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Redactioneel 

December: Van oud naar nieuw… 
 

December is voor velen van u een feestelijke 

maand, het Sinterklaasfeest, Kerstmis en Oud- en 

Nieuwjaar. Volop gezelligheid welke vaak plaats-

vindt in de familie- of kennissenkring. Pakjes-

avond, het kerststalletje uit de berging of van de 

zolder halen, het versieren van de kerstboom, de 

lichtjes in de boom en de kaarsen in huis.  

Het nadenken over het kerstmenu of een uitnodi-

ging krijgen om er bij iemand aan deel te nemen. 

Allemaal zaken om naar uit te kijken… 

Maar niet voor iedereen is het een feestelijke en 

gezellige maand;  door eenzaamheid, ziekte van 

uzelf of uw naasten en erger nog, het overlijden 

van een dierbare is het een moeilijke maand tussen 

alle versieringen en vrolijkheid van de omgeving. 

Daarin wens ik u veel sterkte toe.  

 Dit is de laatste KBO-Aktueel waarvan ik de re-

dactie verzorg. Na eerst ruim 10 jaar de Aktueel 

voor andere redacteuren getypt te hebben (vanaf 

handgeschreven kopij), ben ik in 2008 zelfstandig 

als redactie begonnen. Met veel plezier heb ik dit 

gedaan en met hulp van Nico, ziet de Aktueel er 

vanaf die tijd in de huidige vorm uit. Rubrieken 

kwamen en gingen, het was inspirerend om er aan 

te werken, maar – mede door wat fysieke proble-

men – is dit nu mijn laatste Aktueel als redactielid. 

Gelukkig neemt Elly Groenendijk mijn werk over 

en ik wens haar heel veel succes en vooral plezier 

met het maken van de KBO-Aktueel vanaf januari 

a.s.  

Achter de geraniums ga ik echter niet zitten, sinds 

een paar maanden heb ik een andere uitdaging ge-

vonden, namelijk taalcoach zijn op basisschool De 

Regenboog, voor de migrantenouders, van wie hun 

kind(eren) op een basisschool zitten. Ook heel leuk 

om te doen en ze de Nederlandse taal te leren.  

De website van onze KBO-afdeling die Nico ook 

in 2008 heeft gemaakt en beheerde en onderhield, 

zal hiermee stoppen. Hij zal dit nog even blijven 

doen totdat er een nieuwe website is gemaakt en 

deze online komt. 

Ik wens u een mooie en zinvolle decembermaand 

toe, laten we voor elkaar  een lichtje zijn, door een 

kaartje of uitnodiging te sturen,  maar bovenal een 

heel goed en voorspoedig 2023! 
 

Jeannette van Egmond, redactie 

 

Attentie: Het redactie-adres verandert in  

ep.groenendijk@hetnet.nl  

zie ook het kader bovenaan deze Aktueel. 

 

 

 
 

 

De voorzitter schrijft… 

Beste leden van de KBO-afd. Waddinxveen. Dit is 

de laatste KBO-Aktueel van 2022 en ook de laatste 

onder redactie van Jeannette van Egmond. Jean-

nette heeft dit vele jaren met veel enthousiasme ge-

daan. Maar begin dit jaar melde zij dat ze de tijd 

gekomen vond om het stokje aan iemand anders 

over te dragen. We zijn toen gestart met een op-

roep voor een nieuwe redacteur en het heeft heel 

lang geduurd voordat er een opvolger gevonden 

was. Hetzelfde geldt voor Nico van Egmond, ook 

hij wilde na vele jaren voor de website gezorgd te 

hebben ermee stoppen. Als voorzitter kom ik deze 

situatie bij heel veel verenigingen tegen. Het is 

anno 2022 gewoon heel moeilijk om vrijwilligers 

voor zo’n klus te vinden en weer voor jaren aan de 

club te binden. 

mailto:secretariaatkbowaddinxveen@gmail.com
http://www.kbowaddinxveen.nl/
mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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Toch zijn we erin geslaagd hier een oplossing voor 

te vinden. Elly Groenendijk gaat het werk van 

Jeannette overnemen, en voor de website stappen 

we over naar de website van KBO-Zuid-

Holland/Waddinxveen. Meteen is er een vacature 

ontstaan voor de functie coördinator culturele acti-

viteiten, wat Elly meer dan 14 jaar met veel en-

thousiasme heeft gedaan. Dit brengt in beeld hoe 

belangrijk de vrijwilligers voor dit soort functies 

zijn. Aan het einde van ons 45-jarig jubileumjaar 

wil ik alle vrijwilligers bij onze afdeling hartelijk 

bedanken voor hun inzet. En dat zijn er heel wat, 

bestuursleden, bezorgers van het magazine, de 

klusjesman, de assistenten bij de activiteiten, coör-

dinatoren zorg & zieken, culturele activiteiten, 

pers, publiciteit en website, ledenadministratie en 

reisactiviteiten. Het was gelukkig wel een jaar 

waar we weer activiteiten konden organiseren.  

Namens het bestuur wil ik alle leden een leuk Sin-

terklaasfeest, een zalig Kerstfeest, een goede jaar-

wisseling en alvast een gezond en voorspoedig 

2023 wensen. 

Met vriendelijke groet, Quirien Groenendijk 

Voorzitter KBO-afdeling Waddinxveen 

 

 

Vanuit het bestuur 

1. Nieuwjaar-bijeenkomst 

Hierbij nodigt het bestuur alle leden uit voor de 

nieuwjaar-bijeenkomst. 

Deze vindt plaats op vrijdag 6 januari 2023. 

We hebben dit jaar voor een ander soort bijeen-

komst gekozen. 

Deze vindt plaats in: 

               Cultuurhuys De Kroon 

               Gouweplein 1 

               2741MW Waddinxveen 

               Van 15.00 tot 17.00 uur 
 

• 15.00 uur ontvangst met koffie of thee 

• 15.30 uur Nieuwjaars toespraak voorzitter Qui-

rien Groenendijk 

• 15.50 uur heffen wij het glas op het nieuwe jaar 

2023 

• 15.50 uur -17.00 uur gezellig samenzijn met 

vertoning van foto’s en filmpjes van het afgelo-

pen jaar. 

 
2. Bestuursmededeling 

Naast de activiteiten die ontplooit worden om de 

eenzaamheid te doorbreken en samen te zijn met 

spel en vertier probeert het bestuur om jaarlijks 

ook enkele serieuzere bijeenkomsten te organise-

ren. In het voorjaar 2023 wil het bestuur aandacht 

schenken aan de onderwerpen “Langer zelfstandig 

thuis wonen” en “Schrijf je levensverhaal”. Om de 

leden daarin te begeleiden wordt momenteel door 

de secretaris een cursus gevolgd. Beide onderwer-

pen vergen de nodige voorbereidingstijd. Meer in-

formatie volgt in een der volgende Aktueels.  

Onze website is dringend aan vernieuwing toe. In 

samenwerking met de KBO Zuid-Holland gaat de 

vernieuwing ook voor ons gelden. De voorzitter 

heeft een opleiding gevolgd. Het zou goed zijn als 

meerdere leden een dergelijke cursus ook volgen 

en samen met elkaar deze website gaan behe-

ren.  Wie is geïnteresseerd ? Je kunt je melden bij 

onze voorzitter Quirien Groenendijk ( 06-3040 

6390). 

Regelmatig wordt geschreven over “digitalisering 

in de zorg”; dit wordt mede ingegeven door het 

schrijnend tekort aan zorgmedewerkers. Het be-

stuur is van plan om samen met Palet Welzijn en 

Remedica hier meer bekendheid aan te geven aan 

onze leden. 

 
3. Informatie van het hoofdkantoor 

 De Toekomst van KBO-PCOB. 

 De meesten van u zullen inmiddels weten dat 4 

provinciale KBO-bonden voornemens zijn per 

1 januari 2023 de Unie KBO te verlaten. Dit heeft 

natuurlijk grote gevolgen voor de blijvende pro-

vinciale KBO-bonden en ook voor de PCOB. 

De besturen en de ledenraden van de PCOB en de 

(verkleinde) Unie KBO hebben te kennen gegeven 

dat zij graag in 2023 willen komen tot een echte 

fusie en daarmee tot één vereniging KBO-PCOB 

onder het motto “Samen kom je verder”. 

Op dit moment zijn er nogal wat verschillen tussen 

de beide verenigingen en die verschillen moeten 

worden weggewerkt als we tot één vereniging wil-

len komen. Afgevaardigden van de ledenraden van 

beide verenigingen zijn daar al heel praktisch mee 

aan de slag gegaan. We willen een aantal punten 

opnoemen waarover eensgezindheid bestaat onder 

de afgevaardigden. Natuurlijk moeten al die pun-

ten nog nader worden uitgewerkt; vervolgens moet 

er door de ledenraden mee worden ingestemd. 

 

Uitgangspunten voor een gezamenlijke vereni-

ging. 

Als nu een KBO- en een PCOB-afdeling naast el-

kaar bestaan, wordt gekeken of fusie mogelijk is. 

Als dit niet op korte termijn mogelijk is, gaan de 

afdelingen met elkaar overleggen over het samen 

organiseren van activiteiten, het uitnodigen van el-

kaars leden voor eigen activiteiten en dat soort din-

gen. Fusie van afdelingen wordt niet afgedwon-

gen. 

De bestuurlijke laag bij de provinciale KBO-

bonden gaat verdwijnen. Daarvoor in de plaats 

komt een regionale laag – zonder juridische 

vorm – die de coördinatie over een bepaald gebied 
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heeft. In die regionale laag zijn afdelingsbesturen, 

regiocoördinatoren en beroepskrachten vertegen-

woordigd. Deze regionale laag zorgt voor meer sa-

menwerking en afstemming in de regio, zodat ie-

ders tijd en expertise zo goed mogelijk wordt be-

steed. 

Er is behoefte aan een sterk landelijk bureau voor 

belangenbehartiging en ondersteuning van afdelin-

gen op velerlei gebied. Tegelijk houden de afdelin-

gen een grote mate van vrijheid en autonomie. 

Er komt één ledenadministratie. 

Er komt één contributiesysteem. 

Er komt één gezamenlijke ledenraad. 

Er komt één landelijk bestuur dan wel een raad van 

toezicht. 
 

Uitwerking. 

 We kunnen ons voorstellen dat deze uitgangspun-

ten vragen bij u oproepen. De vraag “ja, maar hoe 

dan?“ moet inderdaad nog worden beantwoord. 

Deze praktische uitwerking zal in de komende 

maanden gaan gebeuren. Natuurlijk moeten de le-

denraden en de besturen uiteindelijk de keuzes ma-

ken.  

We zullen u in de komende periode regelmatig in-

formeren over de stand van zaken. 

 

Han van der Zon, secretaris  

 

 

Werkgroep Culturele Activiteiten  

Sfeervol 3 gangen Kerstdiner 

Op maandag 19 december bij Easy Dinner 

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 van Easy Dinner  

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

te hebben gezeten zijn we uiteindelijk tot een heer-

lijke invulling van het kerstdiner gekomen. 

Het wordt een drie gangen Kerstdiner, waarbij u 

twee drankjes krijgt geserveerd. 

Er wordt een verloting  gehouden voor Z&Z (zie-

ken & zorg) met als prijs een aantal mooie Kerst-

stukjes. 

De middag zal ca. 14.30 uur worden afgesloten. 

Het Kerstdiner zal alleen voor KBO-leden toegan-

kelijk zijn. 

Voor dit sfeervolle Kerstdiner vragen wij van u 

een vergoeding van € 27,50 p.p. 

Wilt u gebruik maken van  het Kerstdiner dat kan, 

door u eerst aan te melden dit kan vanaf 2 decem-

ber . 

Dit kunt u doen op onze Sinterklaas Bingomiddag 

of Tel:  06-18 73 25 02 of per mail:  

ep.groenendijk@hetnet.nl   

En daarna  het bedrag van € 27,50  t/m 15 decem-

ber (i.v.m. reserveren) over te maken op bankreke-

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

Bond van Ouderen, afd. Waddinxveen te Wad-

dinxveen, met vermelding  Kerstdiner 2022. 

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 toe 

terug gebracht. 

Adres waar het diner plaats zal vinden is: 

Restaurant Easy Dinner 

Nesse 18, 2741 ES Waddinxveen 

Tel: 0182-649840 

 

 

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  

Tonny Koetsier Peter Zuidlaan 72 

Han Zoet  Jan van Bijnenpad 349 

Elly Groenendijk  Sparrengaarde 12  

of op Activiteiten 

 
Beste leden, 

Namens onze werkgroep Culturele Activiteiten 

willen wij alle mensen bedanken die dit afgelopen 

jaar zo geweldig hun zegeltjes bij ons hebben ge-

doneerd. 

Wij gaan hier voor onze a.s Sinterklaas-bingo-

middag mooie cadeaus voor halen bij de Blokker 

(die verzilverd de D-E zegeltjes). 

Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor en blijf  in 

2023 ook sparen a.u.b., wij kunnen hier ook dan 

weer leuke cadeaus voor gaan kopen. 

 

Werkgroep Culturele-Activiteiten  

Riet, Irene, Tonny en Elly 

 

 

mailto:ep.groenendijk@hetnet.nl
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Bericht vanuit Cultuurhuys De Kroon. 

De middagfilms voor senioren zijn allemaal gean-

nuleerd, vanwege te weinig belangstelling hier-

voor. 

De avondfilms op woensdagavond gaan wel door, 

kijk daarvoor op de website  

www.cultuurhuysdekroon.nl 

 

 

 

Advent is omkeren 
 

een tijd om na te denken, 

of je wel op de goede weg zit, 

op de weg naar de vrede, 

vrede met jezelf 

‘vrede met mensen om je heen, 

de grote vrede, 

die er nooit komt,  

als wij ‘nooit’ blijven zeggen. 
 

Wat goed, dat er profeten zijn 

 ook nu, in onze tijd- 

die het aandurven 

hun mond open te doen 

tegen het geweld 

en op durven te komen voor vrede; 

mensen, die maar doorgaan 

en maar blijven zeggen: 

ooit, ooit zal het gebeuren, 

als mensen elkaar een hand durven geven, 

en elkaar aankijken, 

en in die ander, 

een mens zien, een vader, een moeder, een kind… 

Als ook u, als ook jij dat durft, 

als ook wij durven veranderen. 

Laten we ons daarom omkeren, het kerstfeest 

nadert! 
 

Uit: Advent is omkeren. Auteur: Nel van Drie 

 

 

 

Verzameld Nieuws / Mededelingen 

1. Kerstlezing 

Woensdag 7 december 2022: avondlezing door 

Wendy Fassen 

De geboorte van Christus is een ont-

werp dat in de Westerse kunsttraditie 

velen malen is uitgebeeld. Van de 

aankondiging aan Maria, het over-

tuigen van Jozef, tot de wijzen en 

herders die komen bidden, het hele 

verhaal is tot in detail afgebeeld. 

Toch stond lang niet alles wat we op de schilde-

rijen zien zo letterlijk in de bijbel en is er veel ‘bij 

verzonnen’. Deels kwam dit vanuit de geloofs-

praktijk (mensen hadden een bepaalde behoefte), 

deels zijn het invloeden van de apocriefe verhalen 

als ook visioenen die een aantal heiligen hebben 

gehad. Tijdens deze lezing duiken we in het Kerst-

verhaal en zien en horen wat wel en wat niet  in de 

bijbel stond en zal de lezing u misschien toch nog 

verrassende inzichten opleveren. 

De lezing wordt gehouden in de Immanuëlkerk, 

Prinses Beatrixlaan 2 te Waddinxveen 

Aanvang om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) tot 

ca. 21.30 uur, inclusief een pauze. 

Kosten € 10,00, te betalen bij binnenkomst. 

 
2. Lucht uw hart 

U herkent het vast: zorgen die je voor jezelf houdt, 

worden alsmaar groter en onoplosbaarder. Er even 

over praten kan ontzettend opluchten en helpt je tot 

nieuwe inzichten te komen. Maar daarvoor heb je 

wel iemand nodig die met aandacht naar je luistert 

en met je meevoelt. Daarom heeft KBO-PCOB 65 

vrijwilligers opgeleid tot ‘gesprekspartners’.  

Zij luisteren graag naar je met aandacht en zonder 

oordeel, verteld Jozette Aldenhoven, beleidsadvi-

seur bij KBO-PCOB. 

Schroom niet en bel voor een gesprek naar de ser-

vicetelefoon en zij zoeken een gesprekspartner die 

bij u past. 

De service telefoon is bereikbaar van maandag tot 

en met donderdag van 10.00 tot 13.00 uur via 030-

340-0655 

Bron: Magazine van KBO-PCOB november 2022 

 
3. Meldpunt Stille Armoede 

Dagelijks gaat het nieuws over de stijging van de 

energieprijzen en de torenhoge inflatie en de ge-

volgen hiervan. Veel Nederlanders, waaronder se-

nioren, merken dit in hun portemonnee. De koop-

kracht heeft er onder te lijden, zo sterk zelfs dat 

sommigen (nog meer) in de financiële problemen 

komen of daar tegenaan hikken. Vaak gebeurt dit 

zonder dat de buitenwereld het ziet. Seniorenorga-

nisatie KBO-PCOB wil de ouderen om wie het 

gaat in beeld krijgen. Wie zijn zij, wat is hun ver-

haal en hoe groot is hun financiële nood. Het wordt 

tijd dat deze verhalen de aandacht krijgen die ze 

verdienen, dat de stilte van armoede wordt door-

broken. Daarom start KBO-PCOB het meldpunt 

Stille Armoede, waarop u uw verhaal kunt achter-

laten. KBO-PCOB kan niet uw persoonlijke situa-

tie veranderen of oplossen, maar we gaan het wel 

onder de aandacht brengen van pers en politiek. Op 

deze manier willen we proberen om de positie van 

ouderen met een smalle beurs te verbeteren. Help 

http://www.cultuurhuysdekroon.nl/
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mee, doorbreek de stilte en laat ons weten van uw 

financiële problematiek. 

Meer informatie: 

www.kbo-pcob.nl/stilleamoede/?utm_medium 

=email  
 

Bron: Senioren journaal 14 november 

 
4. Kennismagazines over mantelzorg 

Nog niet uitgelezen? In de mantelzorg-thuis bun-

delde men lessen in de afgelopen jaren in online 

kennismagazines die te bekijken zijn via de site 

van Movisie. Zes magazines boordevol boeiende 

verhalen, nuttige tips en handige tools. 

Wekelijks verschijnt er een nieuw magazine. Kijk 

snel op de site  

www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/ 

magazines-invoormantelzorg   
 

Bron: Nieuwsbriefspecial mantelzorgnovember 2022 

 
5. Verwarming laag: goed voor de stofwis-

seling 

Naar aanleiding van haar op 25 

oktober verschenen boek ‘'n 

Beetje Leuk Ouder Worden’ zegt 

Wies Verbeek in een Telegraaf-

interview dat bij de meeste men-

sen de stofwisseling langzamer 

werkt naarmate ze ouder worden. 

‘Die kun je activeren door de verwarming laag te 

zetten: op zo'n 17 tot 19 graden. Als je de kachel 

op 21 graden zet, hoeft je lichaam niets meer te 

doen om zichzelf warm te houden’. Voor 

haar boek verzamelde zij tips bij de wetenschap: 

‘Mensen die positief zijn, leven langer en zijn ge-

zonder. Het mooie is dat het voor een deel aan te 

leren is.’ 

Het boek bekijken:  

https:/blow.nl/category/binnenkant  

Bron: Seniorenjournaal 24 oktober 

 
6. Collectieve zorgverzekering KBO-PCOB 

U moet nu beslissen of u in 2023 bij uw zorgver-

zekeraar blijft of misschien wel over wilt stappen. 

De collectieve zorgverzekering van de KBO-

PCOB en het Zilveren Kruis is al jaren populair. 

Sinds de start in 2006 hebben al zo’n 56.000 leden 

van de KBO-PCOB zich aangesloten om te profi-

teren van het beste zorgcollectief voor senioren. 

Kijk op www.zk.nl/kbo-pcob voor de 7 redenen 

om over te stappen: De korting op de aanvullende 

en tandartsverzekering-en het gratis extra KBO-

PCOB-pakket. 

En wisselen van zorgverzekeraar? 

Zilveren Kruis regelt de overstap en zegt uw hui-

dige zorgverzekering op. 

 

Overweging 

Kerst Menu 
Neem 50 gram verdraagzaamheid 

en anderhalf ons vrede 

Vermeng dit met wat goede wil 

en dan maar lekker kneden. 

Doe er ook wat humor bij 

want zonder humor, 

ik zeg het maar even, 

kan een mens niet leven. 

Een flinke scheut gezond verstand 

mag zeker niet ontbreken 

Een beetje lol, dat kan ook best 

een lepel, afgestreken. 

En dan nog een speciale tip: 

garneer de hele zaak 

met vriendschap 

dat geeft de juiste smaak. 

Bij voorkeur warm serveren 

Een ieder zal het waarderen. 
 

Ron: www.zieer.nl 
 

 

Kerstverhaal 

Kijken naar de kerststal 

Franciscus van Assisi 

– de Italiaanse jonge-

man van rijke komaf 

die er om geloofsrede-

nen voor koos om in 

volstrekte armoede te 

leven – heeft de eerste 

kerststal bedacht: levende mensen en dieren die het 

geboorteverhaal van Jezus uitbeelden. Dat was aan 

het begin van de 13e eeuw. Al heel gauw werd dit 

populair en we zien het nu nog in dorpen, vooral 

in katholieke streken, dat men rond de kerstdagen 

dit tafereel uitbeeldt, in of tegen het kerkgebouw 

aan. Ook bij ons in Waddinxveen wandel je door 

het kerstverhaal (zie elders in deze Aktueel). 

Steeds meer beeldjes 

Omdat het geboorteverhaal de mensen erg aan-

sprak, wilden ze het ook in hun eigen huis beleven. 

Dus begonnen ze beeldjes te maken van klei of 

hout die ze thuis konden neerzetten: het kerststal-

letje of het kribbetje. En als vandaag de dag ie-

mand rond Kerstmis vraagt of je thuis een stalletje 

hebt, dan wordt niet gedacht aan een boerderij, 

maar dan wil men weten of je zo’n groep beeldjes 

hebt die de geboorte van Jezus laten zien. 

Het stalletje werd steeds verder ‘aangekleed’ met 

sneeuw in de vorm van watten bijvoorbeeld. Soms 

werden er allerlei andere dingen bij verzonnen. 

http://www.kbo-pcob.nl/stilleamoede/?utm_medium=email
http://www.kbo-pcob.nl/stilleamoede/?utm_medium=email
http://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg
http://www.movisie.nl/sites/default/files/bestanden/magazines-invoormantelzorg
https://blow.nl/category/binnenkant
http://www.zk.nl/kbo-pcob
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Dan zie je een heel dorp met talloze figuren die 

druk bezig zijn met hun werk. Niet alleen de her-

ders die hun schapen hoeden, maar ook een smid, 

een timmerman, spelende kinderen en allerlei die-

ren. De Vlaamse schilder Breughel uit de 16e eeuw 

heeft naast vele typisch Hollandse taferelen en 

landschappen ook het kersttafereel uitgebeeld. Er 

is echter zoveel op het schilderij te zien dat je goed 

moet kijken om de stal te ontdekken met Maria en 

Jozef en het kind Jezus. Zo blijft het boeiend om te 

zien wat kunstenaars toevoegen aan het verhaal.  

Bron: Wat vier je met Kerst? 

 

Noot van de redactie:  

En zo zijn er meer gebruiken zoals Kindje wiegen, 

de levende kerststal in diverse kerken in onze pa-

rochie, maar vooral zie je nu hele kersttaferelen in 

de huizen, zowel binnen als buiten, met zoveel mo-

gelijk verlichting en niet te vergeten de kerstboom. 

Mensen kijken uit naar Kerst, naar het licht in don-

kere dagen.  

 

 

 

Kerstgedicht vrede 
 

rustend bij het Kerstekind 

waar men stilletjes wenst 

waar men stilletjes hoopt 
 

rustend bij het Kerstekind 

waar men stilletjes bid 

voor vrede in deze wereld 
 

rustend bij het Kerstekind 

dat er haat verdwijnt 

liefde word verspreid 

dat een warme hand 

elkaar gegeven word 

dat Kerstmis zalig  

kan zijn, voor elkaar 

een vredig gebaar 

Zalig Kerstmis 

 
C Van Hees Annie 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Overleden leden KBO-Waddinxveen 

November 2021 tot en met oktober 2022 

Mw.  B.J. Koolmees – Bolkenbaas  16-nov-21 
Dhr. P.J. Rippe 22-nov-21 
Dhr. J. Sluys 23-nov-21 
Dhr. W.N. Hoogerdijk 23-nov-21 
Dhr. J. van Rijen 21-dec-21 
Mevr. H.J. van Meijeren-Schouten 11-jan-22 
Mevr. G.M.J. Fokke-Wintermans 22-jan-22 
Mevr. H. Skowronski-Corten 31-jan-22 
Dhr. H.C. Verlaan 12-feb-22 
Mevr. C.H.M. de Jong-van Teijlingen 22-feb-22 
Dhr. D. Speksnijder 7-mrt-22 
Mevr. W.M.M van Nieuwenhuijzen 5-apr-22 
Dhr. P.C. Moerings 26-apr-22 
Dhr. J.J. Wubben 13-jun-22 
Dhr. G.H. Bresser 12-jul-22 
Dhr. P. Vink 27-jul-22 
Dhr. P.H.F. Roefs 27-aug-22 
Dhr. A.J. Kleiweg 2-okt-22 
Dhr. W Vogelzang 18-okt-22 
 

Secretariaat KBO Waddinxveen 

17 november 2022 

 

Troost 
Slechts over blijft de herinnering, 

van hoe ik leefde op aarde, 

en voor degenen die achterblijven, 

heeft dat de meeste waarde. 
 

 

 

 

 

Personalia 

Van onderstaand lid hebben wij door zijn overlij-

den afscheid moeten nemen. 

Dhr. W. Vogelzang 

Er is niets dat voorgoed verdwijnt als je de herin-

nering bewaart. 
 

Drie leden hebben we mogen verwelkomen bij 

onze afdeling en we wensen hen een mooie tijd 

toe. Heel hartelijk welkom allemaal! 

Per 29 augustus: Dhr. M. Mos 

Per 15 oktober: Dhr. J. Ruttem  

Mevr. E. Ruttem 
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Verjaardagen december 

 1 Dhr. J.A.M. Gerts 
 1 Mevr. H.J. Zürlohe - Peek 
 2 Mevr. J. van Gool 
 2 Mevr. A. Sluys - van Leeuwen 
 3 Mevr. W. Boom-Dekkers 
 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 
 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 

 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 Mevr. C.A. Blonk 
 11 Dhr. R.A.A. Kulik 
 11 Mevr. W. Waterreus - de Vries 
 12 Dhr. J.M. de Groot 
 13 Mevr. M.A. Vlug 
 14 Dhr. E.J. Dekker 
 16 Dhr. J.H. Winkelman 
 17 Mevr. A.M. Tange 
 17 Mevr. L. Verkerk - Hoogendijk 
 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 
 20 Mevr. J. Oude Essink - Kooij 
 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. F. Koek - de Zwart 
 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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            Samen op weg naar Kerst  
 

Beste leden van de KBO-afdeling Waddinxveen, 

hierbij wat suggesties van activiteiten om in de 

kerstsfeer te komen. 

Uiteraard is er op 19 december het 

KBO kerstdiner voor leden bij Easy Dinner.  

 

Ook maak ik u er graag op attent dat het 

koor “Die Gouwe Sanghers”  

samen met het dameskoor ENCORE  

een mooi kerstconcert geeft op 8 december 

in het FLORA gebouw in Boskoop. 

Informatie:  an_radix@hotmail.com   
 
 

 

 

 

Het bestuur wenst al haar leden een zalig 

Kerstfeest, een rustige jaarwisseling en een  

gezond en voorspoedig nieuwjaar 
 

 
 

 

mailto:an_radix@hotmail.com
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Een wonderlijke nacht 

Wat een wonderlijke nacht 

die nacht van de twee beminden 

die nacht van hun reis en een stal 

omdat er geen bed was te vinden 

Wat een wonderlijke nacht 

die nacht van de engelenkoren 

die nacht van de herders in ’t veld 

die nacht van de ster en de sporen 

Wat een wonderlijke nacht 

die nacht, die hoop weer deed gloren 

die nacht, die licht in de wereld bracht 

omdat Jezus die nacht werd geboren 

  

 

 

Wandel anno 2022 mee door het Kerstverhaal 
 

Stap in de wereld van Jozef en Maria en maak een reis door de tijd tijdens 

expeditie Bethlehem 2022.  

Wandel daarvoor op dinsdagavond 13 december in het centrum van  

Waddinxveen een uurtje door het Kerstverhaal en beleef het leven van toen met 

de ogen van nu. 
 

Dit jaar vindt expeditie Bethlehem weer plaats.  

In 2019 heeft uw voorzitter hieraan meegewerkt als koning Herodes. 

Maar liefst ruim 2500 mensen liepen deze route. 

Men moet een gratis ticket bestellen via internet.  

Zodoende kunnen er tijdsblokken gerealiseerd worden en loopt niet iedereen  

tegelijk de route.  

Expeditie Bethlehem wordt om de 2 jaar georganiseerd in 2021 was er geen  

expeditie i.v.m. corona. 

Reserveer via  www.expeditiebethlehem.nl  uw gratis tickets voor de wandeling. 

http://www.expeditiebethlehem.nl/
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Agenda 30 november 2022 – 25 januari 2023 

Vrijdag 2 dec.:. Sinterklaas Bingomiddag ............................................ 13.30 tot ± 16.15/16.30 uur.  

Gebouw De Hoge Noot, J.W. Frisoweg 1 

Zaal open vanaf 13.00 uur, kosten € 7,00 te betalen bij binnenkomst. 

Maandag 19 dec.: KBO-Kerstdiner  ......................................................... 12.00 - ± 14.30 uur 

Restaurant Easy Italy, Nesse 18. 

Zaal open vanaf 11.30 uur, Kosten € 27,50 p.p. Zie blz. 3 

Vrijdag 6 jan.2023: Nieuwjaar bijeenkomst ............................................... 15.00 – 18.00 uur 

Cultuurhuys De Kroon, Gouweplein 1 (winkelcentrum). Zie blz. 2 

 

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 voor deze nieuwsbrief. 
 

Facebook KBO Waddinxveen: www.facebook.com/kbowaddinxveen   
 

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  
 

Hoge energieprijs, kbo-pcob helpen u graag 

Bel onze klantenservice Tel: 085-4863364  

mail: klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl 
 

Gesproken versie 

Het magazine van de KBO-PCOB is via CBB ook beschikbaar in gesproken vorm. Bel: 030-3400600 
 

 

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 25 januari 2023. 

Kopij voor de volgende KBO-Aktueel dient uiterlijk binnen te zijn op 13 januari 2023 bij het redactie..  

Per e-mail op: ep.groenendijk@hetnet.nl  = Nieuw redactie-adres!! 

http://www.kbowaddinxveen.nl/
http://www.waddinxveen.nl/home
http://www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven
http://www.facebook.com/kbowaddinxveen
http://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
http://www.seniorweb.nl/
mailto:klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl

