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Redactioneel 

De maand mei…. 
 

Meestal kijken we in de maand mei uit naar het 

mooie weer wat er aan komt. Nu hebben we al van 

veel zonnige dagen kunnen genieten in maart en 

april. Voor de één is dit prachtig, een ander verlangt 

naar wat regen of flinke buien voor de tuin en voor 

de gewassen op het land. Gelukkig hebben we er 

niets over te zeggen, maar moeten het nemen zoals 

het komt. 

Meimaand, Mariamaand, Moederdag… veel tradi-

ties waar men nog steeds aan vasthoudt. 

Mei is ook de maand van herinneringen: 4 mei de 

Dodenherdenking en 5 mei Bevrijdingsdag. 

Meer dan anders beseffen we wat vrijheid betekent 

en leven we mee met iedereen die in een oorlog ver-

keert, Oekraine ligt ons na aan het hart maar er is op 

zo veel andere plaatsen in de wereld ook nog zoveel 

ellende. Laten we hopen op echte vrede in de wereld 

en allen die hierin zitten niet vergeten. 

Zoveel mensen op de vlucht voor oorlog en geweld, 

het is bijna niet te beseffen als je het niet zelf meege-

maakt hebt. Iedere vluchteling heeft zijn of haar ei-

gen verhaal. En als je elkaar niet kunt verstaan, zegt 

een glimlach soms meer dan woorden. 

Als je iemand zonder glimlach ziet, 

schenk de jouwe dan een keer. 

Gedeelde liefde eindigt niet, 

het wordt alleen maar meer. 
 

Martin Gijzemijter 

 

Een mooie meimaand wens ik u toe. 

Jeannette van Egmond 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen. 

Officieel komt het magazine met KBO-Aktueel op 

27 april. Dan is het Koningsdag. De bezorgers heb-

ben de keuze om op 26 of 28 april de bladen bij u in 

de brievenbus te doen. Als ik dit schrijf staat er in de 

Hart van Holland van deze week het programma van 

die dag: “Het koningsdag spektakel”. Er staan meer-

dere grote festiviteiten als jubileum scouting, ope-

ningen scholen en natuurlijk over onze paasbingo en 

high tea in. En op de voorpagina staat dat na een po-

sitieve corona zelftest je niet meer voor een bevesti-

ging naar de GGD hoeft. Kortom na ruim twee jaar 

gaan we weer terug naar de situatie van voor corona. 

Er zijn wel dingen veranderd, bij de begroeting 

wordt opgelet of het handen schudden op prijs ge-

steld wordt, het bijna automatisch drie zoenen geven 

is niet meer normaal. En bij de supermarkt kan de 

winkelwagenhandgreep nog steeds gereinigd wor-

den. Maar het samen zijn zoals bij de Paasbingo/high 

tea, de busreis, de ledenvergadering, de modeshow 

en de workshop kat schilderen is gezien hoeveel 

mensen zich hiervoor aanmelden, iets waar men 

weer veel zin in heeft. Maar laten we wel voorzichtig 

blijven want een goede gezondheid gaat boven alles. 

Graag vraag ik uw aandacht voor de speciale enve-

loppe die u ook bij het magazine en Aktueel ont-

vangt. Het betreft de actie: Leden werven leden  

Als u een nieuw KBO lid aanbrengt krijgt u een 

OPW-cadeaubon van € 5,00. 

In deze KBO-Aktueel schrijft redactrice Jeannette 

van Egmond over het samenstellen van deze Wad-

dinxveense bijlage. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe redactieleden en een 

website beheerder, want na heel veel jaren dit voor 

onze vereniging te hebben gedaan is de tijd gekomen 

om het stokje over te dragen aan een nieuwe redactie. 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

Met vriendelijke groet, Quirien Groenendijk 

Voorzitter KBO-afdeling Waddinxveen 

 

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


KBO Aktueel 26 april 2022 Blad 2 

4 Mei Dodenherdenking 

Vrijheid  
de oude man 

verstopte joden op zijn zolder, 

drukte illegale kranten 

en hielp Engelse piloten. 

hij loog voor het leven. 

hij loog voor de vrijheid. 
 

de vrouw 

in de kelder 

liet wanneer de vliegtuigen overvlogen 

bange mannen, vrouwen en kinderen 

schuilen voor de bommen. 

zij stond voor het leven. 

zij stond voor de vrijheid. 
 

de jongen 

net achttien 

opgeroepen 

om te vechten aan het front 

nam afscheid van zijn moeder 

en zou haar nooit meer zien. 

hij vocht voor zijn leven. 

hij vocht voor de vrijheid. 
 

deze helden. 

gewone mensen zoals jij en ik. 

kozen ervoor te vechten 

voor de vrijheid. 
 

als een van deze helden  

hier niet voor had gekozen. 

was mijn opa dan geboren?  

had ik dan geleefd? 
 

Eva Pronk (16 jaar) 

Voorgedragen op de Dam 

bij de Dodenherdenking 2020 

 

 

5 mei Bevrijding 

Leven in vrijheid 
Leven in vrijheid 

Een kostbaar geschenk 

Velen gaven daarvoor hun leven 
 

Ik ontroer als ik daaraan denk 

Zij streden voor vrede 

Mochten dat zelf niet meer beleven 

Maar hebben mij wel 
 

Een leven in vrede gegeven 

En tegelijkertijd is er nog oorlog 

Zoveel onrecht, geweld en haat 

Op andere plekken in de wereld 
 

Is nog dagelijks sprake van verraad 

Voor de mensen die daar wonen 

Hoop ik dat er ook daar vrede komt 

En dat oorlog enkel nog een woord wordt 
 

Waardoor een mens zijn tenen kromt. 

 
Facebook.com/leveningedichten 

 

 

Nieuwe redactieleden gezocht 

Wilt u uw steentje aan onze afdeling bijdra-
gen?  

Wij zijn n.l. op zoek naar ……. nieuwe redactie-

leden en een websitebeheerder. 
 

Zou u het leuk vinden om onze afdeling van infor-

matie te voorzien via onze Nieuwsbrief KBO-

Aktueel? Dan zijn wij op zoek naar u!!!! Het liefst 

zien we positieve reacties van verschillende leden, 

zodat er weer vorm gegeven kan worden aan een 

nieuwe redactie. 

Ook zoeken wij  iemand die het beheer en het on-

derhoud van de website van onze afdeling voor 

haar of zijn rekening zou willen nemen.  
 

Wat houden de werkzaamheden voor de KBO-

Aktueel zoal in? 

Onze Nieuwsbrief verschijnt 10 x per jaar als bij-

lage bij het KBO-PCOB-Magazine. 

Het is een leuke manier om op de computer bezig 

te zijn met het verwerken van de kopij, die u gro-

tendeels aangereikt krijgt via e-mail door be-

stuursleden en de diverse werkgroepen. 

Tevens kunt u informatie inwinnen via internet 

en/of u abonneren op de Nieuwsbrieven van de 

landelijke KBO-PCOB, Seniorenweb etc. 

U bent in grote lijnen vrij om een eigen invulling 

aan onze KBO-Aktueel te geven. In het verleden 

hadden we diverse rubrieken, zoals een Boekbe-

spreking, een Culturele rubriek, gedichten en ge-

dachten. Maar wellicht heeft u heel andere ideeën 

om de Nieuwsbrief samen te stellen.  
 

Wat is er zo leuk aan om deze te maken?  

Ten eerste vindt u het werken op de computer 

prettig en het is een mooie manier om o.a. de ac-

tiviteiten van onze afdeling onder de aandacht te 

brengen bij onze leden. Op uw eigen wijze kunt u 

hier vorm aan geven.  

De verwerking van/zoeken naar de kopij kost ge-

middeld 6 tot 8 uur en aan het opmaken ervan 

kost u ook zo’n 4 uur. 

Momenteel werken we met drie redactieleden: 

twee voor het aanleveren van kopij, het opzoeken 

hiernaar en het verwerken ervan en een die de 

KBO-Aktueel tenslotte opmaakt. 
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Daarnaast wordt aan het eind van het jaar een 

overzicht gemaakt van de verschijningsdata in 

het nieuwe jaar en de data waarop o.a. de kopij 

ingeleverd moet worden. 

In de week vóór het inleveren van de kopij zorgt 

een van de redactieleden voor een herinnering 

hieraan aan de leden van het bestuur en de werk-

groepen. 
 

Ook zoeken wij een nieuwe websitebeheerder. 

De huidige website is overigens ook aan vernieu-

wing toe, deze is nog opgebouwd met frames, wat 

inmniddels not-done is. Misischien voor u een uit-

daging om met b.v. een cms-systeem een ver-

nieuwde site te maken en daar het beheer en on-

derhoud van te doen. 

 

Heeft u er wel zin in, maar heeft u nog vragen, 

dan kunt u contact opnemen met ons via e-mail: 

aktueel@kbowaddinxveen.nl 

De huidige redactie hoopt op uw reactie!  

Weet dat u welkom bent! 

 

 

50+ Lady´s Day voorjaar 2022 

Deze dag (donderdag 5 mei) is helemaal vol 
geboekt.   

Heeft u zich hiervoor opgegeven dan hierbij in-

formatie over deze activiteit: 

Als u op hebt gegeven dat u mee wilt rijden: we ver-

trekken om 09.45 uur vanaf het Anne Frank Centrum 

en de kosten zijn p.p. 3 euro voor de chauffeur te be-

talen in de auto. 

We zullen u daar ook  aangeven met wie u mee kunt 

rijden en deze chauffeur brengt u ook weer terug naar 

het Anne Frank Centrum. 

Zorg dat u op tijd aanwezig bent 09.45 uur ver-

trekken wij! 

Aan deze Modeshow zijn geen kosten verbonden 

omdat deze eenmalig gratis wordt  aangeboden door 

Vander Klooster Mode.    

Wilt u nog informatie: 

Tel: 0182-61 81 97 

e-mail: ep.groenendijk@hetnet.nl   

 

 

Leuke workshop kat schilderen  

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar! 

Op donderdag 19 mei organiseren wij 

een workshop kat schilderen. 

Deze middag zal Cocky v.d. Velde hou-

ten katten meebrengen die u naar eigen 

idee mag gaan beschilderen en Cocky 

gaat u daarbij helpen als u dat wilt. 

Alle benodigdheden zijn aanwezig. U 

dient zelf een schort of een andere bescherming mee 

te  brengen dan gaan we er samen iets leuks van ma-

ken. 

De workshop duurt ca. 3 uur en er kunnen maximaal 

20 personen aan deelnemen. 

Mochten er meer dan 20 aanmeldingen zijn dan pro-

beren we in de ochtend nog een 2e workshop te ge-

ven. 

De kosten zijn € 15,00  en u krijgt hiervoor: een hou-

ten kat en verf. 

En u krijgt  koffie of thee. 

Wilt u meedoen met  deze workshop dan dient u zich 

eerst aan te melden.  

Bij Elly Groenendijk  tel: 0182-61 81 97 of per mail: 

ep.groenendijk@hetnet.nl   

En daarna  het bedrag van € 15,00 voor 12 mei over 

te maken. Op bankrekening:  

NL91 INGB 0006 2176 34 t.n.v. Katholieke Bond 

van Ouderen, afd. Waddinxveen te Waddinxveen, 

met vermelding  workshop kat schilderen. 

Aanvang 13.00 uur 

Adres: zaal de Hoge Noot van muziekvereniging 

Concordia. 

Jan Willem Friso weg 1, 2741 BV Waddinxveen 

Voor meer info:  www.kbowaddinxveen.nl  

 

 

Geslaagde KBO Paasbingo/high tea 

Na 2 jaar geen Paasactiviteit, was het 8 april eindelijk 

zover, 60 senioren hadden zich opgegeven voor deze 

bingo en high tea georganiseerd door het speciale 

team activiteiten van de KBO-afdeling Waddinx-

veen. 

Bij binnenkomst bleek al dat men er weer zin in had 

om elkaar te ontmoeten, want dit hadden ze in de af-

gelopen coronaperiode het meest gemist. 

Er werd gespeeld om 

prachtige prijzen, na 3 

ronden bingo was het 

tijd voor de high tea. 

Toen de etagères met 

lekkernijen op de tafel 

gezet waren, genoten 

de deelnemers van de met zorg bereide hartige en 

zoete lekkernijen. Tot slot was er nog een grote ver-

loting van prachtige prijzen die door zeer gulle Wad-

dinxveense ondernemers beschikbaar waren gesteld:  

Banketbakkerij De Vlaam, Kokkeler bloemen, Pas-

safleur bloemen, Albert Heijn, Fleur Mode, drogiste-

rij Parfumerie Groenswaard, D. Sonneveld, De 

Kaashakker en de KBO leden die voor ons de D-E 

zegeltjes sparen waar ook mooie cadeaus van waren 

gekocht. 

Meer foto’s en verslag van deze activiteit zijn te zien 

op de website: www.kbowaddinxveen.nl 

 

mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl
mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.kbowaddinxveen.nl/
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Dagtocht 20 april, een dag met een gou-
den randje! 

Stipt op tijd vertrokken we uit Waddinxveen voor 

een voorspoedige rit richting Wijk en Aalburg. Nau-

welijks last van te drukke wegen dus onze chauffeur 

had tijd genoeg om de snelweg te verlaten en een 

stuk door de Alblasserwaard te rijden, hij vertelde 

veel over de plaatsen die we passeerden en het land-

schap wat we doorkruisten. 

Op de boot in Wijk en Aalburg stond de koffie met 

heerlijk gebak al klaar en voeren we naar de jachtha-

ven van Heusden en terug, de zon liet ons niet in de 

steek en de meeste medereizigers kwamen na de kof-

fie naar buiten om op het achterdek te genieten van 

de oevers langs de Bergse Maas, zelfs een groepje 

koeien lag op een strandje te zonnen. 

We werden vervolgens vergast op een mooie route 

door het land van Altena, ook over deze streek ver-

telde onze chauffeur veel wetenswaardigheden en we 

arriveerden rond 13.00 uur bij restaurant de Hooikar 

in Gilze voor een heerlijk diner met prettige bedie-

ning, veel mensen hadden elkaar heel veel te vertel-

len, de Hooikar leek meer op een kippenschuur, wat 

een gekakel! 

Na het diner gingen we richting Hilvarenbeek om in 

het entertainmentmuseum “Soet & Vermaeck” te ge-

nieten van de uitleg over het ontstaan van dit mu-

seum en de geschiedenis van de prachtige dans- en 

draaiorgels. 

Omdat wij ook nog een versgebakken Brusselse wa-

fel met warme kersen en slagroom bij de koffie ge-

serveerd kregen moesten er toch hoognodig wat ca-

lorieën worden verbrand, dus heel wat stramme 

beentjes gingen de dansvloer op, zelfs mensen die 

meestal met een rollator lopen leken wat soepeler 

dan normaal. 

Als laatste een advocaatje met slagroom of een ander 

drankje genuttigd en toen de bus in richting Wad-

dinxveen. 

Irene en Riet deelden nog wat te knabbelen en drin-

ken voor onderweg uit en na een voorspoedige rit 

kwamen we om 19.00 uur, weer stipt op tijd, terug 

bij de vertrekplaats. 

We kunnen terug kijken op een goed georganiseerde 

zonnige dag met vrolijke mensen die genoten, be-

dankt Riet en Irene en ik hoop dat jullie nog veel van 

dagtochten zullen organiseren! 

Corrie van Triet 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe morgen 
Zacht zingt de wind 

bij het ontstaan 

van een nieuwe morgen 
 

Zelfs de vogels zijn stil 

ze luisteren naar de 

symfonie van het leven 
 

Deze mooie melodie 

tilt mij op 

haalt me uit de schaduw 
 

Het verwarmt mijn hart 

rond mijn mond 

plooit zich een glimlach. 
 

Paula Hagenaars 
 

 

Vanuit het bestuur 

Beste leden, 

Het is alweer een hele tijd geleden dat de enquête on-

der jullie is gehouden. Zo langzamerhand pakken we 

de uitkomsten daarvan weer op. We zijn daarvoor 

ver gevorderd met het realiseren van een bijeen-

komst over het onderwerp “Wijs met medicijnen“ . 

Wij hebben apotheker Van den Dries bereid gevon-

den jullie hierover voor te lichten. De Regiobank in 

ons dorp gaat deze voorlichtingsbijeenkomst spons-

oren.   

Een flink aantal leden heeft zich voor deze voorlich-

tingsbijeenkomst opgegeven. Deze zijn bij ons be-

kend. 

Het is echter heel goed mogelijk dat er nog meerdere 

leden interesse hebben in deze voorlichtingsbijeen-

komst “Wijs met medicijnen“ .  U kunt zich daar-

voor telefonisch aanmelden bij de familie Groenen-

dijk, telefoonnummer 0182-618 197 . De datum ho-

pen we spoedig bekend te kunnen maken. 

Wij hopen op een grote bijeenkomst. Voor vervoer 

kan eventueel gezorgd worden. 

Han van der Zon 

Coördinator 

 

 

Zelf energietoeslag aanvragen bij de ge-
meente 

Financiële steun energiekosten voor inwoners met 

een laag inkomen 

Sinds oktober 2021 zijn de gas- en energieprijzen 

flink gestegen. De rijksoverheid stelt daarom finan-

ciële steun beschikbaar voor mensen met een laag in-

komen. Waddinxveense huishoudens met een laag 

inkomen die bij ons bekend zijn, krijgen in april 2022 
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automatisch een bedrag van € 800,-  op hun reke-

ning. Het gaat dan om huishoudens die van ons een 

uitkering, bijzondere bijstand of minimaregeling 

ontvangen. Wij sturen hen binnenkort een brief met 

meer informatie. Andere huishoudens met een laag 

inkomen kunnen vanaf uiterlijk 16 mei 2022 zelf de 

energietoeslag aanvragen op deze pagina.  

De energietoeslag is bedoeld voor huishoudens 

met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm 

Dit is voor alleenstaanden een netto inkomen van 

€ 1348,26 (voor pensioengerechtigden € 1498,12). 

Voor samenwonenden/gehuwden is dit € 1926,08 

(voor pensioengerechtigden € 2028,54). Deze bedra-

gen zijn exclusief toeslagen van de Belastingdienst. 

Net zoals bij de andere minimaregelingen houden we 

rekening met het vermogen van het huishouden. Elk 

huishouden krijgt hetzelfde bedrag van € 800,-.  

Huishoudens die niet automatisch de energietoe-

slag krijgen, kunnen de toeslag zelf aanvragen 

Dat kan vanaf uiterlijk 16 mei 2022 op deze pagina: 

https://www.waddinxveen.nl/financiele-steun- 

energiekosten-voor-inwoners-met-een-laag- 

inkomen  

Op dit moment zijn we bezig met het regelen van het 

aanvraagproces. Dit kost tijd. Daarom is het nu nog 

niet mogelijk de energietoeslag aan te vragen. Zodra 

het wel mogelijk is een aanvraag te doen, staat dat op 

deze website. Na uw aanvraag zorgen wij ervoor dat 

de energietoeslag zo snel mogelijk op uw rekening 

staat.  

Bron: website Gemeente Waddinxveen  

 

 

Cultuurhuys De Kroon 

Middagfilm voor senioren:  

Les meilleur reste à venir 

Op donderdag, 05 Mei 2022, 

14:00 uur in Cultuurhuys De 

Kroon aan het Gouweplein 

(winkelcentrum).  

  

Arthur (Fabrice Luchini) en César (Patrick Bruel) 

zijn al hun hele leven beste vrienden, maar totaal ver-

schillend.  

Arthur is een neurotische scheikundeleraar en César 

een vrijgevochten womanizer die altijd in de proble-

men raakt. 

Na een misverstand in het ziekenhuis zijn ze er bei-

den van overtuigd dat de ander nog maar een paar 

maanden te leven heeft. 

Ze laten alles achter om de verloren tijd in te halen 

en zoveel mogelijk uit hun leven te halen nu het nog 

kan. 

Een grappige, tedere en ontroerende ode aan vriend-

schap. 

Prijs: € 8,50, is inclusief (pauze)drankje. 

Meer informatie op de website 

www.cultuurhuysdekroon.nl/kaart-verkoop#balie  

Verkoop aan de balie 

Naast de online ticketverkoop via het ticketsysteem 

van Ticketmatic bestaat eveneens de mogelijkheid 

om op bepaalde dagen tickets te kopen bij de infor-

matiebalie. 

Let op: 

U kunt alleen met pin betalen of een theaterbon inle-

veren. 

De verkoop van tickets via de informatiebalie vindt 

plaats tijdens de openingstijden. (ma. tot vrijdag tus-

sen 10.00-17.00 uur, donderdag tot 19.30 uur en op 

zat. van 10.00 – 13.30 uur. De voorkeur gaat echter 

uit naar het online verkopen van tickets.  

U kunt hiervoor ook gebruik maken van de nieuwe 

Ticketmatic app. 

 

Kaartverkoop 

Cultuurhuys De Kroon maakt gebruik van een pro-

fessioneel ticketsysteem van Ticketmatic! Een sys-

teem waar inmiddels meer dan vijftig theaters bij 

aangesloten zijn. 

On-line tickets kopen in het nieuwe systeem: 

• Bestel de gewenste kaarten. 

• Bij stap 2 'Betaling en leverwijze' voert u uw e-

mail in. (zie voorbeelden van de bestel pagina's). 

• Bij de eerste aankoop in het nieuwe ticketsysteem 

worden eenmalig een paar gegevens gevraagd. 

• Bij elke volgende aankoop inloggen met het-

zelfde e-mailadres. Dit adres wordt direct herkend 

en er kan tot kaartaankoop worden overgegaan. 
  

Wij verzoeken u om de 1e keer uw kaarten zelf via 

het internet te bestellen. U kunt dan rustig uw gege-

vens invoeren en controleren. Vooral bij het e-mail 

adres willen we de kans van typefouten aan de balie 

minimaliseren aangezien u met dat e-mail adres in de 

toekomst nieuwe bestellingen kunt plaatsen. 

 

 

Palet Welzijn 

Vanaf april ontvangen senioren in Waddinxveen 

die dit jaar 75 jaar worden, een uitnodiging om 

deel te nemen aan het Huisbezoek 75+. Een hier-

voor opgeleide vrijwilliger komt langs om samen 

een vragenlijst in te vullen. 
 

Positieve gezondheid 

Positieve gezondheid is een bredere kijk op gezond-

heid. Het gaat niet om wat iemand niet meer kan, 

maar juist om wat iemand wel kan, belangrijk vindt 

en eventueel wil veranderen. Er wordt niet gekeken 

naar klachten en gezondheidsproblemen maar naar 

de mensen zelf. Wat is hun veerkracht en wat maakt 

https://www.waddinxveen.nl/financiele-steun-energiekosten-voor-inwoners-met-een-laag-inkomen
https://www.waddinxveen.nl/financiele-steun-energiekosten-voor-inwoners-met-een-laag-inkomen
https://www.waddinxveen.nl/financiele-steun-energiekosten-voor-inwoners-met-een-laag-inkomen
http://www.cultuurhuysdekroon.nl/kaart-verkoop#balie
https://www.cultuurhuysdekroon.nl/de-kroon/kaart-verkoop#theaterbon
https://www.cultuurhuysdekroon.nl/agenda/ticketmatic-app
https://www.cultuurhuysdekroon.nl/de-kroon/kaart-verkoop-voorbeelden
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het leven betekenisvol? Wat is nu echt belangrijk en 

wat zou u willen veranderen? Vanuit deze visie gaan 

de vrijwilligers het gesprek aan. 

Het huisbezoek 75+ is dan ook zeker interessant voor 

senioren die nog actief en zelfredzaam zijn. We ho-

ren vaak terug dat mensen het bezoek waardevol vin-

den en er nuttige informatie uithalen. 

Geschoolde vrijwilliger komt langs 

De huisbezoeken worden door vrijwilligers uitge-

voerd. Zelf ook vaak ouderen die graag wat willen 

betekenen voor een ander en zich goed kunnen iden-

tificeren met de groep. De vrijwilligers krijgen een 

scholing en inwerkperiode voordat ze zelfstandig 

huisbezoeken afleggen. 

Tijdens het bezoek vult de vrijwilliger samen met de 

inwoner de vragenlijst in. Hiermee wordt zichtbaar 

of er behoefte is aan ondersteuning bij bijv. huishou-

ding, financiën e.d. Maar ook wat het leven voor hen 

meer betekenisvol maakt en wat je nog wilt/kunt 

doen. 

Extra informatie voor senioren 

Tijdens het huisbezoek ontvangen de mensen een in-

formatieblad met interessante tips voor 75-plussers 

in Waddinxveen. 

In opdracht van de gemeente 

Palet Welzijn voert het Huisbezoek 75+ al jarenlang 

uit in opdracht van de gemeente Waddinxveen. De 

gemeente wil graag weten hoe het gaat met ouderen 

in Waddinxveen. Wat is er nodig om op een prettige 

manier ouder te worden? De huisbezoeken hebben 

een signalerende en preventieve functie. Vaak ko-

men er hulpvragen aan het licht zoals het recht op 

toeslagen waar geen gebruik van wordt gemaakt, 

aanvragen van WMO-voorzieningen of mantelzorg-

ondersteuning. 

Alle senioren in Waddinxveen van 75 jaar en ouder 

krijgen om de 3 jaar een uitnodiging voor het Huis-

bezoek. Naast de inwoners die dit jaar 75 jaar wor-

den, kunnen ook inwoners van 78, 81, 84 een uitno-

diging voor het Huisbezoek 75+ in de bus verwach-

ten. 

 

 

Uit de Nieuwsbrief van de landelijke KBO-
PCOB 

▪ Academie KBO-PCOB 

De Academie KBO-PCOB is het digitale platform 

van en voor betrokken senioren. Via het platform 

kunnen we elkaar helpen en inspireren. Per 

thema en onderwerp kun je grasduinen in infor-

matie, tips, goede voorbeelden en activiteiten 

waar je aan kunt deelnemen. Het platform is er 

ook om kennis te delen. We nodigen je van harte 

uit om initiatieven, ideeën en bijeenkomsten te de-

len. Wil je een bijdrage leveren? 

Sluit je aan! 

Je kunt zelf een profiel aanmaken op 
https://academie.kbo-pcob.nl/  en bijdragen aan de 

inhoud. Klik daarvoor rechtsboven op ‘registreren’. 

Je ontvangt vervolgens een mail met een link, waar-

mee je de registratie verder compleet kunt maken. 

Maak een profiel aan van jezelf waarin je beschrijft 

waar je bij betrokken bent, bij welke onderwerpen en 

welke activiteiten. En schrijf desgewenst iets over je 

eigen kennis en vaardigheden. Makkelijk wanneer je 

elkaar wilt vinden om ideeën uit te wisselen, want 

alleen als je zelf een profiel hebt kun je het profiel 

van andere mensen bekijken. 

Organiseer je een interessante bijeenkomst of cur-

sus? Plaats het in de Agenda, zodat ook anderen ge-

inspireerd raken en zich kunnen aanmelden als ze 

mee willen doen. 

Bij Successen staat een verzameling van prachtige 

voorbeelden. Leuk om inspiratie op te doen. Heb je 

een suggestie voor een succesverhaal? Laat het ons 

weten. 

Onder Zelf Organiseren tref je vele suggesties om 

in te zetten bij je vrijwilligerswerk. 

Wil je ons mailen met een vraag of suggestie? Dat 

kan via academie@kbo-pcob.nl. 

Samen maken we ons sterk voor een krachtige po-

sitie van senioren in de samenleving. 

Kijk ook op de site van www.kbo-pcob.nl  

 

 
▪ Gesprekspartner levensvragen 

Vanaf november 2021 leidt KBO-PCOB, in sa-

menwerking met de Centra voor Levensvragen, 

Gesprekspartners levensvragen op. 
 

Gesprekspartner levensvragen 

Praten lucht op. Als je ergens over piekert, als je ie-

mand mist, of als het niet helemaal lekker loopt met 

je kinderen, andere familie of vrienden. Met iemand 

praten helpt ook om iets helder te krijgen voor jezelf. 

Maar lang niet iedereen heeft iemand in de buurt om 

zijn hart bij te luchten. En soms is het gewoon pret-

tiger om erover te praten met iemand van buiten die 

niet meteen met adviezen komt. KBO-PCOB vindt 

het belangrijk dat iedereen met iemand kan praten 

over de belangrijke zaken in het leven. Daarom lei-

den wij vrijwilligers op tot Gesprekspartner Levens-

vragen. 

In het KBO-PCOB Magazine vindt u hier meer over 

of kijk op de website www.kbo-pcob.nl/gespreks-

partner 

 

 

 

 

 

 

https://academie.kbo-pcob.nl/
mailto:academie@kbo-pcob.nl
http://www.kbo-pcob.nl/
https://www.kbo-pcob.nl/gesprekspartner
https://www.kbo-pcob.nl/gesprekspartner
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Meimaand = Mariamaand 

Stil en onopvallend, bescheiden op de achter-

grond en 

een beetje vergeten vind je haar overal terug. 

In kerken en kapellen, op hoeken van straten 

verkleurd door regen en wind. 

In huiskamers oud of modern van vorm. 

Maria, de vrouw zo menselijk nabij. 

Een jonge vrouw uit Galilea met een leven, 

getekend door het lijden van haar zoon. 

Moeder van een kind, anders dan andere, 

dat van kleins af zijn eigen weg ging. 

Maria, een vrouw waarin elke moeder zich kan 

herkennen. 

Zij stond onder het kruis van haar eigen zoon. 

Op dat moment was er van mannen of leerlingen 

geen sprake meer. 

Ze waren er allemaal vandoor. 

Ze kon aanvaarden, omdat ze zich door God aan-

vaard wist. 

God had naar haar omgezien. 

Nu durft men nauwelijks nog over haar te spre-

ken. 

Ze past in haar eenvoud niet meer in onze tijd. 

Haar beeld is uit vele kamers verdwenen. 

En toch blijft haar leven van pijn en diep geloof 

een uitnodiging tot inzet en inkeer. 

Bij haar komen mensen met zorgen en verdriet, 

bij haar worden mensen opnieuw eenvoudig. 

Haar beeld zal mensen blijven troosten 

en wegen laten vinden naar elkaar. 

Zij leert ons dat leven is: 

willen vasthouden en moeten loslaten...  
 

Pastoraal werkster Giny v.d. Korput 

 

 

 
 

 

Personalia 

Van onderstaand lid hebben wij door haar overlijden 

afscheid moeten nemen: 

Mw. W.M.M. van Nieuwenhuijzen,  5 april 2022 

 

Herinner mij zoals ik was, heel gewoon, heel bijzon-

der. 

 

 

 

Verjaardagen mei 

 2 Mevr. J.W.A. Benschop - Ankoné 
 2 Dhr. J.M. Clarenbeek 
 2 Mevr. G.J.M. van der Wal - van de Zande 
 3 Dhr. M. Reichard 
 3 Mevr. D.A.M. Reijnders - v.d. Kar 
 4 Mevr. J.C. de Zeeuw-van Hoorn 
 5 Mevr. G. van Gent-van Hoof 
 6 Mevr. M.L.J.A. Jongeneel-Goos 
 7 Dhr. P.M.L. Krop 
 7 Mevr. A.J.M. Preitschopf - Winters 
 8 Dhr. N. van Egmond 
 8 Mevr. J. Janmaat - Kippersluis 
 8 Dhr. A.S.P. Verschuur 
 9 Dhr. J. Gerts 
 9 Mevr. W.J. Wallaart - v.d.Voort 
 10 Mevr. R.H. Beaupain 
 11 Mevr. M.G.J. Kleiweg - de Frankrijker 
 11 Mevr. M.Th. Velberg - v. d Poel 
 12 Dhr. N.W. van  Grieken 
 12 Dhr. L.N. Slaman 
 13 Mevr. M.J. Bijl-van Rossum 
 14 Mevr. H.L. van  Diem-Zuijdveld 
 14 Mevr. W.M.P. Grootendorst - Bosman 
 15 Mevr. A.M.L. Auad - Pieete 

 16 Mevr. W.H.R. van Kersbergen 
 16 Mevr. A.M. Pouwer - Vervaet 
 16 Dhr. J.W.C.  Wesseling 
 17 Mevr. T. Hartwijk - Slobbe 
 17 Mevr. Th.C.M. Steensma - Verkampen 
 18 Mevr. H.M. Boomers - Heutinck 
 18 Mevr. E.E.M. van der Klauw - Bresser 
 19 Mevr. W. v.d. Valk 
 21 Mevr. S.F. Dreesman-Eliasberg 
 22 Mevr. C.M. van Delft - Broekhuizen 
 23 Mevr. A. Groenendijk - Marcelis 
 24 Mevr. C.C. de Frankrijker-v.d. Berg 
 25 Mevr. M.M. de Koning - Bron 
 25 Dhr. T. Vermeer 
 27 Dhr. R.P. Christoffels 
 27 Dhr. T.W. van Esschoten 
 27 Mevr. A.A. Verbakel-Melman 
 27 Mevr. R.J.M. Vollebregt 
 27 Mevr. G.M. Rijnbeek - v.d.Werf 
 29 Dhr. A.C. van Dijk 
 29 Mevr. Y.G.J. Winckels-Romgens 
 31 Dhr. L.C. van der Lans 
 31 Mevr. W.J.M. van Pinxteren - Gerts 
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Agenda  26 april – 25 mei 2022 

Zondag 1 mei: Zondagmiddagsalon Palet Welzijn .......................... 14.30 – 16.30 uur 

Anne Frank Centrum  

Donderdag 5 mei: 50+ Lady’s Day Vander Kloostermode ...................... 10.30 – 15.00 uur 

Vertrek per auto’s 09.45 uur vanaf Anne Frank Centrum.  

Donderdag 5 mei: Middagfilm voor senioren ........................................ 14.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon, winkelcentrum (zie blz. 6) 

Donderdag 19 mei: Workshop Kat schilderen ......................................... 13.00 uur – ± 16.00 uur 

Kosten € 15,00 incl. houten katfiguur, verf, koffie en thee. 

Gebouw De Hoge Noot, J.W.Frisoweg 1 

Vooraf aanmelden, zie blz. 3. 

 

Deze KBO-Aktueel en voorgaande nummers kunt u ook online 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   
 

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 er is weer heel veel actuele 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 25 mei 2022. 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 13 mei 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
http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
http://www.facebook.com/kbowaddinxveen
mailto:klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/energie
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
http://www.seniorweb.nl/
mailto:aktueel@kbowaddinxveen.nl

