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Redactioneel 

De laatste KBO-Aktueel van dit jaar 

Het jaar 2021 loopt ten einde. Een bewogen jaar met 

goed en minder goed nieuws. 

Wat waren we – de meesten onder ons – blij met het 

vaccin tegen Covid-19 begin van dit jaar. 

En nu kijken we – met de oplopende besmettingen – 

weer uit naar de boosterprik. 

We hadden dit van het voorjaar niet kunnen beden-

ken. Het is enigszins teleurstellend dat Corona nog 

steeds onder ons is in een behoorlijk besmettelijke 

vorm. 

Gelukkig kan onze KBO-afdeling door met het orga-

niseren van activiteiten, waarbij de Corona-maatre-

gelen goed in acht worden genomen. Het moet im-

mers voor u allen veilig zijn om er aan deel te nemen.  

Het is bijna Sinterklaas en ook Kerst staat voor de 

deur. In onderstaand gedichtje staat alles wat de tijd 

voor Kerstmis inhoudt.  

Kerstmis nadert 
Warmte zoekend onder mensen 

het samenzijn het overdenken 

het voorbije jaar bestuderen 

denkend wat ging er mis,  

wat hebben we bijgeleerd 

zoveel te zeggen. 

Kerstmis nadert 

samen denken samen herdenken 

aan hen die we verloren hebben 

aan een lege plaats aan tafel 

het is wikken en wegen,  

een goed gesprek is goud waard. 

Zalig Kerstmis. 
 

C Van Hees Annie België 

 

Namens de redactie wens ik u een goede december-

maand toe, samen met uw dierbaren, en wens u het 

allerbeste voor het nieuwe jaar! 

Jeannette van Egmond 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen. 

Ik kom even terug op de vorige column en m.n. dat 

ik namens het bestuur van de KBO-afdeling Wad-

dinxveen op 6 juli een brief aan de politieke partijen 

van Waddinxveen had geschreven om in de partij-

programma’s duidelijk iets op te nemen voor de se-

nioren van ons dorp. Toen had geen enkele partij ge-

reageerd, zelfs geen melding van ontvangst ontvan-

gen. Bestuurslid Irene Benschop liet dit aan Ellen 

van Helden (VVD) weten bij een ontmoeting. Ellen 

heeft dit in de eerstvolgende fractievergadering van 

haar partij besproken. Het bleek dat de mail was 

doorgestuurd naar de commissie die het VVD-

verkiezingsprogramma opstelt. 

Als KBO-afdeling Waddinxveen willen we aan onze 

leden laten zien dat de KBO er niet alleen is voor een 

gezellige bingo, diverse activiteiten of dagreis, maar 

ook een bijdrage wil leveren aan de belangenbehar-

tiging van senioren in Waddinxveen. 

Dit is vooral waarvoor ik mij als voorzitter wil inzet-

ten. Want ik heb gemerkt dat de overige bestuursle-

den heel goed een gezellige bingo, zorg voor zieken, 

dagreis of zoals nu een Sinterklaasfeest, Kerstdiner 

en Nieuwjaarsreceptie kunnen organiseren. Ik ben er 

trots op om met dit bestuur te werken.  

Helaas gaat het met de corona besmettingen weer de 

verkeerde kant op. En gelden er vanaf 12 november 

weer maatregelen waar we net vanaf waren. Bij de 

organisatie van de komende activiteiten moeten we 

melden dat we ons zullen houden op de op dat mo-

ment geldende maatregelen. Dat betekent dat we het 

nieuws hierover op de voet moeten volgen. Hoe 

graag we het ook anders zouden willen.  

Omdat ik Sinterklaas goed ken hoorde ik van hem 

hoe groots zijn ontvangst was in de diverse winkel-

gebieden in ons dorp. Uit alles bleek dat de mensen 

weer ouderwets gezellig met elkaar een feestje wil-

len bouwen. Men kijkt ook uit naar de Kerstdagen 

om met elkaar dit feest te vieren. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Dit is de laatste KBO-Aktueel van 2021 en ik wens 

al onze leden een vrolijk Sinterklaasfeest,  

een zalig Kerstfeest en een rustige jaarwisseling 

en bovenal een voorspoedig nieuwjaar. 

 

Met vriendelijke groet, 

Quirien Groenendijk 

 

 

Overleden leden KBO-Waddinxveen 

november 2020 tot en met oktober 2021. 

1. Mw. H.C.J. Tschroots-Wilming (11-12-2020) 

2. Dhr. W.J.B. van der Laan (3-12-2020) 

3. Dhr. J.G. Koops (7-2-2021) 

4. Mw. A.W. Verbakel-Steenkamer (8-02-2021) 

5. Mw. A. de Wit-van der Kroef (10-02-2021) 

6. Mw. W. de Waal-Verschragen (21-02-2021) 

7. Dhr. G.J. Kleiweg (11-04-2021) 

8. Mw. E. Aalbers-van Bijnen (12-04-2021 

9. Dhr. C.J. van Eck (13-04-2021) 

10. Mw. H. de Nie-Sturtz (22-04-2021) 

11. Dhr. L. Pouwer (24-04-2021) 

12. Dhr. W.M. Schild (25-05-2021) 

13. Mw. I.A. van Nielen-Eijk (02-06-2021) 

14. Mw. A.M. Bunnik-Karsten (05-08-2021) 

15. Mw. G.J. Huisman-Schoonhoven (07-09-2021) 
 

Secretariaat KBO Waddinxveen. 

Datum: 16-11-2021. 

 

Troost 
Het mooie van herinneringen is 

Dat niemand ze van je af kunnen nemen 

Want ze blijven voor altijd 

In je gedachten en in je hart. 
 

Linda Schouppe 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie 2022. 

Beste leden, 

Vooruitzien en terugzien. In deze tijd van het jaar 

zijn we daar al volop mee bezig. We noemen maar 

even onderwerpen als Pensioen, Gezondheidszorg 

(Corona), CO2-uitstoot, Huisvesting en de vorming 

van een nieuw kabinet.  

En volgend jaar de gemeenteraadsverkiezingen. Er is 

over al deze onderwerpen veel geschreven en nog 

meer gepraat en dat zal nog wel even doorgaan. 

Voor u persoonlijk zijn er beslist ook de nodige aan-

dachtspunten geweest en die zullen mogelijk een 

vervolg krijgen in 2022. 

Om even van deze moeilijke onderwerpen afstand te 

nemen, nodigt het bestuur van uw eigen KBO-

afdeling u uit om gezamenlijk elkaar alle goeds toe 

te wensen op vrijdag 7 januari 2022, zoals gebruike-

lijk in De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1, Waddinx-

veen. Aanvang 14.00 uur. De zaal is open vanaf 

13.30 uur. (Alles met in achtneming van de dan gel-

dende corona maatregelen) 

Naast heerlijke hapjes en drankjes, gaan we samen 

via een groot projectiescherm naar fraaie video-ani-

maties kijken van de Hollandse Waterlinie, een uniek 

Nederlands verdedigingswerk dat in 2022 maar liefst 

350 jaar bestaat. Het geheel wordt gepresenteerd met 

foto’s en commentaar door een deskundige.  

Het bestuur wenst u en uw naasten een fijn Sin-

terklaasfeest, een Zalig Kerstfeest, een gezellige 

jaarwisseling en een gezond en voorspoedig 

Nieuwjaar toe. 
 

Namens het Bestuur, 

Han van der Zon, secretaris 

 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten 

Sinterklaas Bingo-
middag  
op vrijdag 3 december 

Deze middag gaat gewoon 

door met de daarvoor gel-

dende RIVM maatregelen 

van 12-11-2021. 

(Zie RIVM-regels onder Kerstdiner, op de volgende 

bladzijde.) 

De Hoge Noot waar wij dit gaan organiseren valt on-

der dorps- en buurthuizen. 

Wel zullen wij de volgende regels toepassen: 

• Houd anderhalve meter afstand van elkaar 

• Draag bij het in en uitlopen een mondkapje.  

U krijgt een vaste zitplaats toegewezen 

• We halen en brengen wat voor deze middag nodig 

is bij u aan tafel, er dient zo min mogelijk gelopen  

te worden. 

• We zorgen voor voldoende ventilatie. 
 

Bij veranderen van de regels wordt u tijdig geïnfor-

meerd. 

Als we hieraan voldoen kunnen we er met elkaar een 

gezellige middag van maken. 

En …… misschien komt Sinterklaas ons ook nog 

even een klein bezoekje brengen. 

U kunt bij aanvang en in de pauze lootjes kopen voor 

een loterij met mooie prijzen. 
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We gaan bingo spelen met leuke Sintcadeaus en 

daarbij 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 Sinterklaastraktatie. 

We spelen een dobbelspel en drinken met elkaar een 

drankje om vervolgens over te gaan met het trekken 

van de lootjes voor een goed gevulde prijzentafel. 

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 7 euro. Te voldoen bij binnenkomst in de zaal. 

Om alles goed te laten verlopen dient u zich wel van 

de voren op te geven voor deze Sinterklaas-bingo-

middag. 

Dit kunt u vanaf nu doen: 

Telefonisch 0182-618197 

Per mail:  ep.groenendijk@hetnet.nl 

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 le-

den 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. Hier dient u 

wel een mondkapje te dragen  

 

De Sinterklaas-bingomiddag zal worden gehouden 

in: 

Gebouw de Hoge Noot 

Jan Willem Friso weg 1 

2741 BV Waddinxveen 

info: www.kbowaddinxveen.nl  

FaceBook: kbowaddinxveen  

 

 

Sfeervol 3 gangen Kerstdiner 

Op maandag 20 december bij Easy Italy 

Aanvang 12.00 uur 

Zaal open vanaf 11.30 uur 

Het is al weer twee jaar geleden dat wij het KBO-

Kerstdiner met elkaar hebben kunnen gebruiken. 

Maar dit jaar zijn we weer welkom bij eigenaar  Apo 

Yilmaz, dit jaar niet in Easy Dinner maar in het res-

taurant ernaast Easy Italy (omdat daarin meer ruimte 

is). 

Na met Apo, Jessica, Martin en Elly rond de tafel te 

hebben gezeten zijn we uiteindelijk tot een heerlijke 

invulling van het kerstdiner gekomen. 

Het wordt een drie-gangen Kerstdiner, waar u twee 

drankjes bij krijgt geserveerd. 

We eindigen met een toetje met daarbij geserveerd 

een kopje koffie/thee. 

Tijdens het diner is er ruimte voor een kleine Kerst-

overweging  en er zal kerstmuziek op de achtergrond 

te horen zijn. 

Er wordt een verloting gehouden voor Z&Z (Zieken 

& Zorg) met als prijzen mooie Kerststukjes. 

De middag zal ca. 14.30 uur worden afgesloten. 

 

Mededeling over regels RIVM zoals deze vanaf 12 

november gelden  

(indien nodig op 20 december aangepast aan de dan 

geldende regels) 

✓ Verplicht een corona toegangsbewijs (QR code) 

en legitimatie. 

✓ U krijgt een vaste plaats om te veel bewegingen 

te voorkomen. 

✓ Korte jassen mogen mee naar de stoel genomen 

worden, lange jassen krijgen een nummer voor de 

garderobe. Geef elkaar de ruimte. 

✓ Alles wordt aan de tafels gebracht en vanaf daar 

ook de drankjes besteld. 
 

Het Kerstdiner zal alleen voor KBO-leden toeganke-

lijk zijn. 

Voor dit sfeervolle Kerstdiner vragen wij van u een 

vergoeding van € 22,50 p.p. 

Wilt u gebruik maken van  het Kerstdiner dat kan al-

leen, door u eerst aan te melden. Dit kan vanaf 3 de-

cember. 

Dit kunt u doen per Tel: 0182-618 197 of per mail: 

ep.groenendijk@hetnet.nl 

En daarna het bedrag van € 22,50 t/m 15 december 

(i.v.m. reserveren) over te maken op bankrekening 

NL91 INGB 000 621 76 34 t.n.v. Katholieke Bond 

van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, 

met vermelding Kerst Diner 2021. 

Wilt u graag komen en lukt het u niet zelf voor ver-

voer te zorgen of met iemand mee te rijden? Dan 

kunt u dat bij uw aanmelding ook opgeven en wordt 

u tussen 11.15 en 11.45 uur opgehaald bij het Anne 

Frank Centrum en daar ook weer naar terug gebracht. 

In de auto dient u wel een mondkapje te dragen.  

 

Adres waar het diner plaats zal vinden is: 

Restaurant “Easy Italy” 

Nesse 18 

2741 ES Waddinxveen 

Tel: 0182-64 98 40 

 

 

 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Kleine kerstwijs 
Een ster boven een stal 

en sneeuw en een ijle wind. 

En daarbinnen een vrouw en een kind 

dat de wereld genezen zal. 

En een man met een vale baard 

en een os, en een ezelsbeest 

dat vol wijsheid de vrouw toe staart 

En het kind – maar het kind het meest. 
 

Een ster diep in uw hart 

En liefde, en eeuwigheid. 

En daarbuiten een wereld verward 

in de strikken van dood en tijd. 

Maar eens wordt door ieder herkend 

in de zuivere midwinternacht: 

God zelf die de dood van ons wendt 

in alleen maar een kind dat lacht. 
 

Jan H. Eekhout 

Bron: Op weg naar Kerstmis 

 

 

Zilveren Kruis 

Collectieve zorgverzekering voor iedereen 
vanaf 50 jaar 

Beste zorgverzekering voor senioren 

• 3% korting op de basisverzekering 

• 10% korting op aanvullende verzekeringen 

• 10% korting op de tandartsverzekering 

• 25% korting op het pakket Extra Vitaal  

• € 35,- vergoeding verplichte rijbewijskeuring 

• 6 extra behandelingen fysiotherapie (vanaf aan-

vullend pakket 1 ster) 

• 24 uur extra vervangende mantelzorg en 1 uur 

extra ondersteuning van een mantelzorgmake-

laar (vanaf aanvullend pakket 2 sterren) 
 

Of je nu 50 of 80 jaar bent, onze collectieve zorgver-

zekering is de beste voor senioren. Waarom? Omdat 

hij op maat gemaakt is voor mensen van 50 jaar en 

ouder. Met meer fysiotherapie, een goede vergoe-

ding voor bril of lenzen, een mooie regeling voor al-

ternatieve geneeswijzen en slaaptherapie en een ver-

goeding voor vervangende mantelzorg. Al meer dan 

52.000 KBO-PCOB-leden sloten zich aan. Heeft u 

kinderen van 50 jaar of ouder? Attendeer ze dan op 

ons aanbod! En vertel ze dan ook meteen dat ze een 

tegemoetkoming van € 20 krijgen voor het lidmaat-

schap van KBO-PCOB! 

Meer informatie:  www.kbo-pcob.nl  

 

Bron: Nieuwsbrief KBO/PCOB 12 november 2021 

 

 

Leestip 

Liever in volle actie dood neervallen dan ver-
pieteren 

‘Stappen tellen’ is de titel van de 

nieuwe roman van schrijver-columnist 

Henk Spaan (73). Over ouderdom, en 

hoe die ouderdom te bestrijden. 

Het boek ademt volgens Het Parool le-

vendigheid, vitaliteit. Levenslust. "Dat 

wilde ik erin hebben, omdat ik vind dat 

ouderdom niet inertie betekent of zo. Ik voel me ook 

niet zo, terwijl ik toch 73 ben.” Spaan voelt zich niet 

oud, “maar ik weet dat ik als oud word beschouwd. 

Ik ken wel mensen die niet veel meer doen, die dan 

toch wel wat trager gaan leven. Ik krijg geregeld de 

vraag of ik nog wel werk. Gelukkig heb ik werk zat, 

want niets doen is niet iets wat ik ambieer. Je kunt 

beter in volle actie dood neervallen dan verpieteren.” 

 

Bron: Senioren Journaal van donderdag 21 oktober 

 

 

Onderzoek KBO-PCOB 

Senioren zijn gelukkige denkers 

Ruim driekwart (76%) van de senioren vindt zichzelf 

een gelukkig mens. Slechts een klein deel (5%) voelt 

zich niet zo gelukkig. Dit blijkt uit een onderzoek 

van seniorenorganisatie KBO-PCOB naar zingeving. 

Hieruit blijkt ook dat een grote meerderheid (88%) 

nadenkt over levensvragen als ‘Wat kan ik voor an-

deren betekenen?’, ‘Hoe kunnen we op een mens-

waardige wijze samenleven?’ en ‘Wat doe ik met de 

tijd die mij resteert?’. Gusta Willems van KBO-

PCOB: “Bijna de helft (46%) van de senioren denkt 

dagelijks tot meerdere keren per week na over dit 

soort onderwerpen. Corona heeft hier weinig invloed 

op gehad, slechts twee op de tien senioren zijn hier 

sindsdien meer over gaan nadenken.” 

Levensvragen houden senioren bezig, toch worden 

deze gedachten maar weinig gedeeld. Zes op de tien 

(64%) zegt af en toe eens met anderen hierover te 

praten. Twintig procent doet dit nooit. Toch is die 

behoefte er wel, ruim de helft (54%) geeft aan dat ze 

deze levensvragen het liefst met hun naasten willen 

bespreken. Met de stelling dat hier in de zorg ook 

meer ruimte voor zou moeten zijn, is men het vol-

mondig eens (72%). 

Terugkijken 

Als senioren terugkijken op hun leven, vindt meer 

dan de helft (61%) dat ze het goed gedaan hebben. 

Vier op de tien (38%) houdt het bij ‘niet goed, niet 

slecht’. Bijna de helft (45%) van de senioren geeft 

aan, één of meer fouten in hun leven gemaakt te heb-

ben. De meesten (79%) hebben zichzelf die fout kun-

nen vergeven. 

http://www.kbo-pcob.nl/
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Wanneer de senioren verder terugblikken en hen 

wordt gevraagd wat zij anders zouden doen als zij 

hun leven opnieuw mochten leven, dan geven de 

meesten (36%) aan dat ze het niet anders zouden 

doen. Toch zijn er voor sommige senioren ook on-

derdelen van het leven waarin nu anders gekozen zou 

worden, zoals de studie, het beroep en voor een aan-

tal zelfs de keuze van de partner. 

De partner wordt ook in positieve zin genoemd. 

Want voor ruim een kwart (27%) is de partner de re-

den dat het leven op dit moment de moeite waard is 

om geleefd te worden. Gevolgd door vriendschappen 

(20%), kinderen (14%) en gewoon het plezier dat 

men elke dag weer aan het leven beleeft (11%). 

Onderzoek 

In totaal hebben 1.523 Nederlandse senioren meege-

daan aan dit onderzoek. De gemiddelde leeftijd van 

de gehele groep respondenten is 74 jaar. 

 

Bron: Senioren journaal 29-10-2021 
 

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 

Tonny Koetsier Peter Zuidlaan 72 

Han Zoet  Jan van Bijnenpad 349 

Elly Groenendijk  
Sparrengaarde 12  

of op Activiteiten 

 

 

 

 

Verjaardagen december 

 1 dhr. J.A.M. Gerts 
 1 mevr. H.J. Zürlohe - Peek 
 2 mevr. A. Sluys - van Leeuwen 
 3 mevr. W. Boom-Dekkers 
 3 mevr. A.F. Harte - Vonk 
 3 mevr. F.M. Poulissen - Pastoor 
 5 mevr. C.C.M. Rijnbeek 
 6 mevr. Th. Kulik - Rip 
 6 dhr. A.P.N. Wallaart 
 7 mevr. W. Prins-de Knegt 
 9 mevr. C.J. van  Triet-Huisman 
 9 dhr. A.Th. Vernooij 
 11 mevr. D.G. Ravensberg - van Tol 
 12 mevr. E. de Bruijn 
 12 dhr. H.J. Nijenhuis 
 15 mevr. A. van Kersbergen - Vianen 

 16 mevr. W.J. van der Lans - Bunnik 
 17 mevr. M.Th.H. Hart - Karremans 
 20 mevr. J.J.M. Mimpen - de Vroom 
 20 mevr. A.P.M. van der Post - Verhaar 
 21 dhr. H.M.G. van der Meulen 
 23 mevr. E. Peeters - Sengers 
 24 dhr. P.C.G. Rijnbeek 
 25 mevr. A. Kortland - Steenwinkel 
 26 mevr. M. van Termeij 
 26 mevr. M.  van Termeij 
 27 mevr. J.J. Blokzijl - v.d. Wouden 
 27 mevr. C.E.M. Koetsier - Rijnbeek 
 28 mevr. M.E. Kuyper -Hallensleben 
 29 dhr. H.A.C.M. Captein 
 31 dhr. W.J.M. Zürlohe 
 

 

Verjaardagen januari

 2 mevr. E.W.A. van Loo - Cloodt 
 3 dhr. G.H. Bresser 
 3 dhr. A.J.M. de Koning 
 4 dhr. A.P.H. Holman 
 5 mevr. M.J.J. Boere - v.d. Berg 
 5 dhr. A.A. Bron 
 5 mevr. M.M.M. van der Geer - Nederhof 
 6 dhr. C.M.C. Boomers 
 6 mevr. J.M. Diks - Siepkes 
 6 mevr. H.M.T.C. Korevaar - Droog 
 8 dhr. F.H.B. Gijzemijter 
 8 mevr. J.W. de Manuputty-Geuskens 
 11 dhr. R.A.A. Kulik 
 11 mevr. W. Waterreus - de Vries 
 11 mevr. C.A. Blonk 
 11 mevr. M.E. Hoogendoorn 
 12 dhr. J.M. de Groot 
 12 dhr. H.C. Verlaan 
 13 mevr. M.A. Vlug 
 14 dhr. E.J. Dekker 
 16 dhr. J.H. Winkelman 
 17 mevr. A.M. Tange 
 18 mevr. C.C.M. van den  Bos-Slaman 

 18 dhr. J. Dullemeijer 
 18 mevr. J.C. Jacobi - de Lange 
 18 mevr. A.H. Wouters - Renirie 
 18 mevr. A.J.M. Zoet - Kolkman 
 18 mevr. J.M. Zoetekouw-van Eijk 
 19 mevr. M.R.J. Stokhof - Limmen 
 21 mevr. J.M. la Grand-van  Bemmel 
 22 dhr. C.J.M. Niemans 
 23 dhr. P. van Balen 
 23 mevr. J.E.E. Okkes-Schild 
 24 mevr. E.F. Vermey-Linthorst 
 25 mevr. E. van Geenen - Maijenburg 
 26 dhr. A. van Nielen 
 27 mevr. R.A. Klatt - Cowan 
 28 mevr. P.M.M. van Delft - Hermans 
 28 mevr. A.J. van Harten - Timmerman 
 28 mevr. A.W. de Langen-Rip 
 30 mevr. A.M.A. Straver - van Rijn 
 30 mevr. G. Toor-Smits 
 31 mevr. F.J.W. Niemans - Veltman 
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Update Coronanieuws 

Op deze pagina vindt u de laatste berichten rond 

corona die voor u als lid of afdeling van KBO en 

PCOB van belang kunnen zijn.  

 
Coronamaatregelen 

26 november was er weer een persconferentie 

rond corona. Over de nieuwe mededelingen en 

maatregelen leest u meer op de coronapagina van 

de KBO-PCOB website. 

 

 
Richtlijnen voor afdelingsactiviteiten 

In de persconferentie van 26 november is verder-

gaande beperking afgekondigd. Voor de afdelings-

activiteiten die plaatsvinden in buurthuizen geldt 

dat deze tot 17.00u gewoon doorgang kunnen vin-

den en de maatregelen zoals eerder afgekondigd 

blijven bestaan. Wel roepen wij u nadrukkelijk op 

voorafgaand aan activiteiten met elkaar te checken 

of een ieder zich goed bij ontmoeting voelt. Een 

mondkapje dragen, goed ventileren en anderhalve 

meter afstand houden hoort bij het serieus nemen 

van de huidige situatie. Net als de andere basis-

maatregelen. Bij klachten blijft u thuis en doet u in 

ieder geval een zelftest als u wel wilt komen. Wij 

doen een dringend beroep op u om de basismaatre-

gelen op te volgen. Zodra er verdere richtlijnen 

volgen voor bijeenkomsten in buurthuizen treft u 

deze aan op de website. 

 

 
Beeldbellen als bezoek niet kan 

Demissionair premier Rutte had tijdens de laatste 

persconferentie een bijna onmenselijke verzoek: 

vermijdt voorlopig het contact met senioren, om 

hen op deze manier te beschermen tegen het coro-

navirus. Hoe hard de boodschap ook is, zeker in 

deze tijd van donkere, maar ook gezellige, dagen, 

het is wel de realiteit: via schoolgaande kinderen 

komt het virus ook bij de oppas oma’s en opa’s in 

huis. 

Om juist vereenzaming te voorkomen riep Rutte 

ook op om eens wat vaker contact te hebben via 

andere wegen. Bijvoorbeeld met een kaartje, een 

telefoontje of via beeldbellen. Dat laatste is natuur-

lijk een mooie manier om elkaar ook echt te zien. 

Als u nog niet bekend met beeldbellen bent, of als 

u het nog lastig vindt en nog wat tips kan gebrui-

ken, dan kunt u gebruik maken van een handige 

uitleg van KBO-PCOB, waarin u stapsgewijs 

wordt meegenomen. En zo kunt u, al bent u ver 

weg, toch uw naasten van dichtbij zien. 

 
Handige tips voor beeldbellen 

Op afstand toch dichtbij: zo werkt beeldbellen 
 

Door corona kunnen we elkaar minder ontmoe-

ten, maar we kunnen elkaar nog wel zien! Met 

videobellen. Uit ons recente internetonderzoek 

blijkt alleen dat beeldbellen voor best wel wat 

mensen lastig is. We leggen het u graag even uit.  

Wat heeft u nodig om te videobellen?  
 

Een tablet, laptop, desktopcomputer (pc) of een 

smartphone, met internet. Al deze apparaten heb-

ben dan wel een videobelprogramma nodig, zoals 

Skype, Zoom of WhatsApp. Een camera, micro-

foon en luidsprekers zitten er meestal standaard op. 

Alleen bij een gewone (desktop)computer heeft u 

waarschijnlijk een aparte camera (webcam) en mi-

crofoon nodig om met beeld te kunnen bellen. 

Welke vormen van videobellen zijn er? 

Er zijn verschillende programma’s en apps waar-

mee u kunt beeldbellen, zoals Skype, Zoom, 

WhatsApp, Facebook Messenger, FaceTime en 

Teams. Wat videobellen aantrekkelijk en voorde-

lig maakt, is dat het via het internet gaat en dat u 

dus gratis kunt babbelen én elkaar zien. 

Hoe werkt het?  

Er zijn verschillende manieren om te beeldbellen. 

We leggen u de vier populairste manieren uit. 

 

• Skype  

Skype is een van de be-

kendste beeldbelpro-

gramma’s. Het bestaat 

al tien jaar. Om te kun-

nen bellen heeft u het 

programma zelf nodig. 

Skype is standaard te 

vinden in Windows 10. Als u dit niet heeft, kunt u 

Skype downloaden via www.skype.com 

Klik op het icoon van Skype. Maak de eerste keer 

een gratis Skype-account aan en meld u aan. In het 

vervolg hoeft u alleen maar op het icoon te klikken 

of u aan te melden als u Skype wilt gebruiken. 

Als u naar andere Skype-gebruikers belt, is het gra-

tis. Videobellen kan alleen met personen die ook 

een Skype-account hebben. U kunt ook met meer-

dere personen tegelijk bellen, tot maximaal 25 

http://www.skype.com/
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personen. Ook kunt u bellen met ‘normale’ tele-

foonnummers, maar dat kost geld. 

 

• Zoom 

Zoom is vooral geschikt om te beeldbellen met 

meerdere personen tegelijk. Bij Zoom kunnen wel 

honderd mensen deelnemen aan hetzelfde gesprek. 

Zoom is Engelstalig. De gratis app Zoom Cloud 

Meetings kunt u downloaden in de PlayStore/Ap-

pStore of voor de computer: 

www.zoom.us/download 

Het makkelijkste is om te beeldbellen met Zoom 

op uitnodiging. Dan heeft u geen account nodig. 

De persoon door wie u wordt uitgenodigd, bijvoor-

beeld uw kleinkind, stuurt u dan een link via e-

mail. Open het bericht en klik op deze link. Ver-

volgens opent Zoom en u kunt uw naam invullen 

in het scherm dat verschijnt. Het kan zijn dat er al 

een naam is ingevuld. Vervolgens ziet u de persoon 

met wie u spreekt. 

 

• WhatsApp 

WhatsApp heeft eigen-

lijk geen introductie 

nodig. Dit is veruit de 

populairste berichte-

napp. U kunt er niet al-

leen berichten mee ver-

sturen, maar ook video-

bellen. Dat kan alleen met een smartphone die ver-

bonden is met het internet (wifi) en met iemand die 

ook WhatsApp gebruikt. 

Videobellen is mogelijk met andere WhatsApp-ge-

bruikers die in de contactenlijst van uw 

smartphone staan. Om te kunnen beeldbellen met 

WhatsApp klikt u het contact aan waarmee u wilt 

bellen.  Vervolgens klikt u bovenin op het icoontje 

met de videocamera. De telefoon maakt dan ver-

binding met de telefoon van de persoon die u wilt 

spreken. Een groepsgesprek met maximaal acht 

personen is ook mogelijk. 

 

• Facebook Messenger 

Facebook Messenger is 

een app waarmee u 

naar/met andere Face-

book-gebruikers tekstbe-

richten kunt sturen en 

met ze kunt videobellen. 

Om Facebook Messenger te gebruiken heeft u een 

Facebook-account nodig en tablet, laptop of 

smartphone met internetverbinding.  Zoek de ge-

wenste persoon met wie u wilt videobellen op in 

Messenger (waar u ook persoonlijke berichten van 

Facebook krijgt). U vindt de lijst namen linksonder 

bij ‘mensen’. Klik de persoon aan en klik vervol-

gens op het icoontje met de videocamera. Daarna 

kunt u het gesprek beginnen. 

Meer weten of toch meer uitleg nodig? 

Wilt u meer weten over beeldbellen via Skype, 

WhatsApp, Facebook Messenger en Zoom? Kijk 

dan ook eens op www.jowtube.nl Daar staan film-

pjes waarin u uitleg krijgt over hoe u moet video-

bellen. Speciaal voor senioren.  

Ook op www.seniorweb.nl (videobellen-apps en -

mogelijkheden) vindt u meer informatie. 
 

Bron: KBO-PCOB  www.kbo-pcob.nl/corona 

 

 

 

 

 

 

of stuur eens een kaartje……………………….of pak de telefoon. 

 

 

 

 

http://www.zoom.us/download
http://www.jowtube.nl/
http://www.seniorweb.nl/
http://www.kbo-pcob.nl/corona/
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Agenda 1 december 2021 – 26 januari 2022 

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

Gebouw De Hoge Noot, J.W, Frisoweg 1 

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

Maandag 20 dec. KBO Kerstdiner bij Easy Italy, Nesse 18 .................. 12.00 – 14.30 uur 

Zaal open vanaf 11.30 uur. Kosten € 22,50 p.p. Zie bladzijde 3 

Vrijdag 7 jan. Nieuwjaarsreceptie  ....................................................... 14.00 uur – 16.15/16.30 

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

ATTENTIE:  

UW QR-CODE (Coronabewijs) EN LEGITIMATIEBEWIJS VOOR ALLE ACTIVITEITEN IS 

VERPLICHT.  

ALLE RIVM-MAATREGELEN WORDEN IN ACHT GENOMEN; ZIE BLADZIJDE 3, ONDER 

BERICHT KERSTDINER. 
 

 

Nieuws KBO-Aktueel nr. 10 ook online te lezen op : www.kbowaddinxveen.nl  
 

− Thuisbingo in Sinterklaassfeer op woensdag 1 december v.a. 15.00 uur. www.denationalethuisbingo.nl  
 

− WERKEN NA UW PENSIOEN? Vragen bel de Pensioentelefoon van KBO/PCOB:  

030-3400655 (woe en do. 13.00-15.00 uur)  
 

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

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

− Profiteer van uw lidmaatschap met veel voordeel! Voor uitgebreide informatie en bestellen ga naar 

www.kbo-pcob-voordeel.nl of bel 085-4863364 
 

− 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 26 JANUARI 2022. 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 14 JANUARI 2022 op het redactie-

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

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

http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.denationalethuisbingo.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
http://www.facebook.com/kbowaddinxveen
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl

