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Redactioneel 

De eerste KBO-Aktueel van dit jaar 

Een nieuw jaar waarin er hopelijk binnen niet al te 

lange tijd weer mogelijkheden zijn om het een en an-

der te kunnen organiseren in onze KBO-afdeling. Tot 

die tijd veel geduld en vooral een goede gezondheid! 

Op het moment van schrijven is het Blue Monday, 

een sombere dag voor velen schijnt het. Maar ik werd 

verrast door de website www.blijnieuws.nl  

Leuke en warme nieuwsfeitjes in sombere tijden, een 

aanbeveling om daar eens een kijkje op te nemen en 

te beseffen dat het niet alleen maar kommer en kwel 

is momenteel. Laten we vooral proberen om uit te 

kijken naar betere tijden.  

Ik wens u alle goeds toe in deze januarimaand. 

Jeannette van Egmond 

 
 

Vanuit het bestuur 

De Nieuwjaarstoespraak 

Stond in mijn agenda gepland voor de nieuwjaarsre-

ceptie op 7 januari jl., deze ging om de bekende re-

den niet door. De organisatoren hadden een leuk pro-

gramma samengesteld: welkom, toespraak voorzit-

ter, het glas heffen op het nieuwe jaar en daarna een 

meneer die kwam vertellen over de Nieuwe Hol-

landse Waterlinie. Dit met film en foto’s en de mo-

gelijkheid om vragen te stellen. Na het geslaagde 

Sinterklaasfeest weer een leuk moment om met el-

kaar samen te komen. 

Normaal vindt u op deze plaats de column: De voor-

zitter schrijft... maar die leest u elders in deze KBO-

Aktueel.  

De vooruitblik als onderdeel van de nieuwjaarstoe-

spraak zou gaan over: de door het bestuur genomen 

acties m.b.t. de gehouden enquête. Veel mensen had-

den aangegeven dat ze ‘Kom in beweging/oefen je 

vitaal’ een belangrijk onderwerp vonden. Helaas is 

het nog niet mogelijk om dit o.l.v. een trainer te doen, 

maar er is wel een boek zodat je zelf aan de slag kunt. 

Lees hierover ook in deze Aktueel. Daarnaast zou ik 

aangeven hoe uw afdeling van de KBO de plaatse-

lijke politiek benaderd vanwege de gemeenteraads-

verkiezingen in maart. En dat we als bestuur betrok-

ken zijn bij de gemeentelijke aanpak ter voorkoming 

van eenzaamheid. 

Maar het belangrijkste zou zijn de start van de cam-

pagne voor nieuwe leden. Het ledenaantal loopt heel 

snel terug. Toen ik als voorzitter in 2019 begon had-

den we 522 leden en nu op 1 januari 2022 nog 447. 

Er zijn veel leden overleden, verhuisd of hebben zo’n 

leeftijd gekregen dat ze hun lidmaatschap opzeggen. 

Er is bijna geen aanwas van leden van 55 tot 65 jaar. 

Dit is overigens een landelijk verschijnsel. Toch kun-

nen wij als sterke ouderenorganisatie een vuist ma-

ken en opkomen voor de belangen van senioren. 

Vandaar dat de landelijke KBO/PCOB de ledenwerf-

campagne ook opstart u leest hierover in de komende 

magazines. Wij als afdeling Waddinxveen sluiten 

met ons ledenwerfplan daarbij aan. 

Quirien Groenendijk, voorzitter 
 

 

Bericht van de penningmeester 

Geachte leden, 

Zoals u waarschijnlijk gezien hebt is bij de KBO-

Aktueel en het KBO-PCOB blad ook een acceptgiro 

voor de contributie betaling van 2022 gevoegd. 

Het contributie bedrag is ongewijzigd en bedraagt 

€ 27.50 per lid. 

Uw penningmeester zal het zeer op prijs stellen als u 

bij internet bankbetaling de laatste 4 cijfers van het 

betalingskenmerk op uw acceptgiro wilt vermel-

den. 

Het maakt het verwerken voor mij een stuk eenvou-

diger. 

Bij voorbaat dank. 
 

Mocht u vragen hebben kunt u mij bereiken onder 

tel.nr. 0182-61 24 69 of per email 

maajmm@hotmail.com 

 

De penningmeester  Martin van Leeuwen 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.blijnieuws.nl/
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De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen, 

Ik schrijf deze column op 14 januari. Vanavond is er 

weer een persconferentie over de maatregelen van-

wege corona. Na de strenge lockdown, vanwege de 

nieuwe variant ‘omikron’ was er de roep om versoe-

pelingen. Er is reeds gelekt dat deze er komen maar 

voor cultuur en horeca nog geen veranderingen. 

Ik heb mijn column van vorig jaar zojuist nog eens 

doorgelezen. Ook toen geen Kerstdiner en nieuw-

jaarsreceptie en was het plannen van activiteiten zo-

als het Paasfeest moeilijk. Het dagelijks bestuur heeft 

met z’n drieën afgelopen dinsdag vergaderd. Het lijkt 

of we niet veel opgeschoten zijn t.o.v. van vorig jaar. 

Maar we kunnen allemaal gevaccineerd zijn, en onze 

leeftijdsgroep heeft zeker de boosterprik kunnen ha-

len. En in het voorjaar en de zomer van 2021 leek 

alles erop dat we het virus onder controle hadden. Er 

waren volle theaters, voetbalstadions, racecircuits en 

we konden weer gewoon zonder mondkapjes winke-

len. 

Toen kwam ‘omikron’ om de hoek kijken, grote zor-

gen over de druk in de ziekenhuizen deed onze rege-

ring in samenspraak met het OMT besluiten om de 

maatregelen weer in te voeren. Met als gevolg heel 

veel gemopper en ook zorgen. Mensen die dringend 

op een oproep voor een operatie in het ziekenhuis za-

ten te wachten werden weer op de proef gesteld en 

moesten weer langer wachten. En weer bergen kri-

tiek op degenen die deze moeilijke beslissingen moe-

ten nemen. Ze doen het nooit goed. Achteraf blijkt 

dat ‘omikron’ weliswaar zeer besmettelijk is, maar je 

er minder ziek van wordt, zodat de druk op de zie-

kenhuizen ook minder is dan gepland.  

Wat het nog moeilijker maakt is dat er bij veel men-

sen met een bedrijf  het water tot aan de lippen staat, 

en dat ze dreigen zich niet meer aan de regels te hou-

den en hun winkel open te doen. Het niet naleven van 

de opgelegde maatregelen werd het meest duidelijk 

bij het vuurwerkverbod afgelopen jaarwisseling. De 

stelligheid waarmee mensen zeiden: dan halen we 

het toch in België heeft mij zeer verbaasd. 

De KBO-Aktueel waarvoor ik dit schrijf verschijnt 

26 januari. Voor mij is er geen enkele garantie van 

hoe we er dan voor staan. En dat zijn maar 12 dagen. 

Laten we het ook maar niet proberen maar we kun-

nen wel een poging doen om de zorgen over het virus 

te verminderen bij onze mede-senioren. Laten we het 

doen door b.v. een briefje, kaartje, appje te sturen of 

met een telefoongesprekje gewoon even vragen hoe 

het met ze gaat, even een contact moment dat afleidt 

van de problemen waar we geen invloed op uit kun-

nen oefenen. 

Ik hoop dat het gaat lukken. 
 

Met vriendelijke groet, Quirien Groenendijk 

Voorzitter KBO-afdeling Waddinxveen. 

QR-code aanmaken na boosterprik 

Een QR-code in de Corona-

Check-app is na de tweede 

vaccinatie 9 maanden gel-

dig. Daarom is het belang-

rijk om na de boosterprik een nieuwe QR-Code aan 

te maken.  

Dit doet u zelf in de CoronaCheck-app:  

Of maak een papieren QR-code 

• Open de CoronaCheck-app op uw smartphone of 

iPhone 

• Klik op het ‘+’ teken rechtsboven in de app. 

• Selecteer de optie ‘Vaccinatiebewijs’. 

• Kies onderin het scherm voor ‘Log in met DigiD’. 

• Na het inloggen met DigiD koppelt uw telefoon 

de gegevens van uw laatste vaccinatie met de  

CoronaCheck-app. 

• Selecteer de optie ‘Maak bewijs’. 

• Na het aanmaken van het nieuwe bewijs is uw 

QR-code is weer actueel. 
 

Papieren QR-code 

• Wilt u zonder de CoronaCheck-app een QR-code 

maken?  

• Ga dan naar: https://coronacheck.nl  en volg de 

stappen op de website. 

 

 

Raad van ouderen bestaat drie jaar 

De Raad van Ouderen werd op 

11 oktober 2018 geïnstalleerd 

door de minister van Volksge-

zondheid, Welzijn en Sport 

(VWS), Hugo de Jonge. 

De belangrijkste opdracht van de 

Raad van Ouderen is het gevraagd en ongevraagd ad-

viseren aan de minister van VWS. De minister wilde 

praten met ouderen en niet over ouderen. “Na de op-

richting drie jaar geleden heeft de Raad van Ouderen 

veel bereikt: advies gegeven en thema's op de kaart 

gezet.”  Naar aanleiding van dit driejarig bestaan van 

de Raad is een magazine uitgebracht. Een terugblik 

over de afgelopen jaren en een blik op de toekomst. 

Lees het magazine van 29-12-2021 op: 

https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen  
 

Bron: Senioren Journaal van dinsdag 4 januari 

 

 

Kom in beweging / oefen je vitaal. 

Wilt u graag thuis bewegen op een eenvoudige ma-

nier? 

Sinds kort is er een oefenboek beschikbaar, ontwik-

keld door het Radboud UMC te Nijmegen, afd. Ou-

derengeneeskunde en geschikt gemaakt voor de 

https://coronacheck.nl/
https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen


KBO Aktueel 26 januari 2022 Blad 3 

ouderenverenigingen KBO/PCOB. Dit oefenboek is 

onlangs aangeboden aan de leden die zich voor dit 

onderwerp hebben aangemeld n.a.v. de gehouden en-

quête. Dit oefenboek kunt ook u aanschaffen tegen 

een speciaal tarief van € 5,--. 

Als u belangstelling hebt in dit boek van 80 pagina’s 

maakt u het bedrag van € 5,-- over naar onze pen-

ningmeester op IBAN nummer NL91 INGB 0006 

2176 34 t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen, afd. 

Waddinxveen te Waddinxveen. Het boek wordt dan 

bij u thuis bezorgd. 

Het oefenboek kan ook digitaal gedownload worden 

via de website www.kbo-pcob.nl . 

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van 

dienst te zijn. 

Han van der Zon, coördinator 

 

 

Sparen, Vergaren en Bewaren 

Wij zouden het fijn vinden als u ons 

mee helpt sparen met:  

AH koffiepunten, DE-zegeltjes en 

Bakkerij ‘t Stoepje zegels.  

Wij als werkgroep Culturele Activitei-

ten kunnen hiermee leuke dingen doen op onze acti-

viteiten. Met uw zegeltjes, punten en boekjes kunt u 

terecht 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 
 
 

Boekjes tegen eenzaamheid. 

Om eenzaamheid te verminderen heeft de Bijbelver-

eniging 4 boekjes samengesteld getiteld: 

Geborgen tranen, InZicht, Kostbare tijd en Psalmen. 

U kunt deze boekjes afzonderlijk of gezamenlijk be-

stellen bij ondergetekende. De prijs van deze boekjes 

is € 3,-- per stuk. 

Na bestelling worden deze bij u bezorgd tegen con-

tante betaling. U wordt vooraf gebeld. 

Han van der Zon, coördinator KBO Waddinxveen, 

Klaproos 5, 2742 ME Waddinxveen. 

Mobiel: 06-476 99 460 ; e-mail: hazonvi@planet.nl  

 

 

Personalia 

Van onderstaande leden hebben wij door hun over-

lijden afscheid moeten nemen. 

1. Mw. B.J. Koolmees – Bolkenbaas  16-11-2021. 

2. Dhr. P.J. Rippe  22-11-2021. 

3. Dhr. W.N. Hoogerdijk  23-11-2021. 

4. Dhr. Joh. Sluys  23-11-2021. 

5. Dhr. J. van Rijen  21-12-2021. 

6. Mw. H.J. van Meijeren – Schouten  11-01-2022. 
 

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar ook 

de herinnering die je achterlaat. 
 

Onderstaande nieuwe leden mochten we verwelko-

men en we wensen hen een fijne tijd bij onze afde-

ling. 
 

1. Mw. W.H.R. van Kersbergen per 4 december 

2021 

2. Dhr. L. den Boer per 13 december 2021   

 

 
 

Verjaardagen februari 

 1 mevr. A.M.G. Holman - Lorsheijd 
 1 dhr. C.I.M. Koolmees 
 2 dhr. M.J. Schakel 
 3 mevr. J.M. Bron 
 3 dhr. L. Wempe 
 4 mevr. A. van Broekhuizen 
 4 dhr. A.J.M. v.d. Hondel 
 4 mevr. W.J.N. Rijn - Blom 
 5 mevr. A.E. van Eck - Duiker 
 6 dhr. C. van Dam 
 7 mevr. M. Merkestijn - de Jong 
 8 dhr. A.J. Kleiweg 
 10 mevr. C.M.A. Fens - Vergouw 
 11 mevr. M.T.H. Gerts-Frieling 
 11 dhr. N.C.L. Lelieveld 
 11 mevr. J.M.H. Piette - van der Steen 
 15 mevr. G.M.J. Fokke - Wintermans 
 15 dhr. W.N. Hoogerdijk 
 16 mevr. G.P. van der Ark - Versteeg 
 16 mevr. M.C. Plooy - van Rutten 
 16 mevr. S. Vis 
 16 dhr. W. Vogelzang 

 17 mevr. B.J.M. Duin - de Groot 
 19 dhr. J.H.F. Reijnders 
 20 mevr. J. Hoogerdijk-Boezaard 
 20 mevr. L.F.M. Kaaijk - Slot 
 20 dhr. W. de Knegt 
 21 dhr. C. Koot 
 21 mevr. W.M. Romijn - Luiten 
 22 mevr. M. Jaspers-  van Rhijn 
 22 mevr. E.J.M. van der Lans - Vergeer 
 24 dhr. P.A. van Es 
 24 mevr. H. Reichard - van Dijk 
 25 mevr. A.E.M. de Graaf 
 27 mevr. M.J.A. Evers - Verdegaal 
 27 mevr. E.M.T. van Rhijn - Boekhorst 
 27 dhr. A.C. van Rutten 
 28 mevr. H.M.G. de Groot - Keijzer 
 28 dhr. M.P. van der Hoeven 
 28 dhr. L.M.J. van Loo 
 28 dhr. J.C.P. Toor 
 

http://www.kbo-pcob.nl/
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Agenda 26 januari - 23 februari 2022 

Door de coronamaatregelen staan in deze periode alle activiteiten binnen onze ouderenbond stil….. 

Voorlopig zolang “online nieuws” met links naar de betreffende websites. 

 
 

Nieuws KBO-Aktueel nr. 1 ook online te lezen op : www.kbowaddinxveen.nl  
 

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. 
 

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. 
 

Facebook KBO Waddinxveen: www.facebook.com/kbowaddinxveen   
 

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

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

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 met veel voordeel!  

Voor uitgebreide informatie en bestellen ga naar www.kbo-pcob-voordeel.nl of bel 085-4863364 
 

Het Senioren-web 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 

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 februari 2022. 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 11 februari 2022 op het redactieadres. 

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.waddinxveen.nl/home
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