Kloostermode in Boskoop. 
 

Dat voelt goed!. We kunnen gelukkig zo langzamer-

hand weer samen komen om activiteiten met elkaar 

te beleven. We zijn daar wel aan toe na zo’n lange 

periode waarin dit niet mogelijk was door corona. 

Dus schroom niet en doe mee met deze en komende 

activiteiten! 

Ook ouderen-artsen doen een oproep aan allen om 

zich weer meer buiten het eigen huis te begeven, is 

te lezen op blz. 2 van deze Aktueel. Het voelt mis-

schien nog wat eng, maar we kunnen  dit proberen 

– met inachtneming van de RIVM-richtlijnen – om 

zo niet langer in een isolement te leven. Doe wat 

voor u goed voelt. Hopelijk krijgen we eind septem-

ber ‘groen licht’ van het interim-kabinet voor het op-

heffen van alle maatregelen. 
 

Een Pareltje van hoop is deze uitspraak: 
 

Hoop is een teder afscheid van gisteren 

en de geboorte van nieuwe hoop voor morgen. 
 

Of deze: 
 

Mensen die overal nog een lichtpuntje zien, 

zitten niet zo gauw in het donker. 
 

Bron: Juweeltjes boekje. 
 

Ik wens u een mooi seizoen toe met onze ‘eigen’ 

KBO, afdeling Waddinxveen. 
 

Jeannette van Egmond, Redactie 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen. Als 

voorzitter van de grootste seniorenbond van Wad-

dinxveen word ik regelmatig uitgenodigd voor bij-

eenkomsten met als thema “eenzaamheid”. Voor 

mij is het heel moeilijk om te spreken over het gevoel 

van eenzaamheid van onze leden. Ik ontmoet mensen 

met een heel groot netwerk en in mijn ogen een druk 

sociaal leven die zich toch eenzaam voelen. Maar 

ook mensen die dit niet hebben en zich in het geheel 

niet eenzaam voelen.  

Er is vanuit het ministerie van volksgezondheid, wel-

zijn en sport een speciaal actieprogramma: Een te-

gen eenzaamheid. Van 30 september tot 7 oktober 

is er weer de week tegen eenzaamheid, met tal van 

activiteiten om elkaar te ontmoeten. Namens het be-

stuur van KBO-afdeling Waddinxveen heb ik ook de 

Waddinxveense politieke partijen aangeschreven. 

Deze partijen zijn nu bezig om hun partijplannen te 

maken met het oog op de gemeenteraad verkiezingen 

van maart 2022. Hier ook aandacht gevraagd voor 

eenzaamheid bij ouderen. 

Meer dan helft van de mensen ouder dan 75 jaar in 

Nederland zegt zich eenzaam te voelen. In Waddinx-

veen gaat het om 53% van de 75-plussers. 

Mooi om te melden is dat sinds kort in Waddinxveen 

Frank en Marja van de Berg zijn gestart met dagbe-

steding “De Tulp”. U leest hier meer over in deze 

KBO-Aktueel. 

Maar minstens zo belangrijk is wat doen we er zelf 

aan. Want dé eenzaamheid oplossen, dat kan nie-

mand alleen. Maar iemands eenzaamheid doorbre-

ken, dat kunnen we allemaal. Denk hierbij simpel 

aan een kaartje sturen, of iemand opbellen.  

‘Samen zijn. Is samen lachen, samen huilen. Leven 

door dichtbij elkaar te zijn. Samen zijn, is sterker dan 

de sterkste storm. Gekleurder dan het grauwe om ons 

heen. Want samen zijn, ja samen zijn. Dat wil toch 

iedereen?’ (Willeke Alberti)  
 

Met vriendelijke groet,  

Quirien Groenendijk. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Vanuit het bestuur 

Joop Wubben 

U ontvangt het magazine KBO/PCOB samen met de 

KBO-Aktueel 10 keer per jaar. Trouwe bezorgers in 

uw wijk zorgen daarvoor. Deze bezorgers ontvangen 

de magazines, Aktueel en bezorglijst van Joop Wub-

ben. Deze 86-jarige doet dit werk alweer 16 jaar. He-

laas gaat het op dit moment een stuk minder met de 

gezondheid van Joop zodat het hem zo geliefde werk 

niet door hem gedaan kan worden. 

Het bestuur is hem dankbaar voor zijn jarenlange in-

zet, en wenst hem een goede operatie en voorspoedig 

herstel toe. 

 

 

Werkgroep Reis Activiteiten 

DAGTOCHT woensdag 15 september  

Beste leden, we willen  eerst memoreren dat dit twee 

jaar geleden is, dat wij wat hebben kunnen organise-

ren. Het was een bizarre tijd, maar we hopen dat we 

deze nu achter ons kunnen laten. 

Wij hebben weer iets be-

dacht en wel een tocht 

naar Texel. 

We vertrekken vanaf 

Anne Frank Centrum, via 

Haarlem en Beverwijk naar Castricum, waar we een 

koffie stop hebben, uiteraard met gebak. 

Via Alkmaar naar den Helder, met de veerpont over 

het Marsdiep naar Texel. Bij aankomst rijden we 

naar ons lunch adres. 

Daarna de toer rit over het eiland richting Koog voor 

vrije theepauze. 

Terug naar de pont via den Helder naar het diner. 

Via Amsterdam huiswaarts. 

Dit is een lange dag , hierin zit zowel koffie met ge-

bak, lunch als diner en overtocht inbegrepen. 

Daar de tijd kort is kan er gelijk ingeschreven wor-

den met het uitkomen van deze KBO-Aktueel. 

Wilt u de betaling 14 dagen van te voren voldoen. 

De kosten van deze dagtocht bedragen € 68,00 per 

persoon. Bent u geen lid van de KBO en wilt u mee, 

dan kunnen we u op een reservelijst plaatsen, kosten 

€ 70,00. 

Het vertrek is om 8.45 uur vanaf het Anne Frank 

Centrum. 

De thuiskomst 21.30 uur. 

Betaling op bankrekening NL91 INGB 0006 2176 34 

t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen afd. Waddinx-

veen te Waddinxveen. 

Mocht er toch maatregelen komen omtrent Corona, 

dan wordt u door ons op de hoogte gesteld. 

Voelt u zich niet veilig in de bus, er is geen bezwaar 

om een mondkapje te dragen. 

Alles is volgens Pasteur-reizen goed geregeld. 

Heeft u nog vragen dan kunt u ons altijd bellen. 

Inschrijven kan bij Riet Plooy, tel. nr. 0182-61 75 26 

en Irene Benschop, 0182-61 51 74 

 

Groet van ons en tot 15 september. 

Irene en Riet. 

 

 

Advies aan ouderen 

'Ga naar je leesclub, concert of bezoek anderen': 

artsen waarschuwen kwetsbare ouderen die nog 

steeds thuis blijven. 

Kwetsbare ouderen die volledig gevaccineerd zijn, 

maar nog steeds de deur niet uit durven. Zelfs niet 

voor de kleinste uitjes: artsen zien ze veel. Terwijl 

het juist belangrijk voor ouderen is om het wél te 

doen, waarschuwt klinisch geriater Arend Arends. 

Ouderen-artsen trekken aan de bel. Ze zien dat er nog 

altijd veel kwetsbare ouderen zijn die hun gewone 

dagelijkse activiteiten niet durven op te pakken uit 

angst voor corona. 

Luister het gesprek met klinisch geriater Arend 

Arends op: 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ga-naar-je- 

leesclub-concert-of-bezoek-anderen-artsen- 

waarschuwen-kwetsbare-ouderen-die-nog-steeds-

thuis-blijven/ 

 

 

Goed om te weten! 

U kunt weer geld pinnen bij de 

Rabobank  

Winkelcentrum Gouweplein 2 

 

Bron: Ellen van Helden op FB 

 

 

KBO-PCOB Online Inspiratie Evenement! 

Zet het in uw agenda 

Op 28 september vindt er een groot Online Inspira-

tie Evenement plaats. Alle leden van de KBO-PCOB 

zijn hiervoor uitgenodigd. Met verschillende trainin-

gen, lezingen, leuke (digitale) groepsactiviteiten en 

natuurlijk een kleine borrel belooft het een feeste-

lijke dag te worden. Het gehele programma is vanuit 

huis te bekijken. 

Het programma  

Het afgelopen jaar stond voor veel senioren in het te-

ken van plotselinge eenzaamheid en een sociaal iso-

lement. Dit gaat ten koste van fysieke en mentale 

veerkracht. Daarom organiseren we dit evenement, 

https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ga-naar-je-leesclub-concert-of-bezoek-anderen-artsen-waarschuwen-kwetsbare-ouderen-die-nog-steeds-thuis-blijven/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ga-naar-je-leesclub-concert-of-bezoek-anderen-artsen-waarschuwen-kwetsbare-ouderen-die-nog-steeds-thuis-blijven/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ga-naar-je-leesclub-concert-of-bezoek-anderen-artsen-waarschuwen-kwetsbare-ouderen-die-nog-steeds-thuis-blijven/
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/ga-naar-je-leesclub-concert-of-bezoek-anderen-artsen-waarschuwen-kwetsbare-ouderen-die-nog-steeds-thuis-blijven/
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waarin de thema’s zingeving, gezondheid, lichaams-

beweging en omzien naar elkaar centraal staan. Bo-

vendien introduceren we de KBO-PCOB Academie, 

een online platform waar we allerlei leerzame en 

leuke programma’s aanbieden. Het wordt dé digitale 

ontmoetingsplek waar senioren zich kunnen verza-

melen om elkaar te inspireren en te helpen! 

Zet dus 28 september vanaf 10:00 uur in uw agenda! 

In de KBO-PCOB Nieuwsbrieven van de komende 

periode leest u hier meer over.  

U kunt zich hierop gratis abonneren via  

www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven.  

 

 

Nieuwe dagbesteding De Tulp,  
pluk(t) de dag! 

Zou het niet leuk zijn om…… 

Gezellig samen te zijn 

Bewegingsspellen te doen 

Met de Riksja-fiets te rijden 

Gezelschapsspelletjes te doen 

Creatief bezig te zijn 

Of gewoon lekker te ontspannen…… 

Dit alles kan bij de nieuwe dagbesteding De Tulp in 

Waddinxveen. 

Door middel van een breed aanbod van binnen- en 

buitenactiviteiten brengen we (eenzame) thuiswo-

nende ouderen bij elkaar. Allemaal activiteiten die 

het geheugen en de motoriek bevorderen, maar die 

ook uitdagen tot sociale interactie met andere oude-

ren, begeleiders en vrijwilligers. 

Uitdaging voor ons 

Wij zijn Frank en Marja van den Berg. Na het opzeg-

gen van ons werk zijn wij de uitdaging aangegaan 

om met onze dagbesteding een koppeling te maken 

tussen mensen die hulp nodig hebben en mensen die 

hulp willen bieden. Met als resultaat om eenzame ou-

deren uit hun isolement te halen en weer meer te la-

ten genieten van het leven. 

Wij begrijpen heel goed dat de meeste ouderen zo 

lang mogelijk zelfstandig thuis willen blijven wonen. 

Deelname aan de dagbesteding kan dan een welkome 

aanvulling zijn.  

De oprechte aandacht die we geven aan het welzijn 

van onze deelnemers kan net de kwaliteit van het le-

ven ietsje mooier maken. 

Door het bieden van een zinvolle, gestructureerde 

dagbesteding, behouden de ouderen hun zelfred-

zaamheid. In onze huiselijke accommodatie bieden 

wij de gelegenheid om van maandag tot en met don-

derdag van 10.00 uur tot 13.00 uur of van 10.00 uur 

tot 16.00 uur gezamenlijk, met een vast dagritme, so-

ciale activiteiten te ondernemen met de andere deel-

nemers.  

Bijkomend voordeel is dat bij deelname aan onze 

dagbesteding de familie en mantelzorgers ontlast 

kunnen worden. 

Uitdaging voor u 

Staat u nog kwiek in het leven, heeft u wel zin in een 

verzetje en heeft u behoefte om de bloemetjes nog 

eens buiten te zetten? Kom dan naar De Tulp en pluk 

de dag! Samen gaan we de nieuwe uitdaging aan! 

De Tulp is de ontmoetingsplek om weer tot bloei te 

komen!  

Heb je interesse, wil je meer informatie of ken je ie-

mand die het leuk lijkt om bij ons langs te komen? 

Neem gerust even contact op of kijk op onze web-

site! 

U bent van harte welkom! 

 

De Tulp dagbesteding 

Heggewinde 22a, Waddinxveen 

E-mail: detulp@online.nl 

Telefoon: 06-24 52 68 68 

www.dagbestedingdetulp.nl 

 

 

De prachtige en adembenemende regenboog 
In een hoekje van mijn kamer  

stond een grote pot met goud. 

En die grote pot die stond er 

omdat daar de regenboog ophoudt. 
 

Gisteren nog scheen het zonnetje  

vrolijk door de vensterruit. 

Ook vandaag liet de zon zich zien, 

maar hij zag er waterig uit. 
 

Toen ik die pot met goud zag blinken 

dacht ik meteen ontzettend blij; 

dat goud dat kan ik goed gebruiken 

vanaf nu is het van mij. 
 

Maar toen ik het wilde pakken 

sloeg de twijfel bij mij toe. 

Wat als ik het goud zou nemen  

en de regenboog het niet meer doet. 
 

En hoewel ik het kon gebruiken 

liet ik die pot met goud daar staan. 

Ik weet niet of ik er fout aan deed 

maar ik ben blij dat ik het heb gedaan. 
 

En elke keer als ik de regenboog zie 

voel ik mij vrolijk en blij 

en stiekem denk ik bij mijzelf 

die regenboog staat er ook door mij.  
 

Bron: gedichtenstad.nl 

http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
mailto:detulp@online.nl
http://www.dagbestedingdetulp.nl/
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Zingeving  

In de beeldvorming worden ouderen vaak eenzijdig 

verbonden met aftakeling en kosten. Bij KBO-

PCOB staat de levenskunst, kracht en wijsheid van 

senioren centraal.  

Levensvragen 

Er ontwikkelt zich meer oog voor de betekenis van 

religie, spiritualiteit en geestelijk zorg. Echter in de 

voorzieningensfeer wordt aandacht voor de ziel vaak 

teruggewezen naar kerk of naar het privédomein. 

Omdat veel ouderen los zijn komen te staan van de 

kerk en omdat niet-kerkelijke ouderen ook levens-

vragen hebben is het zaak van deze specifieke zorg 

een publieke zaak te maken.  

KBO-PCOB pleit ervoor dat geestelijke verzorging 

volwaardig deel gaat uitmaken van het basispakket 

van de zorgverzekering. Nu wordt een financieel on-

derscheid gemaakt tussen zingeving enerzijds en re-

ligie en spiritualiteit anderzijds. Een onderscheid dat 

op papier makkelijk te maken is, maar dat in de da-

gelijkse werkelijkheid niet werkbaar is. 

KBO-PCOB is kernpartner van het Expertisenetwerk 

Levensvragen en Ouderen. Aandacht voor levens-

vragen verbetert de kwaliteit van leven bij ouderen. 

Vooral wanneer mensen te maken krijgen met toene-

mende afhankelijkheid of verlies, kunnen ze moeite 

hebben om zinvolle dagen te ervaren. Het Expertise-

netwerk Levensvragen en Ouderen biedt ondersteu-

ning bij het omgaan met levensvragen van ouderen 

in zorg en welzijn. Het Expertisenetwerk Levensvra-

gen en Ouderen is een samenwerkingsverband van 

kernpartners: ActiZ, Agora, Humanistisch Verbond, 

KBO-PCOB, LOC Zeggenschap in Zorg, Reliëf, So-

ciaal Werk Nederland, Vereniging Het Zonnehuis en 

Vilans. Het expertisenetwerk bestaat sinds 2008. 

Bron: KBO-PCOB 

 

 

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. 

Nationale Thuisbingo-loterij! 

Eindelijk prijs in de Nationale Thuisbingo-loterij! 

Ik bingo al sinds vorig jaar septem-

ber mee met de nationale thuis-

bingo, iedere woensdagmiddag van 

drie tot vier uur en het is gratis. Er 

zijn kleine prijsjes te winnen.  

En ja hoor, na tien maanden te heb-

ben meegedaan had ik eindelijk 

bingo en ook een prijsje gewonnen. 

En wat eigenlijk wel lang duurde volgens mijn 

bingo-vriendinnen. Dan word je gebeld door een 

vrijwilliger na de uitzending voor je adres en krijg je 

na vier weken het prijsje toegestuurd (ik had deze al 

na twee dagen).  

William en Lydia doen het erg leuk en er worden 

elke week 5 rondes gespeeld, je kunt het doen op je 

telefoon, computer of iPad, misschien ook wat voor 

jullie? 

www.denationalethuisbingo.nl  

 

Groetjes Ina 

 

 

Senioren en veiligheid 

Criminelen 'testen' ouderen op coronavirus  

Twee ouderen uit Den 

Haag en Rijswijk zijn 

afgelopen week het 

slachtoffer geworden 

van een corona-babbel-

truc. Een oplichter wist zich naar binnen te praten 

met het verhaal dat ze namens de gemeente het huis 

kwam inspuiten met een "anti-coronaspray". Een 

oude truc in een nieuw jasje, volgens Hilda Vijver-

berg van de Haagse politie. 

Voor de duidelijkheid: zo'n spray bestaat niet. Het is 

slechts een excuus om bewoners naar een andere ka-

mer te sturen en zo ongestoord iets te kunnen stelen. 

De vrouw uit Rijswijk zag na de spraysessie dat haar 

pinpas was verdwenen, vertelt Paul Schoemaker van 

thuiszorgorganisatie Hoek-helpt. Hij trok door het 

incident met zijn cliënt aan de bel bij de gemeente. 

Gelukkig handelde de Rijswijkse snel en liet ze haar 

dochter haar pinpas blokkeren. Ze kan dus opgelucht 

ademhalen. “Maar dat betekent niet dat er geen 

schade is geleden”, zegt Hilda Vijverberg van de po-

litie Den Haag. “Dit soort babbeltrucs hebben een 

enorme impact op de slachtoffers. In je eigen huis 

waan je je veilig. Het vertrouwen in de medemens 

loopt er vaak een flinke knauw door op.” 

'Doe nooit open' 

Vijverberg drukt mensen op het hart nooit de deur 

open te doen voor vreemden. “Of laat in ieder geval 

niemand zomaar binnen. De GGD of de gemeente 

http://www.denationalethuisbingo.nl/
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komen nooit zonder afspraak bij je thuis.” Mocht je 

het idee hebben dat je een oplichter aan de deur hebt 

gehad, dan mag je gerust 112 bellen. “Wij willen dit 

soort types zo snel mogelijk pakken.” 

 

Bron: Hart van Nederland 

 

 

Happy Stones. 

Grote kans dat je er buiten al een bent tegen-
gekomen: Happy Stones.  

Wat zijn Happy Stones? 

Het is eigenlijk heel simpel: Happy 

Stones zijn stenen die in allerlei kleu-

ren door iemand zijn geschilderd of 

voorzien van een kleine tekst. De 

maker van de Happy Stone heeft de steen in de na-

tuur verstopt, zodat iemand anders de steen kan vin-

den en hier blij van wordt! De vrolijke stenen zorgen 

voor echte geluksmomentjes. De vinder mag de steen 

hebben, maar nog leuker 

is het om de steen na een 

tijdje weer te verstoppen 

voor een volgende geluk-

kige wandelaar.  

Ook u kunt hier aan mee-

doen door ergens uw steen neer te leggen om iemand 

een geluksmomentje te bezorgen. 

 

Bron: Het Parool 26 juli 2021 

 

 

 

 

DAGPROGRAMMA 50+ LADY´S DAY Najaar 2021. 

Hierbij de uitleg hoe deze verzorgde dag eruit ziet:  

1) Aankomst tussen 10.15 en 10.30 uur. 

In onze gezellige ontvangstruimte serveren wij kof-

fie met vers gebak van de plaatselijke banketbakker.  

2) Van 11.00 uur tot ca. 12.00 uur presenteren wij met 

meerdere mannequins en ladyspeaker eigentijdse 

mode d.m.v. een uitgebreide modeshow met muziek 

en accessoires. 

3) We houden een prijsvraag. Met een leuk cadeau voor de winnares. 

4) Hierna gaat uw groep terug naar de ontvangstruimte en serveren wij de lunch; heerlijke belegde brood-

jes, krentenbollen, fruit, jus d’orange, koffie en thee. Overigens schenken wij de gehele dag naar wens en 

behoefte koffie en thee. 

5) Na de lunch splitsen wij de groep in tweeën, waarbij de ene helft naar een gratis bingo (of aan andere 

leuke activiteit) gaat met leuke prijsjes en de andere helft kan kijken en eventueel kopen in onze winkel 

van 150 m2.  

6) Onze dames leveren vrijblijvend en deskundig advies. Na ongeveer een uur wisselen we de groepen om. 

Het winkelen is 100% vrijblijvend! 

7) Rond 15.00 uur sluiten wij feestelijk af met een advocaatje slagroom. 

 

Alles in acht nemend volgens de richtlijnen gegeven door het RIVM die er dan zullen zijn. 

Wilt u alvast eens kijken hoe deze dag eruit ziet kijk op: 

http://www.vdklmode.nl/ladys-day    

 

Er wordt voor dit gehele dagprogramma een kleine bijdrage gevraagd van € 6,00 p.p.    

 

U kunt zich hiervoor opgeven t/m dinsdag 14 september bij 

Elly Groenendijk: 0182-61 81 97  

per e-mail : ep.groenendijk@hetnet.nl met vermelding van naam- en telefoonnummer en of u in het bezit bent 

van een auto en ons zou willen helpen met het vervoer. 

U kunt het bedrag van 6.00 euro overmaken op bankrekening: 

NL91 INGB 0006 2176 34  t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, met 

vermelding, Van der Kloostermode Lady’s Day 2021 

We zullen u ophalen om 09.45 uur bij het Anne Frank Centrum en daar ook weer terug brengen. 

 

Wie zou ons willen helpen met het vervoer heen en ook weer terug naar Van der Kloostermode.  

Adres : Boskoopseweg 4 2771 XN Boskoop 

  

http://www.vdklmode.nl/ladys-day
mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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Rectificatie verjaardagen augustus 2021.  

Ondanks het feit dat we beschikken over een goed gedigitaliseerd ledenadministratie systeem, moeten er voor 

de verjaarlijsten enkele handelingen handmatig worden verricht.  Hierbij zijn voor de lijst van augustus fouten 

gemaakt. 

En ik heb verzuimd het resultaat te controleren. Ik bied hiervoor mijn verontschuldiging aan. 

Ad Meskers   

ledenadministrateur 

 

 

Wij feliciteren in de maand augustus 

 1 mevr. L.M.E.G. van den  Bosch-Duimel 
 1 mevr. H.M. Kleiweg - Kingma 
 1 mevr. E.G. Lugten 
 2 dhr. J.A. Berendse 
 2 mevr. L. de Waard-Bennis 
 3 mevr. M.L.A. Kremers 
 3 dhr. N. Versloot 
 5 dhr. A. Berg 
 6 dhr. M. Koetsier 
 6 dhr. Th. Koetsier 
 9 mevr. A. Jansen - Koelink 
 9 dhr. D. Speksnijder 
 12 mevr. M. Slootjes - Zoethoutmaar 
 13 mevr. C.G. de Boer 
 14 mevr. G.M. de Knegt-Luiten 
 16 dhr. F.  Esser 
 16 dhr. W. Waterreus 
 17 mevr. W.C.M. Verweij - van Berkesteijn 
 18 dhr. J.J. Laan 
 19 mevr. J.A. Hol-Verboom 
 19 mevr. C. Schuurs - Wijnen 
 20 dhr. J. van der Laan 
 21 dhr. J. Brosens 
 23 mevr. A.J. Helmond - Prinsenberg 
 23 mevr. M.J.J. Zaat - van Delft 
 24 mevr. R. Kruize - Neyndorff 
 25 dhr. J.P.A. de Bruin 
 26 mevr. W.J.C. Kleiweg - Vergeer 
 27 mevr. C.A.J. Posthumus - Vesseur 
 28 mevr. H.C. Berg - van Klink 
 28 dhr. J.A. Hillers 
 29 mevr. L.M. Lekx - Schenk 
 30 mevr. M.C. Boere - Groenendijk 
 30 dhr. J.A. Doeleman 
 30 dhr. G. Mulleman 
 31 mevr. J.G. van der Laan-v.d.Flier 
 31 mevr. G. Regters 
 31 mevr. A.H. van der Zon-Visser 
 

Wij feliciteren in de maand september   

 1 mevr. E.H.M. van Es - Mooijekind 
 1 dhr. M. Ravenhorst 
 1 mevr. C.M. van der Voort - Buijsman 
 2 dhr. C.W.M. Evers 
 3 mevr. J. Dieters - van Dalen 
 4 dhr. J. van Rijen 
 4 dhr. R.B.J. Rijsemus 
 4 mevr. G.J. Zaat - van Meerendonk 
 6 mevr. L.E.J. Koole 
 6 mevr. E. Steenland 
 7 mevr. G. Lemette 
 12 mevr. F.G. Kraan - Wiezer 
 13 mevr. C.G. Vernooij - Steenbergen 
 15 dhr. G. v.d. Meerschaut 
 16 mevr. M.M. van der Berg - Kippersluis 
 18 mevr. M.M.M. Borst 
 18 mevr. P.A. Redegeld-Slootjes 
 19 dhr. J.P. Jaspers 
 20 mevr. G. de Jong 
 20 dhr. N. Steensma 
 24 mevr. A. de Jong-Koetsier 
 25 mevr.  Captein - Segers 
 25 dhr. F.L.J. van Es 
 25 dhr. J.A.P.M. Koppen 
 25 dhr. H.J. Westerik 
 26 mevr. M. Slaman - van Leeuwen 
 27 dhr. P. Grootendorst 
 29 mevr. M.G. van der Hoeven 
 29 dhr. W. Jongeneel 
 29 mevr. W. van Solinge 
 30 dhr. J.T.M. Eerden 
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De oplossing van het weer in Nederland– puzzel 

Dit is tevens de laatste puzzel. Vanaf het komend najaar hopen wij weer wat leuke activiteiten te 
gaan organiseren en elkaar weer eens fysiek te gaan ontmoeten. 

 
       B A R O M E T E R  

      G U U S M E E U W I S 

  T H E R M I E K        

   J A N P E L L E B O E R   

   R E G E N B O O G      

  M E T E O R O L O G I S C H  

 H E L G A V A N L E U R     

    W I N D          

  B U Y S B A L L O T      

O C H T E N D R O O D       

 
 

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? 
 
 

 

Er zijn weer drie winnaars bekend. 
Een aantal is nog op vakantie maar zijn al wel op de hoogte gesteld. 
Tonia Lanser-Buuritus. 
Tineke Schakel-Verkaaik 
Els Korevaar-Droog (op foto) 
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Agenda 25 augustus – 29 september 2021 

Woensdag  15 sept.: Najaars dagreis naar Texel ....................................... 08.45 uur vanaf A.F.Centrum 

Zie blad 2  

Donderdag 16 sept.: Van der Kloostermode  Ladys-day Boskoop .......... 10.15 uur vanaf A.F.Centrum 

Zie blad 5 

Vrijdag 01 okt.: Jaarvergadering (staat gepland) .............................. 14.00 uur 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 
 

Online nieuws ook digitaal te lezen op www.kbowaddinxveen.nl  

➢ 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 digitaal kunt lezen en ook van maanden terug kunt 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 installeer 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/  

➢ KBO-PCOB Energie: Bel 085-4863364 of mail naar: klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl of kijk op: 

www.kbo-pcob-voordeel.nl/energie  Profiteer van uw lidmaatschap! Voor uitgebreide informatie en 

bestellen ga naar www.kbo-pcob-voordeel.nl of bel 085-48 63 364 

 

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 29 september 2021. 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 17 september 2021 op het redactie-

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

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