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Redactioneel 

De tijd gaat snel…. 

Als u deze KBO-Aktueel in de brievenbus krijgt is 

het alweer bijna november. November! Dat betekent 

mist, regen en steeds kalere bomen. Vaak ongezellig 

weer, zoals we tegen elkaar zeggen. Maar een zon-

nige dag wordt extra gewaardeerd. Even naar buiten, 

al is het maar een klein ommetje, probeer het toch, 

daar knap je van op. Het is trouwens toch heel goed 

om elke dag even een frisse neus te halen. Maar dat 

weet u – en ik – natuurlijk wel, maar bij slecht weer 

heb ik er in ieder geval niet altijd zin in. Dat is dan 

toch even diep ademhalen en gáán! 

De tijd gaat snel…. Op de laatste zondag van novem-

ber begint de Advent. De voorbereiding op Kerstmis. 

Met een Adventskrans of vier kaarsen in een mooi 

bloemstuk op tafel kom je langzaam in de stemming 

voor Kerstmis. Met ledkaarsen is dit extra veilig. 

Ook led-waxinelichten in glaasjes is een idee. Het 

gaat om de Adventsstemming. 

Want Advent is wachten, wachten op wat komen 

gaat: een nieuwe tijd, nieuw leven.  

Vérwachten dus, uitzien naar het Licht van Kerstmis. 

Voor onze afdeling is er nog een ander gezellig ver-

wachten. Het Sinterklaasfeest. Vol verwachting 

klopt ons hart… Op pagina 2 leest u daar meer over 

en ook waar u zich kunt opgeven.  

Het programma ziet er verwachtingsvol uit. Komt u 

ook?  

Op 2 november is het Allerzielen. Hoewel iedere dag 

het gemis gevoeld zal worden, is dit voor een aantal 

leden van onze afdeling een extra verdrietige dag met 

weemoed naar een verloren dierbare. Veel sterkte ge-

wenst. 

 

Ik wens u allen een goede novembermaand toe. 

 

Jeannette van Egmond, Redactie 

 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen. 

In de column van dit nummer even terugblikken op 

o.a. de werkconferentie: “Een tegen Eenzaamheid’. 

Zoals ik in de vorige KBO-Aktueel meldde was deze 

georganiseerd door de gemeente Waddinxveen. Uit-

eindelijk waren er die avond zo’n 25 organisaties die 

op een of andere wijze te maken hebben met een-

zaamheid. Niet alleen senioren maar eigenlijk alle 

leeftijden. Ik heb een leerzame avond gehad. Orga-

nisaties leren kennen waarvan ik het bestaan niet 

wist. Dit gold eigenlijk voor de meeste deelnemers. 

We gaan nu bekijken wat we voor elkaar kunnen be-

tekenen. We hopen een online platform op te zetten 

waar alle partijen die iets bijdragen aan de bestrijding 

van eenzaamheid zich kunnen aanmelden. Zodat via 

die weg iedereen dan desgewenst contact met elkaar 

kan opnemen om ideeën en initiatieven te delen. 

Namens het bestuur van uw KBO heb ik een brief 

geschreven aan alle Waddinxveense politieke par-

tijen met de vraag wat er in hun partijprogramma 

voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 

komt te staan over aandacht voor senioren. Daarvoor 

heb ik ook het landelijke manifest “waardig ouder 

worden” op 6 juli toegezonden. Helaas heb ik tot 

vandaag 16 oktober nog van geen enkele partij een 

antwoord gehad. 

Ik ben met de penningmeester Martin van Leeuwen 

naar het bestuurlijk vooroverleg van de KBO Zuid-

Holland geweest. Dit om ook te horen wat collega 

afdelingen doen voor hun leden. En wat de speerpun-

ten zijn waaraan gewerkt wordt voor senioren. De 

belangrijkste is de daling van het aantal leden, maar 

vooral de geringe aanwas met nieuwe leden. Hier-

voor komt in 2022 een landelijke aanpak. Maar wij 

als Waddinxveense afdeling willen nu al aan de slag. 

En dat willen we doen door duidelijk te maken wat 

wij aan belangenbehartiging doen voor senioren. 

Maar veel leden van onze vereniging willen gewoon 

leuke dingen doen. Daarom is het fijn dat de dagreis 

een succes was, en de modeshow bij Van der 
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Klooster ook. Dit levert ook  nieuwe leden op. Over 

het gezellige samenzijn tijdens de algemene leden-

vergadering leest u elders in deze Aktueel. En ik 

weet dat er hard gewerkt wordt aan het Sinterklaas-

feest, de Kerst en de Nieuwjaarsreceptie. 

 

Met vriendelijke groet,  

Quirien Groenendijk. 

 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten 

Sinterklaas Bingomiddag 

Op vrijdag 3 december organi-

seren wij na twee jaar weer 

onze Sinterklaas-bingomiddag. 

U kunt bij aanvang en in de 

pauze lootjes kopen voor een 

loterij met mooie prijzen. 

We gaan gezellig bingo spelen met verrassingsprij-

zen die zijn verpakt als  Sinterklaascadeaus en daar-

bij ook bij elke ronde een sta/op bingo. 

In de pauze drinken we gezellig met elkaar kof-

fie/thee of warme chocolademelk met of zonder slag-

room met daarbij een Sinterklaas traktatie. 

Daarna zullen de lootjes worden getrokken voor een 

goed gevulde prijzen tafel. 

Wij hopen zo te gaan genieten van een gezellige 

Sinterklaasmiddag, die alleen toegankelijk zal 

zijn voor leden van de KBO. 
 

Aanvang van de middag: 13.30 uur. 

Zaal open vanaf: 13.00 uur. 

En de middag zal ca. 16.15/16.30 uur worden afge-

sloten. 

Voor deze Sinterklaas-bingomiddag vragen wij van 

u (voor de gemaakte kosten) een vergoeding van  

€ 07,00. Te voldoen bij binnenkomst in de zaal. 

Om alles goed te laten verlopen dient u zich wel van 

te voren op te geven voor deze Sinterklaas-bingo-

middag. 

Dit kunt u vanaf nu doen: 

Telefonisch 0182-61 81 97 

Per mail:  ep.groenendijk@hetnet.nl 

In de KBO-Aktueel nr.10 volgt er indien nodig nog 

verdere informatie over deze middag. 

Op deze Sinterklaasmiddag kunt u zich tevens opge-

ven voor het Kerstdiner. 

Deze zal worden gehouden op maandag 20 decem-

ber. (Dit Kerstdiner zal alleen toegankelijk zijn voor 

leden van de KBO) 

Kunt u niet met iemand meerijden en wilt u toch 

graag komen dan kunt u dat bij uw aanmelding  aan-

geven en dan wordt u bij het Anne Frank Centrum op 

3 december  v.a. 13.00 uur opgehaald. 

De Sinterklaas-bingomiddag zal worden gehouden 

in: 

Gebouw de Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen 

Info: www.kbowaddinxveen.nl  

Facebook: www.facebook.com/kbowaddinxveen 

 

 

De Algemene Ledenvergadering KBO af-
deling Waddinxveen. Een terugblik… 

Vrijdag 15 oktober is de jaarlijkse Algemene Leden-

vergadering geweest in ‘De Hoge Noot’ aan de Jan 

Willem Frisoweg Waddinxveen. De 36 leden hadden 

zich van tevoren opgegeven. De zaal was om 11.00 

uur open. De organisatie had de telkens verande-

rende coronaregels goed bestudeerd en hieraan werd 

keurig voldaan. Er stond telkens een bestuurslid bij 

de ingang om welkom te heten. 

Ik zag allemaal vrolijke gezichten, en overal leden 

met elkaar in gesprek. Toen ik daar een opmerking 

over maakte zei een van de leden meteen: ‘We zijn 

ook zo blij dat we elkaar weer mogen ontmoeten, we 

hebben hier zo naar uitgekeken.’ Deze woorden 

zorgden ervoor dat ik ze in  mijn welkomstwoord 

nog mee kon nemen.  

De agendapunten 

werden in hoog 

tempo behandeld. 

De terugblik op 

het jaar 2020 zat 

vol met punten die 

vanwege het coro-

navirus anders wa-

ren gelopen of niet 

doorgegaan. De bestuursverkiezing ging snel, de 

voorzitter en ook bestuurslid Tonny Koetsier werden 

herkozen. Ze ontvingen applaus en beginnen aan een 

nieuwe termijn tot 2024.  

De kascommissie onder leiding van Corrie van Triet 

had geen onregelmatigheden geconstateerd. Hierna 

ontving Corrie een mooie bos bloemen als dank voor 

haar inzet. De vragen over de begroting werden door 

de penningmeester Martin van Leeuwen duidelijk 

beantwoord en voor de rondvraag waren er geen vra-

gen. Binnen 30 minuten zat de ledenvergadering 

erop. We hopen volgend jaar weer zoals gebruikelijk 

de Algemene Ledenvergadering te houden in april. 

Hierna werd door Elly Groenendijk het lunchbuffet 

geopend. Dat was weer uitstekend verzorgd door 

Apo Yilmaz van Easy Dinner aan de Nesse. 

Er werd lekker gegeten en bovenal veel gepraat en 

gelachen.  

Na afloop werd alles netjes opgeruimd door het vol-

tallige bestuur en Stien Rodenburg. Net als bij de op-

bouw was er een duidelijke lijst met wat iedereen 
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moest doen. Ik hoorde van veel leden dat het gezellig 

geweest was. 

Ook ik kijk terug op een goed georganiseerde leden-

jaarvergadering in een geweldige sfeer. 

 

Quirien Groenendijk, voorzitter KBO Waddinxveen  

 

 

Bericht van uw klusjesman 

Sinds enkele maanden ben ik ‘operationeel’ als klus-

jesman van KBO-Waddinxveen en ik vind het erg 

leuk om te doen. Nieuwe contacten, blije gezichten 

en leuke klusjes: dat stond mij voor ogen en zo pakt 

het ook meestal uit.  

De meest uiteenlopende verzoeken bereiken mij: van 

het repareren van een plantenspuit tot tuinonder-

houd,  van het ophangen van een lamp tot het verhel-

pen van een klemmende kastdeur. 

Er zijn in principe geen kosten verbonden aan de uit-

voering van een klusje, met uitzondering van vergoe-

ding van eventuele gebruikte materialen. En er zijn 

zeker ook klussen waarvoor ik niet de kennis in huis 

heb om die tot een goed einde te brengen. Voor vra-

gen op gebied van telefonie, radio/tv en automatise-

ring kunt u in ieder geval niet bij mij terecht; daar bel 

ik zelf altijd mijn zoon of dochter voor! 

Maar als het om een ‘bouwtechnische’ vraag gaat 

kom ik wel altijd even kijken om vast te stellen of ik 

het kán uitvoeren en of het binnen het begrip ’Klusje’ 

valt. Een klusje duurt in onze beleving twee, maxi-

maal drie uur en heeft een incidenteel karakter. 

Dus verzoeken om maandelijks de tuin bij te houden, 

de wanden en plafonds van een kamer te sauzen, een 

nieuwe deur af te hangen etc. etc., dat valt allemaal 

niet onder de noemer: ‘ klusje’.  

Voorbeelden van klusjes kunnen zijn: het ophangen 

van een schilderij, het ophangen van lampen, een 

verstopping opheffen, een klemmend deurtje gang-

baar maken, een klein schilderklusje, een beschadi-

ging verhelpen in schilderwerk of muurverfwerk, 

etc.. En zo kan ik nog heel lang doorgaan.  

Maar aarzel niet om contact op te nemen; kan ik uw 

verzoek niet zelf honoreren, dan kan ik in ieder geval 

meedenken over een mogelijke oplossing van het 

probleem. Ik hoop hiermee wat duidelijkheid ver-

schaft te hebben en zie uw vragen met belangstelling 

tegemoet. 

Hartelijke groet,   

Ad van der Geest  

e-mail: ad.vdgeest@gmail.com 

Tel.: 06-53 7 146 55 

 

 

 

 

Herfstgedachten 
 

Bladeren, rood en groen 

Dwarrelen om mijn voeten 

Paddenstoelen in het plantsoen 

Daar waar ze wezen moeten 
 

De natuur weet altijd haar gang te gaan 

Daar kunnen wij veel van leren 

Het gras groeit, vindt vanzelf haar baan 

Dat laat zich niet keren 
 

De vogeltjes gaan niet op cursus  

Om hun lied te zingen 

Het roodborstje en ook de mus 

Ze doen gewoon hun dingen 
 

Het egeltje zwerft 's nachts door de tuin 

Slaapt in bij ochtendgloren 

Het pruimenboompje wuift met de kruin 

Want zo is het geboren 
 

Konden wij elkaar maar laten 

Zoals de natuur dat doet 

In plaats van al het meten in maten 

Van dit is wel en dat is niet goed 
 

De bramen groeien gewoon hier en daar 

Geeft niet wat iemand ervan vindt 

De slakken hebben overal hun huisje klaar 

En gaan hun gangetje over het grind 
 

De enige die niet gewoon zijn ding doet 

En zich ver boven iedereen voelt verheven 

Is de mens die altijd vanalles maar moet 

Zonder zichzelf rust te geven 
 

Rust om te zijn, gewoon er te zijn 

In plaats van al die hoge doelen 

Steeds maar weer nieuwe zakken, oude wijn 

Waarom niet alleen gewoon voelen 
 

We moeten teveel 

We leven te weinig 

We staan niet genoeg even stil 
 

Pluk nu het moment 

Geniet van het leven 

Want het is te kort en te pril 

 
Schrijver: Gabriëla Mommers, 8 okt. 2008 

Bron: Gedachten gedichten  
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Directeur Marcel Sturkenboom vertrekt bij 
KBO-PCOB.  

Aanleiding is de plotselinge ernstige 

ziekte van zijn vrouw. Hij zal haar 

bijstaan in de periode van langdurige 

en intensieve behandelingen. Dit be-

tekent dat hij zijn werkzaamheden als 

directeur KBO-PCOB per 15 oktober afrondt. De 

procedure voor het vinden van een interim directeur 

en voor de definitieve invulling van de directeurspo-

sitie is inmiddels in gang gezet door het bestuur. 

 

Bron: KBO-PCOB Verenigingsnieuwsbrief 8 okto-

ber 

 

 

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 

 

 

Analyse Prinsjesdag 2021 

De wederom ‘sobere’ Prinsjesdag 2021 is voorbij, de 

kabinetsplannen zijn bekend. Wat betekenen deze 

plannen voor u? We zetten het voor u op een rij, on-

derverdeeld in vier thema’s: koopkracht, zingeving, 

zorg & wonen, en digitalisering. 

De vier thema’s: kunt u inzien via: 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/ 

analyse-prinsjesdag-2021/      

 

Bron: Senioren journaal 27 september 2021 

 

Zelf een alternatieve adventskrans maken 

De advent start op 

zondag 28 no-

vember en eindigt 

de dag voor 

Kerstdag, de ad-

vent duurt dus al-

tijd 4 zondagen. 

De naam advent is afkomstig van het Latijnse ad-

ventus en is in het Christendom een benaming voor 

de periode van kerst. 

Tijdens de periode van advent worden vaak 4 kaar-

sen gezet, waarbij iedere week een kaarsje meer 

wordt aangestoken. Op die manier branden er op de 

laatste zondag altijd 4 kaarsen.  

Benodigdheden voor deze alternatieve advents-

krans:  

Schaal met steekschuim, rechte takjes, conifeer-

groen, sierappeltjes, kerstballetjes etc. plus 4 

(led)kaarsen. Als u goed naar de afbeelding kijkt, 

maakt u deze zo na, met een eigen twist. 

Kijk voor meer ideeën eens op internet, bijvoorbeeld 

op www.tuinadvies.nl  Erg leuke informatie. 

 

 

Rookmelders verplicht. 

Vanaf 1 juli 2022 zijn rookmelders ver-

plicht in de vluchtweg (gang of hal) en 

op elke etage van uw woning waar een ruimte is waar 

u kunt verblijven of die kan worden afgesloten. 

Leden van KBO-PCOB krijgen 10% korting op alle 

rookmelders (nieuwprijs € 19,95 tot € 49,95) van de 

brandwonden Stichting. 

Kijk op: www.rookmelders.nl onder het kopje ‘rook-

melders kopen’ 

De actiecode is ‘KBO-PCOB’  

LET OP: de code is geldig tot 28 november 2021  

Of kijk op: www.kbo-pcob-voordeel.nl  voor aanbie-

ding rookmelders. 

Rookmelderteam 

Heeft u rookmelders in huis maar kunt u ze zelf niet 

plaatsen? Bel dan naar de Nederlandse Brandwonden 

Stichting: Tel. 025 - 275 555, en meld u aan bij het 

rookmelderteam. Een vrijwilliger komt dan op een 

van tevoren afgesproken tijdstip langs om de rook-

melder te plaatsen. Ook geeft de vrijwilliger een aan-

tal handige tips! De plaatsing door de vrijwilliger is 

gratis. 

Bron: 

KBO-PCOB Verenigingsnieuwsbrief 8 oktober 
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Papieren Coronabewijs 

Het zal hoogstwaarschijnlijk nog tot begin 2022 du-

ren dat wij moeten kunnen aantonen gevaccineerd te 

zijn.  

Heeft u geen Smart Phone en wilt u liever een papie-

ren coronabewijs? 

Dan zijn dit twee hulpmiddelen: 

 

Een papieren coronabewijs maakt u op  

www.coronacheck.nl/print  

1) ga naar gegevens van uw vaccinatie ophalen en 

log in met uw DigiD 

2) de gegevens van uw vaccinatie worden dan auto-

matisch opgehaald en u kunt deze dan zelf prin-

ten. 
 

Wilt u het toch liever per telefoon aanvragen? 

1. Hou uw BSN nummer en uw Postcode bij de 

hand.  

2. Bel 0800-1421 en geef de gevraagde gegevens 

door en binnen c.a. 5 dagen krijgt u de Neder-

landse en de Internationale coronabewijzen over 

de post toegestuurd. 
 

Ik heb beide manieren zelf uitgeprobeerd, zowel het 

uitprinten als het telefonisch aanvragen en deze 

kreeg ik na 5 dagen keurig toegestuurd. 

 

Elly Groenendijk 

Thuiszorg geen goed gesprek, maar chan-
tage 

“Na zestig jaar verliest mijn moeder haar maatje. 

Haar beste vriend. Haar mantelzorger. Het verdriet is 

rauw, voor verwerking geen tijd, aldus een Volks-

krant-lezer in de ‘brief’ van de dag’. “Naast een la-

wine van administratie, moet er veel geregeld wor-

den. Gelukkig komt daar de thuiszorg. Of niet? Met-

een worden er eisen gesteld. Een hoog-laag bed, 

drempels. En hoe zit het met de pgb? De lijst is ein-

deloos. Je vult stapels formulieren in. Je maakt belaf-

spraak na belafspraak. Na twee weken staat de wijk-

verpleegkundige in de huiskamer. Nog meer eisen. 

En als deze niet binnen 24 uur worden gerealiseerd, 

wordt de zorg stopgezet. Van rede is geen sprake.” 

Conclusie: “Iedereen wil oud worden, maar oud zijn? 

Daar is moed voor nodig.” 

Wilt u de brief van de dag lezen kijk op: 

https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/ 

ingezonden-brieven-bij-de-thuiszorg-is-niet-een-

goed-gesprek-maar-chantage-de- 

werkwijze~b3f0b29f/ 
 

Bron: Senioren journaal 4 oktober 2021 

 

 

 

 

 

Verjaardagen november 

 1 mevr. A.R. Esser - Lammerding 
 1 mevr. A.C.M. Moerings - Verweij 
 1 dhr. J.H.P. Mulder 
 2 dhr. B.M. Hoffmann 
 2 mevr. E.M. Kalmeijer 
 2 mevr. C.W.J. de Ruijter - Meijer 
 3 mevr. C.M. Krins 
 3 mevr. T.M. Pols  
 3 dhr. J. Snaterse 
 3 dhr. E.J.  Westerink 
 7 mevr. J. van Es - Vermeulen 
 8 mevr. B.J. Hendriks - Calon 
 10 mevr. G.C. Smakman-v.d. Salm 
 10 mevr. R.M. Westerik - Hoek 
 12 mevr. M.C. van Dam-Bontenbal 
 14 dhr. J. Maas 
 15 mevr. J.M.A. Gerritsen 
 15 dhr. H. Vink 
 16 mevr. M.J. van Eijle - Roelofs 

 16 mevr. W.H.J.M. de Rijk 
 18 mevr. H.M. Dekker - Hogenelst 
 18 dhr. C.G. Olsthoorn 
 19 dhr. H.G. van Dijk 
 19 mevr. G. Verleun - v.d. Werf 
 19 dhr. G.W. de Wit 
 20 mevr. J. Eggermont - Wilmer 
 20 dhr. P.J. Slaman 
 20 mevr. J.  Westerink-Schalker 
 21 mevr. J.A.G. de Koning - van Maasdam 
 21 dhr. R.C.A. Verkerk 
 21 mevr. C.A.M. Verwoerd - van Jaarsveld 
 22 mevr. P. Groenendijk - Kuijpers 
 22 mevr. P.M. Slagter-Cowan 
 24 mevr. A.W.M. Langendam 
 25 mevr. A.C.M. Boere - van Vliet 
 26 dhr. P.C. Moerings 
 27 mevr. G. Lim-Haberl 
 28 dhr. C. van Eijle 
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Agenda 29 september – 27 oktober 2021 2 

Vrijdag 3 dec. Sinterklaas Bingomiddag .......................................... 13.30 -16.30 uur 

Voor gemaakte onkosten wordt € 7,00 gevraagd. Zie blad 2 

Maandag 20 dec. KBO Kerstdiner informatie volgt in de komende Aktueel 

Vrijdag 7 jan. Nieuwjaarsreceptie ( informatie volgt in de komende Aktueel’s) 
 

Nieuws KBO-Aktueel nr. 9 ook online te lezen op : www.kbowaddinxveen.nl  

1) Is een extra dosis coronavaccin nodig om beschermd te blijven tegen met name de deltavariant van 

SARS-CoV-2? Meer informatie hierover: 

www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/nieuwsartikel/wel-of-geen-boostvaccin.htm  

2) 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. 

3) 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. 

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

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

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

geheel gratis: www.denationalethuisbingo.nl  

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

7) 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    

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

www.kbo-pcob-voordeel.nl/energie 

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

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

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

 

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 1 december 2021. 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 19 november 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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