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Redactioneel 

Steeds meer naar het oude normaal… 

Langzaam gaat de maatschappij weer ‘open’ voor al-

lerlei activiteiten. Ondanks beperkingen voor men-

sen die (nog) niet volledig zijn gevaccineerd kan er 

toch steeds meer. En dat voelt goed! 

In deze KBO-Aktueel leest u terugblikken van gezel-

lige activiteiten, zoals de dagreis,  en dat is in ruim 

anderhalf jaar niet gebeurd! 

Onze plaatselijke afdeling gaat dus steeds weer meer 

terug naar het oude normaal. 

Zo is er op 15 oktober een Algemene Ledenvergade-

ring uitgeschreven, weliswaar voor maximaal 40 le-

den, maar er kan weer samengekomen worden. 

Ook de Werkgroep Culturele Activiteiten heeft het 

een en ander op hun lijstje staan om binnenkort te 

gaan organiseren. En natuurlijk hopen zij op veel en-

thousiasme van onze leden. Dus doet u mee? 

Het bestuur en de werkgroepen rekenen op u. 

 

Jeannette van Egmond, Redactie 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen. 

U ontvangt ons magazine van KBO/PCOB op 29 

september. De volgende dag start de Week tegen 

Eenzaamheid.    

 Deze Week tegen Eenzaamheid is 

allang niet meer voor alleen senio-

ren.  

Vanwege corona zijn het afgelopen anderhalf jaar 

voor iedereen veel evenementen en samenkomsten 

niet doorgegaan. En dat heeft ervoor gezorgd dat de 

gebruikelijke ontmoetingen met anderen niet hebben 

plaatsgevonden.  

In ons dorp is er op 4 oktober door de gemeente Wad-

dinxveen een werkconferentie over dit onderwerp 

georganiseerd in Cultuurhuys ‘De Kroon’ en  uiter-

aard is de  grootste seniorenbond van Waddinxveen: 

de KBO ook uitgenodigd. Het doel van deze bijeen-

komst is om meerdere organisaties bij elkaar te bren-

gen die nu al iets doen tegen eenzaamheid. Of orga-

nisaties die in de toekomst iets kunnen doen op het 

gebied van dit onderwerp. Van ons bestuur gaat er in 

ieder geval iemand naar deze conferentie. Als voor-

zitter ben ik benieuwd of er onder onze leden ook 

ideeën leven om het gevoel van eenzaamheid aan te 

pakken. Voor iemand zoals ik die in het geheel niet 

eenzaam is, is het soms moeilijk om in te schatten 

wat voor gevoel dat is.  

Met plezier kijk ik terug op de reacties van Irene en 

Riet die weer de dagreis hebben georganiseerd. Ik 

hoor van Elly de leuke reacties op het bezoek bij 

Vander Klooster mode. Ik spreek veel mensen die 

weer met elkaar gaan bridgen, tennissen, jeu de bou-

len enz. enz. Theater en bioscoopbezoek wordt weer 

mogelijk met corona-toegangsbewijzen. Hier graag 

aan deelnemen maar niet weten hoe aan een corona-

toegangsbewijs te komen. Maar ik spreek geen men-

sen die gewoon zeggen dat ze eenzaam zijn.  Kortom 

willen we de eenzaamheid aanpakken is het noodza-

kelijk dat degenen die eenzaam zijn van zich laten 

horen. U mag mij bellen over dit onderwerp op 06-

30 40 63 90. 
 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk 

 

 

Algemene ledenvergadering 

Attentie! 

De datum van de ledenvergadering is ver-
plaatst van 1 oktober naar 15 oktober! 
 

OPROEP ALGEMENE LEDENVERGADERING: 

AAN AL ONZE LEDEN VAN DE KBO 

AFDELING WADDINXVEEN. 
 

De algemene ledenvergadering zal plaatsvinden op 

vrijdag 15 oktober 2021, inloop v.a. 11.00 /11.30 

uur. Aanvang vergadering is om 11.45 uur en aan-

sluitend  zal u een  eenvoudige lunch aangeboden 

worden, coronaproef geserveerd. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Omdat wij graag willen weten op hoeveel leden wij 

kunnen rekenen vragen wij u zich hiervoor op te ge-

ven. 

De huidige coronaregels (16-09-21) staan 40 deelne-

mers aan de vergadering in “de Hoge Noot” toe.  

Indien de regels tussentijds veranderen passen we 

deze toe. 

U kunt zich vanaf nu hiervoor aanmelden: 

Bellen Tel: 0182-61 81 97 

Of mail naar: ep.groenendijk@hetnet.nl onder ver-

melding van naam en telefoonnummer en aantal per-

sonen. 

U kunt zich  hiervoor opgeven tot en met  13 oktober 

2021. Wel dient u lid te zijn van de KBO afdeling 

Waddinxveen. 

Mocht het maximumaantal gehaald zijn, dan komt u 

op de reservelijst. Bij afmelding van anderen krijgt u 

bericht als u aan de beurt bent. 
 

Adres waar deze vergadering plaats zal vinden is: 

Zaal ‘de Hoge Noot‘ (het Concordia gebouw) 

Jan Willem Frisoweg 1 

2741 BV Waddinxveen 

inloop 11.00/11.30 uur 

11.45 uur Aanvang vergadering en aansluitend de 

lunch. 

 

De jaarstukken kunt van af nu op onze KBO-website 

bekijken.  www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

Terugblik dagreis naar Texel 

Beste KBO-ers. 

Mijn naam is Ineke van Diem en als nieuw lid mag 

ik het verslag schrijven over de dagreis naar Texel. 

Op 15 september om 08.45 uur vertrokken wij met 

52 personen vanaf het Anne Frank Centrum met een 

bus van Pasteur Reizen richting het noorden. Na 2 

jaar Corona was het fijn om weer iets met elkaar te 

ondernemen. Het weer en de stemming waren goed. 

Om 10.00 uur stopten we bij Johanna’s Hof in Cas-

tricum voor koffie met een heerlijk gebakje. Hierna 

ging de reis verder binnendoor richting Alkmaar, 

Groet, Heiloo en langs de Hondsbossche Zeewering 

bij Petten. In de bus werden we getrakteerd op een 

lekker stukje kaas en een pakje drinken, gesponsord 

door Albert Heijn Waddinxveen. Het was een mooie 

rit, mede door de vertel- en rijkunst van onze chauf-

feur Wim. 

Om 12.30 uur vertrok de Texelstroom naar Texel, 

waar gids Marga instapte en ons vol trots vertelde 

over haar eiland. 

Om 14.00 uur was er een lunch bij Van der Valk-De 

Koog waar we genoten van broodjes, kroketten en 

vers fruit. Hierna ging de reis verder naar het 

centrum van de Koog, waar we een uurtje konden 

rondstruinen. 

Tijdens de terugreis hebben we om 19.00 uur gege-

ten in ‘t Veld bij De Vriendschap, een echte Hol-

landse maaltijd; in de bus nog wat drinken en een 

knabbeltje en om 21.30 uur waren we weer thuis. 

Het was een lange, gezellige en enerverende dag, 

voor mij dus de eerste keer maar zeker niet de laatste.  

Nogmaals complimenten voor Irene en Riet voor de 

organisatie van deze fijne dag. 

Met vriendelijke groeten en hopelijk tot gauw! 

 

Ineke 

 

De foto’s van deze reis kunt u vinden op onze web-

site: www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

Een gezellige modeshow. 

Donderdag 16 september zijn wij met diverse auto’s 

naar Vander Klooster Mode in Boskoop gereden. Bij 

aankomst werden wij hartelijk verwelkomd door het 

Vander Kloosterteam. We werden getrakteerd op 

koffie met gebak. Bedrijfsleider Leon legde ons uit 

hoe de dag er uit zou gaan zien. Na de koffie was er 

een modeshow die door drie mannequins aan ons 

werd gepresenteerd. Na de modeshow stond de lunch 

al  klaar. Tijdens de lunch kon men raden hoeveel 

maat-pins er in een taart waren gestoken. Na de lunch 

konden we tussen de rekken met kleding zoeken en 

passen en daar werd goed gebruik van gemaakt. De 

een vroeg aan de ander hoe iets hen stond en de ver-

koopsters hielpen hier ook zoveel mogelijk bij. Er 

waren veel tevreden gezichten en er werden ook veel 

leuke setjes bij elkaar gezocht. Daarna was het tijd 

voor een advocaatje met slagroom maar iets anders 

mocht natuurlijk ook. De winnaar werd bekend ge-

maakt van hoeveel pins er nu uiteindelijk in de taart 

waren gestoken. Wil Verweij zat het dichts bij het 

getal en won een prachtige handtas en was daar heel 

erg blij mee. Na onze uitgezochte kleding te hebben 

afgerekend namen we afscheid van het team en van 

elkaar en gingen we weer huiswaarts. We kijken te-

rug op een geslaagde modedag en fijn dat dit ook 

weer kan. 

En…er gaat zeker nog een vervolg komen, ze hebben 

ons al gevraagd in het voorjaar 2022 weer terug te 

komen en dat gaan we zeker weer organiseren. 

 

Elly Groenendijk 

 

Foto’s zijn te zien op onze website: 

www.kbowaddinxveen.nl 

 

 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Rijvaardigheidstest scootmobielgebrui-
kers 

In Nederland neemt het aantal mensen die met een 

scootmobiel ergens naar toe gaan steeds meer toe, 

zowel voor boodschappen als voor recreatieve doel-

einden. Ook in Waddinxveen en omgeving zien we 

steeds meer scootmobiel-gebruikers rijden. Een uit-

komst voor mensen die niet meer zo goed ter been 

zijn, maar rijden zij allemaal veilig op de weg? 

In de maanden september en oktober organiseert Pa-

let Welzijn kosteloos rijvaardigheidstesten voor 

scootmobiel-gebruikers, die meer willen weten over 

veilig rijden of de kennis daarover willen opfrissen.  

De test 

Bezitters van een scootmobiel kunnen de rijvaardig-

heid en kennis laten testen om veilig aan het verkeer 

deel te nemen. Tijdens de test worden waar nodig 

tips gegeven. Daarnaast wordt de kennis van de ver-

keersregels voor het rijden met een scootmobiel op-

gefrist.  

Aanmelden 

Belangstellenden kunnen zich op werkdagen 

van 9.00 tot 10.30 uur bij Palet Welzijn aanmelden 

via telefoonnummer 088 - 02 34 255  Aan de rijvaar-

digheidstest zijn geen kosten verbonden. 
 

Bron: Palet Welzijn 

https://paletwelzijn.nl/2021/rijvaardigheidstest-

scootmobielgebruikers/  

 

 

Magazine van Museum Plus Bus 

In oktober 2020 heeft de Museum Plus Bus het eerste 

magazine uitgebracht. Passend bij dit magazine heb-

ben we afgelopen zomer verdiepende video’s ge-

maakt. Museumdocenten van de Museum Plus Bus 

nemen u mee langs Victory Boogie Woogie van Piet 

Mondriaan, De Bedreigde Zwaan van Jan Asselijn, 

Caféterras bij Nacht van Vincent van Gogh en Amo 

te, Ama me van Sir Lawrence Alma Tadema.  

Op onze website kunt de video’s (voorzien van on-

dertitels en audiodescriptie) terugvinden. 

www.museumplusbus.nl/topstukken-on-tour- 

videos/ 

 

 

Magazine Tot zo! 3 

Van 30 september tot en met 7 

oktober 2021 is het de Week te-

gen Eenzaamheid.  

Bij het schrijven van dit bericht 

is ons toegezegd dat wij een week voor de Week te-

gen Eenzaamheid deze nieuwe ‘ Tot Zo’ nr. 3 toege-

stuurd zullen krijgen om deze vervolgens bij het 

uitkomen van het magazine KBO/PCOB nr.10 en de 

Aktueel nr.8 er ook de Tot Zo nr. 3 er aan bij kunnen 

toevoegen. 

Elly Groenendijk 

 

 

Middagfilm voor senioren 

Op donderdag, 07 Oktober 2021 14:00 uur. 

In Cultuurhuys De Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum).  
  

Film - De beentjes van Sint Hildegard 

Jan is al 35 jaar getrouwd met Gedda. Zijn vrouw 

houdt zóveel van hem dat hij er benauwd van wordt. 

Jan ontsnapt aan de over-zorgzaamheid, wanneer hij 

in een verzorgingstehuis belandt. Tussen zijn de-

mente medebewoners lijkt Jan zijn eigen stem terug 

te vinden, en dankzij een bevriende arts gaat hij als 

een vrij man door de achterdeur weer naar buiten. 

Maar hoe lang kan hij zijn vrouw ontvluchten? 

Kosten: € 8,50 (met pinpas betalen) dit is inclusief 

een kopje koffie of thee met wat lekkers. 

 

Mededeling Cultuurhuys De Kroon 

Vanwege het Coronavirus dienen wij ons allemaal te 

houden aan een aantal regels. 

Ticketverkoop en reservering 

We vragen u om bij het reserveren van de tickets met 

het volgende rekening te houden: 

• Koop uw toegangskaartje(s) vooraf bij voorkeur 

online op www.cultuurhuysdekroon.nl of via 

Ticketmatic App. 

• Bij bestelling van de toegangskaarten dient u met 

de volgende regels rekening te houden:  

o Wij mogen vanaf 25 september 2021 weer 

open met volle zalen en bij voorstellingen met 

zitplaatsen op volle capaciteit draaien. Dit be-

tekent dat je gezellig naast al je familie en/of 

vrienden kunt zitten. 

o Om open te kunnen werken we met een coro-

natoegangsbewijs. Deze en je ID controleren 

we voordat je naar binnen gaat. Eenmaal bin-

nen is alles weer als vanouds en gelden er geen 

coronamaatregelen meer! 

 

 

Rijbewijs- en medische keuringen 

De keuringen worden deskun-

dig en zorgvuldig uitgevoerd 

door dr. Robert Sadiek. Dr. 

Sadiek hanteert een persoon-

lijke benadering en is begaan 

met het lot van zijn cliënten. Hij weet dat het rijbe-

wijs voor veel mensen erg belangrijk is, soms zelfs 

hun broodwinning of contact met de buitenwereld. 

https://paletwelzijn.nl/2021/rijvaardigheidstest-scootmobielgebruikers/
https://paletwelzijn.nl/2021/rijvaardigheidstest-scootmobielgebruikers/
http://www.museumplusbus.nl/topstukken-on-tour-videos/
http://www.museumplusbus.nl/topstukken-on-tour-videos/
http://www.cultuurhuysdekroon.nl/
https://www.cultuurhuysdekroon.nl/agenda/ticketmatic-app
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Omdat dr. Sadiek jarenlang bij het CBR als medisch 

adviseur heeft gewerkt, verlopen zijn keuringen 

exact volgens de regels van het CBR. Dat zorgt voor 

een gegarandeerd vlotte afhandeling van de zaak. 

Verder weet dr. Sadiek hoe het CBR de wetten han-

teert en kan dus precies vertellen wat men eventueel 

te wachten staat. 

Gebruik maken van kortingen 

Bent u lid van een ouderenorganisatie, dan kunt u bij 

ons ook kortingen krijgen op vertoon van uw lid-

maatschap. Dit geldt ook voor leden van de thuis-

zorgorganisaties, FNV, CNV en de leden van de ou-

derenbonden (ANBO, KBO,PCOB). Zie de tarieven 

hier op de website: https://rijbewijskeuringsarts.nl/ 

Voor meer informatie bel: 085-0180800 Bereik-

baar: Maandag t/m Vrijdag 08:45 – 17:15 

  

Bron: info toegestuurd aan onze secretaris, Han van 

der Zon, komt van http://rijbewijskeuringsarts.nl/  

 

 

Bekende Waddinxvener 

Misschien wel eens leuk om wat meer te horen en te 

zien van onze bekende Waddinxveener George Bak-

ker die u vast wel kent van ‘ Little Green Bag’ en de 

‘George Bakker Selection’ uit de jaren 70/80. 

 
Vera verrast met George Bakker  

Elke maand rond de 15e wordt 

er een nieuwe vlog van (oud-) 

journaliste en presentatrice 

Vera van Brakel op ons You 

Tube kanaal geplaatst (speci-

aal voor de KBO-PCOB leden). In ‘Vera Verrast’ 

laat vlogger en senior Vera van Brakel zichzelf, haar 

gasten, en kijker verrassen. Van goede gesprekken 

tot verwondering, van BN-ers tot de gewone man, 

Vera vindt het allemaal interessant. Voor deze 

twaalfde vlog is George Bakker te gast. Behalve met 

een gesprek worden we deze week verrast met een 

muzikale toegift! 

Bekijk de gehele vlog via onderstaande link;  

www.youtube.com/watch?v=CRFlzZ_x1Xk 
 

De muzikale toegift:  

www.youtube.com/watch?v=hk8LnbFP6fc 

 

Bron: KBO-PCOB vereninginsnieuws 13 sept. 2021  

 

 

Heb je vragen over de Corona-Check? 

Heeft u geen smartphone, en wilt u liever een papie-

ren coronabewijs of wil je een coronabewijs voor je 

kinderen maken? Of vind je het prettig om naast je 

Corona-Check-app. ook een papieren coronabewijs 

mee te nemen? Dat kan, een papieren coronabewijs 

maakt u op www.coronacheck.nl/print.   

Ga naar gegevens van uw vaccinatie ophalen en Log 

in met uw DigiD. De gegevens van uw vaccinatie 

worden dan automatisch opgehaald en u kunt deze 

dan uitprinten. 

Heeft u eerder doorgegeven dat uw gegevens met het 

RIVM gedeeld mogen worden? Of bent u door de 

GGD gevaccineerd? Dan kunt u bellen naar telefoon-

nummer 0800-1421. Hou uw BSN-nummer en post-

code bij de hand. Het papieren coronabewijs wordt 

per post verstuurd. Houd er rekening mee dat dit tot 

5 dagen kan duren. Heeft u eerder aangegeven dat 

uw gegevens niet met het RIVM mogen worden ge-

deeld? Of bent u geprikt door iemand anders dan van 

de GGD? Neem dan contact op met de zorgverlener 

die de prik heeft gezet. Deze kan een papieren co-

ronabewijs printen. 

16-09-2021 

Bron: KBO/PCOB senioren nieuws 

 

 

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 

Tonny Koetsier Peter Zuidlaan 72 

Han Zoet  Jan van Bijnenpad 349 

Elly Groenendijk  
Sparrengaarde 12  

of op Activiteiten 

 
Piet Rippe spaart al vele jaren D-E zegeltjes 
voor de werkgroep Culturele Activiteiten 

Dinsdag 21 september: nu het 

eindelijk weer kan zijn wij op be-

zoek geweest op het D-E inza-

melpunt bij Piet Rippe  op de 

Zuidkade. Zoals gebruikelijk ne-

men we dan een gebakje mee en 

Piet schenkt de koffie. Er zijn wel leden die Piet nog 

zullen kennen, Piet is namelijk ca. 13 jaar onze voor-

zitter geweest, 33 jaar geleden in 1988 ging Piet met 

pensioen en na drie jaar in 1991 werd hij gevraagd 

lid te worden en vervolgens al gauw om voorzitter te 

worden. Na dit 13 jaar te zijn geweest gaf hij het 

https://rijbewijskeuringsarts.nl/
http://www.youtube.com/watch?v=CRFlzZ_x1Xk
http://www.youtube.com/watch?v=hk8LnbFP6fc
https://coronacheck.nl/print
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stokje door aan Lies Steenland, maar hij vindt het 

leuk om nog wel wat voor de KBO te blijven  doen. 

Zo is Piet inmiddels al weer 10 jaar het inleverpunt 

voor de D-E zegeltjes, Stoepje- en A-H Koffiebon-

nen. Twee keer per jaar halen wij deze op bij Piet en 

hij was erg blij met ons bezoek en wij met de vele 

zakjes zegeltjes die hij voor ons had klaargemaakt. 

Na wat leuke herinneringen en nieuwtjes te hebben 

gedeeld gingen we weer naar huis. Bedankt Piet en 

tot volgend jaar! 

 

Elly & Tonny 

 

 

Eerst denken dan doen 

Deze kaart moet voorkomen 

dat ouderen slachtoffer wor-

den van babbeltrucs en pin-

fraude. 

Er is een nieuwe schijf van 

vijf. Niet met gezond voedsel, maar met tips om cri-

minaliteit te voorkomen, zoals babbeltrucs en pin-

fraude. In Goes is de nieuwe schijf verspreid onder 

alle 55-plussers, want met name ouderen zijn nogal 

eens de dupe van slimme dieven. 

De actie wordt ondersteund door de gemeente Goes, 

SMWO, politie en Allévo. Suzanne Koppejan, oude-

renwerker bij SMWO (Stichting Maatschappelijk 

Werk en Welzijn Oosterschelderegio), heeft de cam-

pagne mee opgezet. "Ik heb helaas van nabij meege-

maakt dat mensen op hoge leeftijd slachtoffer zijn 

geworden van een babbeltruc", zegt ze. "Heel triest 

om te zien dat hun gevoel van veiligheid daar ernstig 

door was aangetast." 

Moeilijk beoordelen 

"Kwetsbare ouderen hebben veel hulp nodig, dus ze 

zijn gewend dat er veel mensen binnenkomen", zegt 

Koppejan. "Dan is het soms heel moeilijk om te be-

oordelen of er wel goed volk voor de deur staat als er 

wordt aangebeld. Doe even de deur dicht als je twij-

felt en bel met de organisatie die de man of vrouw 

gestuurd zou hebben. Dat ben je altijd veilig." 

De schijf van vijf: 

1) Babbeltruc aan de deur: Twijfelt u aan degene 

die aanbelt? Laat niemand zomaar binnen en 

vraag om een legitimatiebewijs 

2) Pinnen: Laat niemand meekijken met het pinnen. 

Scherm altijd uw pincode af 

3) WhatsApp: Wordt er door een bekende van u om 

geld gevraagd? 'Niet gebeld = geen geld' 

4) E-mail of SMS: Een e-mail of SMS kan vals zijn. 

Vertrouwt u het niet? Eerst controleren, dan klik-

ken. 

5) Telefoon: Iemand belt u 'namens uw bank'. Geef 

geen gegevens door en maak geen geld over. 
 

Koppejan hoopt dat de 'schijf van vijf' een aanzet is 

voor mensen om over de verschillende vormen van 

criminaliteit in gesprek te gaan. "Met je ouders bij-

voorbeeld of andere oude mensen waar je contact 

mee hebt. Mensen kunnen de schijf ook uitknippen 

en naast de telefoon leggen bijvoorbeeld. Als er veel 

over gesproken wordt, zijn wij tevreden." 

Bankfraude via telefoon. 

Deze schijf van vijf lijkt zeker nodig. Zo is er in onze 

provincie afgelopen maand meer dan tachtig keer 

aangifte gedaan van bankfraude via de telefoon. Met 

voornamelijk ouderen als slachtoffer. En in juli heb-

ben cybercriminelen bijna 1,7 miljoen euro buitge-

maakt in de regio Zeeland-West-Brabant. De politie 

waarschuwt daarom om alert te blijven op verdachte 

mails, telefoontjes en sms'jes. 

Volgens een woordvoerder van de politie heeft de 

grote stijging te maken met het begin van de zomer-

periode. "Wellicht dat mensen dan wat nonchalanter 

zijn en makkelijker ergens op klikken. We zijn ont-

zettend digitaal bezig met z'n allen. Dan gaat het dus 

ook vaak fout." 

Kijk voor meer info : 

 www.plusonline.nl/veilig-online/de-nieuwe-schijf-

van-vijf-zo-voorkomt-u-babbeltrucs-en-pinfraude 

 

Bron: Omroep Zeeland 06-09-2021 
 

 

 

Verjaardagen oktober 

 2 dhr. J.W. Sirre 
 6 dhr. C. Boot 
 6 mevr. M.M.A. Hage - Sannen 
 9 dhr. J.A.M. Zoet 
 12 dhr. P.W.C. Houdijk 
 12 mevr. J.G.M. Nootenboom - Boegheim 
 13 mevr. M.T. de Knoop - Slaman 
 14 dhr. A.Th. Faay 
 14 mevr. W. Ros - Koehorst 
 15 mevr. A. Kemp - v.d. Laan 
 17 mevr. J.C. Gerritse-Hageman 
 18 mevr. B. Baartman 
 18 mevr. W.J.M. Droog 

 18 mevr. M. Verdoorn-Wiegman 
 19 mevr. C. Baan-Geers 
 19 mevr. E.M.  Lucardie 
 22 mevr. J.H.L. van Hooft - Kok 
 22 dhr. A.J. Koot 
 25 dhr. G.J.M. van Zoest 
 26 dhr. A.T.H.M. Kleiweg 
 26 dhr. Joh. Sluys 
 28 dhr. G. van der Meer 
 30 mevr. J. Engelhard 
 30 mevr. W.A.M. Okkerse 
 31 dhr. A.M. Meskers 
 31 dhr. W. van Vliet 

 

http://www.plusonline.nl/veilig-online/de-nieuwe-schijf-van-vijf-zo-voorkomt-u-babbeltrucs-en-pinfraude
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Agenda 29 september – 27 oktober 2021 

Donderdag 7 okt.: Middagfilm voor Senioren ..................................................... 14.00 uur 

Cultuurhuis De Kroon aan het Gouweplein. 

Vrijdag 15 okt.: Algemene Ledenvergadering,  inloop 11.00 / 11.30 ............. 11.45 uur aanvang  

Gebouw De Hoge Noot Concordia, J.W. Frisoweg 1, Zie blad 1  

Vrijdag 3 dec. Sinterklaas Bingomiddag informatie volgt in komende Aktueel’s 

Maandag 20 dec. KBO Kerstdiner informatie volgt in komende Aktueel’s 

 

Nieuws KBO-Aktueel nr. 8 ook online te lezen op : www.kbowaddinxveen.nl  

1) Bent u opzoek naar informatie of heeft u vragen in uw woonomgeving Waddinxveen: de WAD-

WIJZER Waddinxveen helpt u verder kijk op : www.waddinxveen.nl/home  en u kunt uw vraag stellen 

of de informatie lezen/vinden die u zoekt. 

2) WILT U MEER NIEUWS? Wilt u op de hoogte blijven van wat er speelt binnen de KBO/PCOB en 

wat we allemaal voor u doen? Abonneer u dan nu op onze (gratis) digitale nieuwsbrief. Ga naar: 

www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven en meld u aan. 

3) WERKEN NA UW PENSIOEN? Vragen bel de Pensioentelefoon van KBO/PCOB: 030-3400655 

(woe en do. 13.00-15,00 uur). 

4) KBO-PCOB online bingo elke woensdagmiddag aanmelden 14.45 uur aanvang 15.00 uur deelname is 

geheel gratis: www.denationalethuisbingo.nl  

5) Facebook KBO Waddinxveen: www.facebook.com/kbowaddinxveen   

6) 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    

7) Profiteer van uw lidmaatschap! Voor uitgebreide informatie en bestellen ga naar  

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

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

deze dagelijkse nieuwsbrief: www.seniorenjournaal.nl  

9) Het Seniorenweb helpt de senioren al 25 jaar met vragen over uw pc en andere digitale vragen kijk op: 

www.seniorweb.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: op werkdagen van 9.00 tot 11.30 uur ............................. 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 27 oktober 2021. 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 15 oktober 2021 op het redactieadres. 

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

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