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Redactioneel 

Zomertijd - Vakantietijd …. 

Voor al onze actieve leden – zowel degenen die 

nog werkzaam zijn en daardoor nog niet met pen-

sioen zijn,  of als vrijwilliger druk zijn bij een club, 

instelling of anders – is de zomer een tijd van enige 

rust in de tent. Het is goed om even los te komen 

van de dagelijkse bezigheden, even een ander 

ritme van de dag. 

Wie op vakantie gaat, in Nederland of elders, kijkt 

daar al met frisse zin naar uit. Hopelijk treft u het 

met het weer en niet te veel tegenslag met het rei-

zen naar uw vakantiebestemming. 

Ook onze afdeling is bijna in ‘vakantietijd’, er is 

nog één activiteit die ik graag onder uw aandacht 

breng, n.l. de Voorlichtings-bijeenkomsten op 

dinsdag 5 juli a.s. over ‘Wijs met medicijnen’ en 

‘Veilig online bankieren’ 

Ook onze werkgroep Reis Activiteiten heeft niet 

stilgezeten en heeft een mooie dagtocht op het pro-

gramma staan voor 21 september.  

Kijkt u ook nog even naar onze Vacaturebank op 

blz. 3 en denkt u hierover na? Weet dat u welkom 

bent als een van onze vrijwilligers!!  

Ik wens u een fijne zomer toe, hoop dat u niet ver-

geten wordt als u (soms noodgedwongen) thuis 

moet verblijven en u een kaartje schrijft of ont-

vangt van dierbaren of bekenden. Of dat uzelf de 

telefoon pakt en iemand belt voor een kopje koffie 

of thee. Kortom, aandacht voor elkaar in de zomer 

is ook heel belangrijk voor het welbevinden! 

Jeannette van Egmond 

 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afd. Waddinxveen. Mijn 

vorige column ging over de vele vrijwilligers die 

binnen onze Waddinxveense afdeling van de KBO 

actief zijn. 

Ook introduceerde ik de: Vrijwilligers vacature-

bank. Ik ben dankbaar voor de aanmelding van be-

zorgers van het magazine en de KBO-Aktueel. 

Ook hebben zich een aantal inval-bezorgers ge-

meld. In deze vacature is dus voorzien. Voor  de 

vacature voor redactieleden en website beheerder 

heeft zich nog niemand gemeld. Ik heb van het be-

stuur nu toestemming gekregen om te kijken bui-

ten het KBO-ledenbestand om deze vacatures te 

vervullen. 

Met name onze secretaris heeft hard gewerkt om 

de voorlichtingsbijeenkomst “Wijs met medicij-

nen” en “Veilig online bankieren” te organiseren. 

Dit zijn 2 onderwerpen die u heeft aangegeven in 

onze in 2020 gehouden enquête waarover u meer 

zou willen weten. Dinsdag 5 juli is het eindelijk 

zover. 

Elders in dit magazine vindt u meer informatie en 

ziet u waar u zich kunt aanmelden. 

45 jaar 

In 1977 is de afdeling KBO-Waddinxveen opge-

richt. Een keer in de 5 jaar willen we hierbij stil 

staan. Het 40-jarig bestaan hebben we gevierd in 

de Ontmoetingskerk met een toneelstuk. Helaas 

komen dan niet alle leden op het feest. We hebben 

als bestuur gezocht om iets te doen voor alle leden 

van onze Waddinxveense afdeling. Bij dit maga-

zine ontvangt u een pakket met daarin de TOTZO! 

(Een blad over kunst die normaal bezocht kan wor-

den met de Museum Plus Bus) en een bon om met 

twee personen een gratis kopje koffie en gebak 

naar keuze bij de HEMA in het winkelcentrum 

“Gouweplein” te gaan drinken. U maakt als lid zelf 

de keuze of u met partner, vriend of vriendin, zoon 

of dochter hiervan gebruik gaat maken. De bon is 

geldig van juli t/m december. 

Vanwege de vakantie verschijnt het volgende ma-

gazine en Aktueel op 24 augustus. U wens ik een 

heel mooie zomer en eventueel een fijne vakantie 

toe. 
 

Met vriendelijke groet, Quirien Groenendijk 

Voorzitter KBO-afdeling Waddinxveen. 

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

Dagtocht woensdag 21 september 

Beste leden, 

De zomer moet nog beginnen, maar wij hebben 

weer ons best gedaan om een interessante en fijne 

dag te organiseren. In het kort uitleg over deze dag. 

In de Aktueel van augustus meer details. 

We gaan naar de remise van de Rotterdamsche 

Tram Maatschappij. Maken een tramrit over de 

Brouwersdam en terug. 

In Stellendam hebben wij een diner. 

Ook de koffie met gebak ontbreekt niet. 

Vervolgens: 

Informatiecentrum Futureland op de Maasvlakte 

van Havenbedrijf Rotterdam, hier krijgen we inlei-

ding , rondrit met gids. Thee met cake. 

De kosten van deze dagtocht is € 77,00 per per-

soon. 

Geen lid dan kunnen we u op reservelijst plaatsen, 

kosten € 80,00. 

Betaling op bankrekening NL91 INGB 0006 2177 

634 t.n.v. Katholieke Bond van Ouderen. 

Vertrek melden we in de Aktueel van augustus. 

Inschrijven vanaf 22 augustus bij Riet Plooy tele-

foonnummer 0182-61 75 26 en Irene Benschop 

0182-61 51 74. 

Een fijne zomer gewenst en we zien jullie 21 sep-

tember . 

Zijn er nog vragen dan kunt u ons altijd bellen. 

 

Irene en Riet 

 

 

Gedicht : Zomer 
in zomerlichte luchten 

zag ik plots 

een vlinder gaan 

van links naar rechts 

van rechts naar links 
 

zwenkend 

op de vleugelvlucht 

van mijn gedachten 

verdween hij 

naar de horizon 
 

welk een vreugde 

schonk hij mij 

in zijn zo kort bestaan 

 
Oeke Kruythof 

 

 

Workshop kat schilderen   

Op donderdag 19 mei organiseerde de KBO een 

workshop kat schilderen onder leiding van Cocky 

van der Velde in de “Hoge Noot” aan de Jan Wil-

lem Frisoweg 1. 

Bij binnenkomst stond alles netjes klaar om te gaan 

schilderen, en er was koffie met wat lekkers. 

Na uitleg over verf en kwasten en hoe deze te ge-

bruiken kon men aan de slag. 

Het was leuk om te zien hoe eenieder zijn eigen 

kleuren aan de katten gaf en hoe ook sommige kat-

ten met hun kleur bij het interieur zouden moeten 

passen. 

Er werd veel gelachen over hoe de kleuren tot 

stand kwamen. 

En het resultaat was bij iedereen anders en toen ze 

allemaal bij elkaar gezet waren ook kleurrijk. 

We kijken terug op een gezellige middag en gaan 

in het najaar nog een keer met Cocky  van der 

Velde afspreken om iets leuks te gaan schilderen.. 

 

 

 

 

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 activi-

teiten. 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 
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Vanuit het bestuur 

• Vrijwilligers Vacaturebank 

Momenteel bestaan er binnen de vereniging nog 3 

vacatures die uiterlijk 31 december 2022 vervuld 

dienen te zijn. Het zijn: 

1. Coördinator tevens bestuurslid activiteitencom-

missie 

2. Redactieleden voor de nieuwsbrief KBO-

Aktueel 

3. Website-beheerder 

Er hebben zich 4 bezorgers gemeld voor de bezor-

ging van het Magazine en Aktueel. Geweldig!!  

 

• Voorlichtingsbijeenkomsten  

“Wijs met medicijnen” en “Veilig online Ban-

kieren”. 

Beste leden, 

Enige tijd geleden is in onze KBO-Aktueel gepu-

bliceerd dat de voorlichting over “Wijs met Medi-

cijnen” steeds dichterbij kwam. Thans kan en mag 

ik u berichten dat de voorbereidingen zijn afge-

rond. 

Wij hebben Jan Koning, Apotheker bij BENU 

Apotheek West Gouwe, bereid gevonden deze 

voorlichting te verzorgen. 

Naast deze voorlichting geeft onze sponsor van 

Eijk & Partners, RegioBank te Waddinxveen een 

presentatie over “Veilig online Bankieren”. Be-

handeld worden de volgende onderwerpen/vragen: 

◼ Internetcriminaliteit; 

◼ Welke gegevens mag je niet delen ? 

◼ Wanneer is een website of e-mail te vertrou-

wen? 
 

Deze voorlichtingssessies worden gegeven op 

dinsdag 5 juli 2022 van 13.30 uur tot 17.00 uur in 

het verenigingsgebouw van Muziekvereniging 

Concordia, Jan Willem Frisoweg 1, 2741 BV Wad-

dinxveen. U bent vanaf 13.00 uur van harte wel-

kom. 

Degenen die zich eerder via de enquête in 2020 

hebben opgegeven, hebben voorrang voor deel-

name (22 personen). Deze ontvangen een persoon-

lijke uitnodiging. We kunnen maximaal 60 perso-

nen toelaten. Dus ….. wie zich het eerst meldt, 

wordt het eerst geregistreerd. U kunt zich aanmel-

den bij ondergetekende: 

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

Voor vervoer kan eventueel worden gezorgd; daar-

voor vragen wij een bijdrage van € 3,-- per per-

soon. 

M e l d   u   a a n  !!! 

 

Han van der Zon, Coördinator. 

 

 

• Leden werven leden 

Eerlijk gezegd valt het het Bestuur tegen dat zo 

weinig leden gehoor hebben gegeven aan de actie 

“Leden werven leden”. 

Kom op mensen, een flinke aanwas van leden is 

dringend noodzakelijk! Pols je familie, kennissen, 

buren, kinderen eens of ze lid willen worden. Tot 

op heden heeft de actie pas 5 nieuwe leden opgele-

verd. Jullie kunnen altijd de bestuursleden om in-

formatie of hulp vragen. 

 

 

Verzameld Nieuws / Mededelingen 

• Pas de pensioenwet aan!! 

Het wordt tijd dat het koopkrachtige pensioen er 

komt! Dat is beloofd aan gepensioneerden en wer-

kenden. Die belofte zal niet worden ingelost met 

het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel 

zoals dat er nu ligt. Strijd samen met de Senioren-

coalitie voor een beter nieuw pensioenstelsel ! De 

hoogte van het pensioen staat al 12 jaar stil. Er zijn 

beslist aanpassingen nodig voor we met het nieuwe 

stelsel kunnen instemmen. 

Daarom teken de petitie  Pas de pensioenwet aan! 

op https://pasdepensioenwetaan.petities.nl  

Vragen: neem contact op met: 

persvoorlichter@kbo-pcob.nl  

 

• Contant betalen moet mogelijk blijven voor 
senioren 

KBO-PCOB vindt dat contant geld als betaalmid-

del algemeen beschikbaar moet blijven. Contant 

geld is voor verschillende groepen mensen de 

enige manier om zelfstandig betalingen te kunnen 

doen. Daarom heeft KBO-PCOB met andere orga-

nisaties, die betrokken zijn bij het Nederlands be-

talingsverkeer, de handtekening gezet onder een 

nieuw Convenant Contant Geld. Doel van de af-

spraken is ervoor te zorgen dat contant geld goed 

blijft functioneren als betaalmiddel aan de kassa, 

ook als geleidelijk steeds meer elektronisch be-

taald wordt. 

Met het Convenant spreken de betrokken partijen 

af ervoor te zorgen dat contant geld goed beschik-

baar en bruikbaar blijft. Afspraken zijn gemaakt 

over diverse onderwerpen rond contant geld, zoals 

het accepteren van contant geld door winkels, aan-

tallen geldautomaten, terugvalopties voor pinnen 

en anti-witwasmaatregelen. Ook is er een toezeg-

ging van de banken om de tarieven voor contant 

geld tot medio volgend jaar niet te verhogen. 

Maandelijkse Informatie over dienstverlening van 

KBO Zuid-Holland en KBO-PCOB April 

 

mailto:hazonvi@planet.nl
https://pasdepensioenwetaan.petities.nl/
mailto:persvoorlichter@kbo-pcob.nl
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• Seniorencoalitie komt met visiedocument 
ouderenbeleid 

Senioren vormen een onmisbare schakel in de sa-

menleving. Ze leveren een grote bijdrage als vrij-

williger, mantelzorg en kinderopvang. Ook wer-

ken veel ouderen nog langer door na hun pensioen-

gerechtigde leeftijd. Het is daarom ook belangrijk 

dat we blijven investeren om te zorgen dat mensen 

goed en vitaal ouder kunnen worden en zo actief 

en betrokken kunnen blijven. Om dit te benadruk-

ken heeft KBO-PCOB, als deelnemer aan de Seni-

orencoalitie, een visie opgesteld voor de Tweede 

Kamer. In de visie staan de volgende punten die 

belangrijk zijn voor een toekomstbestendig oude-

renbeleid: 

• Minder loketten en meer zorg in de wijk 

• Inzet op digitale technologie 

• Aandacht voor preventie voor ouderen 

• Meer aandacht voor groepen senioren met een 

lage sociaaleconomische status. 

• Meer passende seniorenwoonvormen in leef-

bare wijken 

• Niet praten over senioren, maar met senioren 
 

Maandelijkse Informatie over dienstverlening van 

KBO Zuid-Holland en KBO-PCOB April 

 

• Is een afbetaald huis genoeg bij het overlij-
den van een partner? 

Zolang partners in goede gezondheid verkeren, 

wordt er niet nagedacht over de financiële gevol-

gen van het overlijden. Let op! Een hypotheekvrij 

huis is niet voldoende. Huiseigenaren worden ge-

confronteerd met financiële gevolgen van het over-

lijden van één van beide partners. Kan de partner 

na het overlijden het gezinsleven op dezelfde ma-

nier voortzetten? Van de een op de andere dag valt 

er een inkomen weg. Kijk vooral verder dan de hy-

potheek alleen. Bron: www.vevp.nl  

 

• Hypotheekaftrek. 

Huiseigenaren hebben recht op hypotheekaftrek, 

maar hoe gaat dat in z’n werk? En hoe kun je 

maandelijks een bedrag van de belastingdienst te-

rug krijgen? Meer hierover kunt u lezen op de web-

site van Van Eijk en Partners / RegioBank: 

www.vevp.nl  

 

 

Personalia 

Van onderstaand lid hebben wij door zijn overlij-

den afscheid moeten nemen: 

Dhr. J.J. Wubben, 13 juni 2022 

Belangrijk is niet alleen de weg die je gaat, maar 

ook de herinnering die je achterlaat. 

 

We mochten ook een nieuw lid verwelkomen en 

we wensen u een fijne tijd toe bij onze afdeling. 

Mw. A.H.A. van der Veen, per 8 juni 2022. 

 

 

 

 

Tips voor het fotograferen van bloemen 

Bloemen lijken altijd gemakkelijk onderwerpen om te fotograferen. In zekere zin is dat wel, zeker wanneer 

het vergelijkt met portretfotografie.  Want stel je maar eens vlak voor de neus van het model. Je tovert al snel 

de gekste bekken tevoorschijn. Bloemen blijven bloemen en schamen zich niet hoe ze er uitzien, ga je er nu 

vlak tegen staan of veraf, dat kan hen niet schelen.  Het is enkel nog een kwestie om ze goed in beeld te 

brengen en daarom geven we hieronder enkele leuke tips:  

Het is niet zo eenvoudig als het lijkt 

“Hoe zou dat nu niet gemakkelijk zijn” hoor ik u denken. “Ze staan toch gewoon perfect stil, zet ze in het 

zonlicht en druk op de knop?”… Hola, niet zo vlug!  

Het begint allemaal met de keuze van de invalshoek. 

Plaats 6 mensen in een cirkel rond die bloem en uiteindelijk krijg je 6 tamelijk gelijkende foto’s van diezelfde 

bloem. Dat is vrij saai denk ik.  Als je op een “gewone” afstand van die bloem staat en vanuit een “gewone” 

hoek fotografeert met een “normale” instelling krijg je uiteraard maar “normale” foto's als resultaat. Normale 

beelden zijn saai, deze zijn al genoeg gemaakt en brengen geen meerwaarde. 

Een wijziging in het standpunt kan al heel wat anders opleveren, schiet van onderen, door 

de bloembladeren heen, van achteren, in tegenlicht, recht bovenaan tot in de bloemkern, ... 

Eenmaal als je doorhebt hoe je een interessante hoek gebruikt, zal je steeds op je rug, 

knieën, op een trapje, of waar dan ook kruipen om er dat ietsje meer uit jouw foto te halen.  

Het materiaal 

Uiteraard helpt het materiaal veel. Een goede macrolens op een statief dat omgekeerd kan gebruikt worden 

zal je uiteraard gemakkelijker maken om echt interessante beelden te schieten. Maar dat is ook niet altijd 

nodig, een zoomlens (zelfs de gewone kitlens) kan hiervoor gebruikt worden. Wat meestal wel belangrijk is, 

http://www.vevp.nl/
http://www.vevp.nl/
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is het statief. Op die manier kan de sluitertijd verlengd worden waardoor het natuurlijke licht altijd kan ge-

bruikt worden zonder storende beweging. Flitsen doen we liever niet. De bloemen wordt platter en de storende 

harde zwarte schaduwen zorgen voor een lelijke rand.  

Staan de bloemen niet in een vaas maar in de volle grond, dan is de achtergrond vaak te chaotisch. Hoe mooi 

de tuin ook kan zijn, de achtergrond hou je best altijd neutraal. Op die manier komt het object (de bloem) veel 

beter tot zijn recht. 

Daarvoor is het handig om enkele grote vellen papier (zwart, wit of zelfs gekleurd) achter de hand te hebben. 

stel die op achter de bloem en zorg dat ze groot genoeg zijn om beeldvullend op de foto te staan. Op die 

manier verdwijnt de storende achtergrond volledig.  

Een waterspray of vernevelbusje is zeker een must om mee te hebben. Een klein beetje vernevelen over de 

bloem geeft de indruk van pas geregend of frisse dauw en geeft zeer interessant en vaak kleurrijke reflecties 

van de bloem.  

Bron: tuinadvies.be 

 

 

Verjaardagen juli 

 1 Dhr. A.A.J. Diks 
 1 Mevr. A.C.M. van Egmond - v.d.  Berg 
 1 Mevr. H.A.P. Kleiweg - de Waal 
 1 Dhr. D.A. Twigt 
 2 Dhr. P.F.M.  van Berkel 
 2 Mevr. H. Dekker-Kraan 
 3 Mevr. A.H.A. van der Veen 
 3 Mevr. P. Verhoeff - Swaans 
 4 Dhr. W.C.A. Prins 
 4 Mevr. M.C.T. Sluys - de Groot 
 5 Mevr. M. Pelgrim - Kop 
 6 Mevr. A. Hillers - Tjin A Kiet 
 6 Dhr. J.A. Kok 
 7 Mevr. A.P. Lanser-Bauritius 
 8 Mevr. F.A.M. van Woudenberg 
 9 Mevr. P.Th. Fianen-Rossum 
 9 Mevr. L.J.M. Oosterom 
 10 Dhr. A. van der Berg 
 10 Dhr. P.C.C. de Koning 
 10 Dhr. J.F.M. Zaat 
 11 Mevr. C.P. Lelieveld - Wielenga 
 12 Mevr. A. Dullemeijer - v.d. Flier 

 12 Mevr. C.E. van Leeuwen - Vermeulen 
 12 Mevr. C.W.M. Offers - Tomeij 
 13 Dhr. J. van der Lans 
 14 Mevr. A.P.E. Heemskerk - Maas 
 15 Dhr. J.C.M. Heemskerk 
 15 Mevr. A.M.A. Hertog - Bron 
 15 Mevr. M. de Zwijger - Böcskör 
 16 Dhr. W.C. de Bruin 
 16 Dhr. P.J. Goemans 
 17 Mevr. G.M. v.d. Meerschaut - Verbeeck 
 17 Mevr. W. Roefs - Bekker 
 18 Mevr. M.G.W. Compeer - Koot 
 20 Mevr. I.L. van Leeuwen 
 21 Mevr. C.M.E. Christoffels - Hollink 
 23 Dhr. A.C.M. van der Geest 
 24 Dhr. P. Vink 
 25 Mevr. Th. van der Hoorn - Halsema 
 27 Mevr. C.H. Mulleman - de Frankrijker 
 28 Dhr. J.G. Dijkhuizen 
 28 Mevr. J.S. Noordhoek - 't Hart 
 29 Dhr. Q.H.M. Groenendijk 
 31 Mevr. H.G.M. Becker 

 

 

Verjaardagen augustus 

 1 Mevr. L.M.E.G. van den  Bosch - Duimel 
 1 Mevr. H.M. Kleiweg - Kingma 
 1 Mevr. E.G. Lugten 
 2 Dhr. J.A. Berendse 
 2 Mevr. L. de Waard - Bennis 
 3 Mevr. M.L.A. Kremers 
 3 Dhr. N. Versloot 
 5 Dhr. A. Berg 
 6 Dhr. M. Koetsier 
 6 Dhr. Th. Koetsier 
 9 Mevr. A. Jansen - Koelink 
 12 Mevr. M. Slootjes - Zoethoutmaar 
 13 Mevr. C.G. de Boer 
 14 Mevr. G.M. de Knegt - Luiten 
 16 Dhr. F.  Esser 
 16 Dhr. W. Waterreus 
 17 Mevr. W.C.M. Verweij - van Berkesteijn 
 18 Dhr. J.J. Laan 
 19 Mevr. J.A. Hol - Verboom 

 19 Mevr. C. Schuurs - Wijnen 
 20 Dhr. J. van der Laan 
 21 Dhr. J. Brosens 
 23 Mevr. A.J. Helmond - Prinsenberg 
 23 Mevr. M.J.J. Zaat - van Delft 
 24 Mevr. R. Kruize - Neyndorff 
 25 Dhr. J.P.A. de Bruin 
 26 Mevr. W.J.C. Kleiweg - Vergeer 
 27 Mevr. C.A.J. Posthumus - Vesseur 
 28 Mevr. H.C. Berg - van Klink 
 28 Dhr. J.A. Hillers 
 29 Mevr. L.M. Lekx - Schenk 
 30 Mevr. M.C. Boere - Groenendijk 
 30 Dhr. J.A. Doeleman 
 30 Dhr. G. Mulleman 
 31 Mevr. J.G. van der Laan - v.d.Flier 
 31 Mevr. G. Regters 
 31 Mevr. A.H. van der Zon - Visser 
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Agenda 29 juni  - 24 augustus 2022 

Dinsdag 5 juli: Informatiebijeenkomsten  ........................................... 13.30 – 17.00 uur 

‘Wijs met medicijnen’ en ‘Veilig online bankieren’   

Gebouw Concordia, J.W. Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 13.00 uur. 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. 
 

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  
 

In juli duidelijkheid over verhoging pensioen Voor meer  informatie kijk op: 

www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/financiele-positie-verder-verbeterd-in-mei.aspx  

Senioren journaal donderdag 16 juni 
 

Inschrijven nieuwsbrief BeterOud 

Elke twee weken ontvang je de BeterOud nieuwsbrief boordevol informatie, tips en interessante links.  

Vul je e-mailadres in en klik op 'Schrijf je nu in!' (let op: bevestig de aanmelding). 

Zo blijf je gratis op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen voor ouderen! 

www.beteroud.nl/inschrijven-nieuwsbrief  
 

Levenstestament steeds populairder voor meer informatie: 

www.seniorenjournaal.nl/levenseinde/levenstestament-steeds-populairder-2/ 

 

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 10.30 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 24 augustus 2022. 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 12 augustus 2022 op het redactieadres. 

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

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