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Protestants Christelijke Ouderen Bond  

De bond voor 50 plussers: afdeling Waddinxveen en omstreken  

Nieuwsbrief nummer 2 
Februari 2023 

 

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan 

Voor mij is nu de tijd van gaan gekomen. Na toch wel een veelheid aan jaren gefunctioneerd te  
hebben als vicevoorzitter, denk ik dat het goed is enige afstand te nemen van actief in deze 
afdeling bezig te zijn. In de volgende bijeenkomst zal er een nieuwe voorzitter worden gekozen 
en als zodanig ook worden bevestigd. Naar een andere vicevoorzitter zal niet meer gezocht 
worden. Ik heb het met liefde gedaan en ik heb er veel vreugde van mogen ontvangen. Ook aan 
de stukjes als het voorwoord in dit blad van mijn kant komt daarmee een einde. Ik weet van 
diverse mensen dat zij die overdenkingen fijn hebben g evonden en er blij van werden. Dat 
heeft mij goed gedaan, dat uit de mensen zelf te hebben mogen horen. Ik heb het er steeds 
weer een goed gevoel bij gehad. Ik heb ook alleen maar geschreven wat ik geloof dat dat zo kan 
zijn. 

Deze laatste overdenking van mijn hand gaat over het licht. God 
zei: “Er zijn licht” en er was licht. Als kleine jongen dacht ik 
vaak: “Daar is de zon toch voor”? Zo staat het toch in de Bijbel? 
Maar daar staat het in een volgorde die ik niet snapte. Er staat 
namelijk eerst “Er zij licht” en pas erna schiep God de zon voor 
overdag en de maan voor in de nacht. Dat betekent heb ik 
begrepen dat het niet het licht was zoals wij het ervaren als 
zonlicht en maanlicht. Maar ik begrijp dat ik het ook zou mogen lezen, zoals bij een 
moeilijkheid die wij op onze wegen weleens tegenkomen: laten wij er eens ons licht over Laten 
schijnen, er eens over nadenken en plotseling komt er een lichtpuntje op onze gedachtegang. 
En wij kunnen dan weer verder. 

Het gaat niet goed in deze wereld, het is om bang van te worden. Er is veel eigenbelang 
waardoor niets duidt op een snelle goede vrede in de Oekraïne. Dat is een grote beerput van 
narigheid met veel stinkend eigenbelang. Er er lijkt geen einden aan te komen. Maar ik geloof 
dat God wel degelijk bezig is met deze wereld, om die leefbaar te maken. Dat doet Hij niet 
zonder ons, maar met ons. Laten wij daarmee verder gaan op onze levensweg. Op weg naar een 
betere wereld. Waar het goed toeven is, in een nog verre van dichtbije toekomst. En dat wij 
daar met onze, van God gekregen handen een steentje aan kunnen bijdragen. 

Licht dat ons aanstoot in de morgen, 
voortijdig licht waarin wij staan 

koud, één voor één, en ongeborgen 
Licht overdek mij, vuur mij aan. 
Dat ik niet uitval, dat wij allen 
zo zwaar en droevig als wij zijn 
niet uit elkaars genade vallen 

en doelloos en onvindbaar zijn. 

Ik wens u allen een goed en gezegend 2023 toe 

Vicevoorzitter Gerard Repko. 
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Van het bestuur 

Enquête PCOB Waddinxveen 

Het bestuur wil graag meer inzicht krijgen in de ervaringen, wensen en behoeften van haar leden. 
Als bijlage zit deze maand een enquête formulier. Uw medewerking aan deze enquête stellen we 
zeer op prijs. Tip: Denk niet te lang na over het antwoord; je eerste reactie is veelal de beste. 
Het invullen van de enquête duurt ongeveer 10 min. Je hoeft uw naam niet in te vullen want de 
enquête is anoniem. Wij kunnen {en willen} niet achterhalen welke antwoorden u geeft. 

 

Heb je vragen over de enquête of over het invullen daarvan, neem dan contact op met de 
secretaris Henk van ’t Spijker.  

 

Graag uiterlijk 31 maart 2023 terug sturen of in leveren tijdens de contactmiddagen.  
Het adres voor het inleveren van de enquête is:  

 

Henk van ’t Spijker, Tuinbouwweg 47, 2742 KN Waddinxveen. Email: hvts.pcob2@gmail.com 

 

Hartelijk dank voor uw medewerking. Met uw antwoorden gaan we aan de slag. 

 

Nieuwe leden 
We mogen weer een nieuw lid verwelkomen.  
 
Mevr. C Monster-Hoogendoorn, Gouweplein 12, 2741 MW Waddinxveen 
 
We hopen dat u zich snel bij onze vereniging thuis zult voelen, en welkom 
bij de gezellige contactmiddagen. 

COLOFON 

 

Secretaris / bezorging Perspectief  

Henk van ‘t Spijker  

Tuinbouwweg 47  
2742 KN Waddinxveen 
tel. 0182–61 55 79  
mail: hvts.pcob2@gmail.com  

  

Penningmeester  

Ad van den Assem  

Zesde Tochtweg 2  
2742 KR Waddinxveen  
tel. 06 53271925 

mail: aassem@hetnet.nl  
 

PCOB betalingen naar:  

PCOB afd. Waddinxveen  

IBANnr  NL12 RABO 0157 5822 56  

 

Ledenadministrateur 

Ton Meijerink  

Parklaan 45  

2771GB  Boskoop  
tel. 0172–57 76 61  
mail: ton.meijerink@planet.nl  

 

De volgende nieuwsbrief zal  D.V.    

eind februari uitkomen. 

                         
                                                  

Van Ton Meijerink,                         

Ledenadministrateur 

                                                        

Verjaardagen PCOB leden in februari 2023 

 

2 februari  Dhr.  F. Vink 

6 februari  Mevr.  J.M. van Dalen - Teunissen 

11 februari  Mevr.  J. Krayesteyn 

11 februari  Mevr.  C.N. van Nielen - van Leeuwen 

13 februari  Mevr.  D. Zoutendijk - Knibbe 

19 februari  Mevr.  W. Gorissen - Struik 

20 februari  Dhr.  W.P. Verheij 

23 februari  Dhr.  A. van Dijk 

23 februari  Mevr.  W. van Wilgen - van de Leede 

26 februari  Mevr.  E.M. van Leeuwen - van Dijk 
 

 

 

Alle jarigen namens bestuur en leden 

een fijne verjaardag gewenst 

mailto:hvts.pcob2@gmail.com
mailto:ton.meijerink@planet.nl
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Algemene ledenvergadering D.V 8 februari 2023 
 

Inmiddels ligt de jaarwisseling alweer enige tijd achter ons. We weten niet wat 2023 ons zal 
gaan brengen. Vanuit het bestuur mogen we vertrouwen op Hem die alles in Zijn hand heeft. Hij 
gaat met ons in al onze beslissingen en wegen.  
De komende tijd staat er weer veel te gebeuren, zoals een wisseling in het bestuur.  
Dhr G Repko neemt na een aantal jaren afscheid van het bestuur. De laatste tijd vervulde hij de 
functie van vicevoorzitter. Aangezien nog steeds de voorzitters functie open staat, draagt het 
bestuur Dhr Henk van ’t Spijker voor aan de leden om de functie van voorzitter te vervullen. 
Henk is geen onbekende in onze vereniging, hij is al jaren secretaris van onze PCOB afdeling 
Waddinxveen en verzet veel werk voor onze vereniging. Dat betekent, als Henk voorzitter 
wordt, het bestuur de taken van secretaris gaan verdelen. Het bestuurslid Joop Neven zal een 
aantal taken van hem over nemen. Op de Algemene Ledenvergadering op D.V 8 februari 2023 zal 
de leden gevraagd worden om de voorstellen goed te keuren.  
                       U bent van harte uitgenodigd om de jaarvergadering bij te wonen. 
 

Het bestuur hoopt dat u met grote getale komt, omdat we zorgen maken over de continuïteit 
van onze vereniging. Vragen genoeg. Lukt het bijvoorbeeld om voldoende nieuwe jonge leden te 
werven? Ook de zoektocht naar nieuwe bestuursleden duurt nog steeds voort.  
 

Het bestuur hoort graag tijdens de jaarvergadering of per email uw suggesties. 
 

Met een goede opkomst is de eerste contactmiddag in het nieuwe jaar goed van 
start gegaan. Op 11 januari j.l sprak  Ds. Frans Bos, 
een boeiende spreker, die op een inspirerende wijze 
vertelde over de social e en palliatieve hulp die 
geboden wordt in Roemenië en over de kinderhospice 
en de ouderenzorg. Indrukwekkend is het hoe de 
kerken, {die tijdens het communisme geen diaconaal werk mochten verrichten, en 
dus ook geen diakenen hadden} diverse projecten opgezet hebben. Bij de vraag 
naar medische hulpmiddelen, zoals bedden, rolstoelen etc kan intussen ook worden 
voorzien, vaak geschonken vanuit ziekenhuizen of instelling uit Nederland.  

 
 

Als afsluiting was er een nieuwjaarsborrel, onder het genot van een wijntje of een advocaatje  

met slagroom konden we elkaar een gezegend 2023 wensen.  

                       We kunnen dankbaar omzien naar een mooie middag met elkaar. 

Zet in uw agenda: D.V 8 februari 2023 Algemene Ledenvergadering met na de pauze bingo! 
Zie pagina 8 

 

Contributie 2023 PCOB afdeling Waddinxveen e.o. 
Als bijlage bij deze nieuwsbrief treft u de acceptgiro kaart aan voor de PCOB contributie 2023. 
Voor een individueel lid € 39.00 en voor een echtpaar € 68.00. 
 
Het bestuur vraagt u om, indien mogelijk, zo snel mogelijk deze contributie over te maken naar 
de penningmeester van de PCOB afdeling Waddinxveen op 

IBAN nummer NL 12 RABO 0157 5822 56. 
 

Dit kunt u doen door gebruik te maken van de acceptgirokaart of dit zelf in orde te maken via 
een internet overschrijving.  

 
Let op, de acceptgirokaart verdwijnt per 1 juni 2023, zie artikel op pagina 5. 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking 

 

 

 

 

Joop Neven, redacteur 
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Nuttige informatie 

 

Nieuwe rubriek 
“Door en Voor pcob-ers” 

De nieuwsbrief van de PCOB afd. Waddinxveen 
verschijnt 10 x per jaar in uw brievenbus. De 
inhoud van de nieuwsbrief bestaat uit een 
overdenking, nieuws vanuit het bestuur, de 
verjaardagrubriek, nuttige informatie en tot 
slot de rubriek “Om over na te denken”. U als 
lezer heeft daar weinig of geen inbreng in. Wij 
willen daar verandering in brengen. In het 
nieuwe jaar willen wij een rubriek starten 
waar u als pcob-ers een artikel{tje} schrijft, 
over bijv. vrije tijd, hobby of andere 
opbouwende gedachten. De rubriek zal  
“Door en Voor pcob-ers” gaan heten. Het 
stukje mag ongeveer uit max. 350 woorden 
bestaan. Dus kort en bondig. De kopij moet 
voor 15e van de maand in bezit zijn van de 
redacteur. Graag uw naam vermelden onder 
het artikel. We zullen 1 artikel per lid in de 
nieuwsbrief plaatsen. Mochten er meerdere 
artikelen ingeleverd worden dan zal de 
plaatsing een maand opschuiven. De redactie 
behoudt hij het recht om bepaalde 
inzendingen niet te plaatsen of in te korten. 
We zien graag uw pennenvrucht tegemoet. 
Stuur u kopij naar neven.j55@gmail.com onder 
vermelding “Kopij door en voor pcob-ers”. 
Wilt u liever het artikel per post sturen? 
Dan graag sturen naar: Joop Neven  
Heemraadweg 22, 2741 NA Waddinxveen. 
 

Social Media steeds populairder 
onder ouderen 
Senioren worden steeds handiger met 

internet. Vooral het gebruik van een 

smartphone en tablet neemt toe. Jaren 

geleden kon je 

waarschijnlijk nog 

makkelijk ouderen 

vinden die er geen 

behoefte aan 

hadden om in de wereld van social media te 

duiken. Echter, de afgelopen jaren waagden 

steeds meer 65-plussers zich op apps als 

Facebook en WhatsApp.  

Waarom maken ouderen steeds vaker 

gebruik van social media? 

Het lijkt erop dat steeds meer ouderen 

meegaan met de tijd. Naar de reden is enkel 

te gissen. Waarschijnlijk is het gebruik van 

social media aanstekelijk en natuurlijk is het 

ook best een leuk tijdverdrijf, wanneer men 

eenmaal weet hoe het werkt. Daarnaast waren 

ldegenen die in 2014 nog 60 waren en 

misschien toen al gebruikmaakten van social 

media, vijf jaar later onderdeel van de 65- tot 

75-jarigen.  

Facebook pagina PCOB Waddinxveen 

Sinds kort heeft de seniorenorganisatie PCOB 

afdeling Waddinxveen een eigen facebook 

pagina, waar 

we actuele 

informatie 

kunnen delen 

met onze leden  

en niet leden. We posten regelmatig artikelen 

en informatie die voor ouderen van belang 

zijn. 

Wat is facebook? 

Voor degene die niet bekend zijn met social 

media. Facebook is een sociaal netwerk, 

waarmee je online in contact kunt blijven met 

personen of een verenigingen van zoals bijv. 

de seniorenorganisatie PCOB, afdeling 

Waddinxveen. We kunnen indien nodig, 

dagelijks actuele berichten posten, zodat de 

leden direct op de hoogte zijn. Ook bereiken 

we mensen die niet bekend zijn met het 

werk van de seniorenorganisatie KBO-PCOB 

en dan met name van de afdeling 

Waddinxveen. Met zo veel gebruikers die 

facebook heeft, is de kans aanwezig dat we 

het werk van de PCOB een bredere 

bekendheid geven. 

Nieuwsbrief PCOB afdeling Waddinxveen 

Het gebruik van social media betekent niet dat 

de nieuwsbrief verdwijnt, in tegendeel. Wij 

blijven de nieuwsbrief 10 x per jaar bij u in 

brievenbus doen, zodat u op de hoogte blijft 

wat de PCOB voor u kan betekenen. 

 

mailto:neven.j55@gmail.com
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Website PCOB Waddinxveen 
https://www.pcob.nl/afdelingen/
waddinxveen/ 
Waarom is een website nou zo belangrijk?  
De website dient als het visitekaartje van onze 
vereniging en is niet alleen bedoeld om 
informatie te verstrekken.  
We noemen nog een aantal redenen waarom 
een website belangrijk is.  
. Met een website kunt u te allen tijden zien 
waar de PCOB afd. Waddinxveen mee bezig is.  
. Naast de nieuwsbrief is een website een 
extra middel om met onze leden te 
communiceren.  
. We bereiken mensen die geen lid zijn, maar 
toch belangstelling hebben voor het werk van 
de PCOB.  
. Het is een digitaal visitekaartje voor onze 
vereniging.  
. Een website biedt ook een laag drempelig 
contact met toekomstige leden. 
Zo zijn we actief met de nieuwsbrief, die 
10 x per jaar verschijnt, we zijn te volgen op 
Facebook; PCOB Waddinxveen, en nu zijn we 
ook te volgen op de website 
www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen/ 
 
 

Data contactmiddagen PCOB 
U kunt de volgende data alvast noteren voor 

de contactmiddagen van de PCOB in de 

Ontmoetingskerk. D.V 8 februari, 22 maart 12 

april, 11 oktober 8 november en 21 december. 

De voorjaar en najaar reisjes staan gepland op 

10 mei en 20 september. Informatie volgt. 

Ledenwerving!!!! 
Wanneer u het magazine en de nieuwsbrief 

gelezen heeft, kunt u die doorgeven aan een 

familielid,  kennis of mogelijk bij de buren. 

Wilt U proberen in het nieuwe jaar personen 

die U kent uit te nodigen om de PCOB 

middagen te bezoeken? Het zijn altijd mooie 

middagen met goede sprekers en presentaties. 

Het lidmaatschap van de PCOB biedt immers 

veel voordelen en er zijn diverse activiteiten 

die vermeld staan in de nieuwsbrief. 

Doet u mee om onze vereniging te versterken? 

Ook in 2023 energietoeslag 
De energietoeslag is in de loop van 2022 in het 

leven geroepen, als reactie op de fors 

gestegen energieprijzen. Of u er recht op 

heeft, hangt af van de samenstelling van uw 

huishouden e  n de regels van 

uw gemeente Deze regeling 

zal ook in 2023 van kracht 

zijn, bevestigt Rijksov erheid. 

De energietoeslag in 2022 is 

stapsgewijs gestegen naar ongeveer 1.300 euro 

en in 2023 geldt datzelfde bedrag. Het is één 

van de kabinetsmaatregelen om de koopkracht 

toch op peil te houden, ondanks de hoge 

energieprijzen.  

U kunt de energietoeslag voor 2023 aanvragen 

per 1-1-2023. Heeft u de energietoeslag 

afgelopen jaar (2022) al ontvangen dan hoeft u 

voor 2023 geen nieuwe aanvraag te doen. De 

gegevens worden nogmaals bekeken om te 

bepalen of u voor het jaar 2023 weer recht 

heeft op de energietoeslag. Als uw 

inkomenssituatie niet is gewijzigd kunt er 

vanuit gaan dat u deze nogmaals zal 

ontvangen. 

Hou de website in de gaten. 

https://www.waddinxveen.nl/energietoeslag/ 

Gebruik acceptgirokaart stopt per 
1 juni 2023 Wat nu? 
Graag willen wij u alvast informeren over het 

verdwijnen van de acceptgirokaart als 

betaalmiddel. Doordat het betalingsverkeer 

voor het overgrote deel digitaal wordt gedaan, 

heeft de verwerker Currence besloten de 

acceptgirokaart met ingang van 1 juni 2023 af 

te schaffen. Dit betekent dat u voor het 

betalen van bijv. uw 

contributie voor het 

lidmaatschap van de 

PCOB, vanaf die datum 

niet meer met een 

acceptgirokaart kunt doen. 

Dit zijn de alternatieven. 

Papieren overschrijfformulier 

U kunt bij uw bank terecht voor een 

overschrijfformulier met daarop uw gegevens. 

Zelfs vult u daarop het bedrag, 

rekeningnummer en naam en adresgegevens in 

van de persoon of organisatie aan wie u geld 

wilt overmaken. Het formulier stuurt u op naar 

de bank en die zorgt voor de betaling.  

 

https://www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen/
https://www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen/
http://www.pcob.nl/afdelingen/waddinxveen/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/hoe-vraag-ik-de-energietoeslag-aan#anker-7-pas-op-voor-nepberichten-en-telefoontjes-over-energietoeslag
https://www.waddinxveen.nl/energietoeslag/
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Overboeken ter telefoon 

Bij sommige banken kunt u uw betalingen 

regelen per telefoon. Niet via een app, maar 

door een telefoonnummer te bellen. Via de 

bijv. de Rabofoon kunt u geld overboeken en 

rekeningen betalen. Ook de ING biedt 

telefonisch soelaas via de Saldolijn. Hou er 

rekening mee dat hier kosten voor in rekening 

worden gebracht. 

Uw bankzaken door iemand anders laten 

regelen 

Iemand die u goed vertrouwt, zoals een 

familielid of goede vriend{in}, kunt u 

machtigen voor uw betaalrekening. Hij/zij 

voert dan de betalingen voor u uit via 

internetbankieren of mobielbankieren. 

Incassomachtigingsformulier 

Op dit formulier vult u uw naam en 

rekeningnummer in voor een eenmalige of 

terugkerende incasso. Dit stuurt u aan degene 

die u moet betalen. Vervolgens wordt het 

bedrag via een incasso van uw bankrekening 

geboekt. 

Stichting Aria 
Tijdens de presentatie over het diaconaat in 

Roemenië refereerde Ds. Frans Bos op 11 

januari j.l aan de stichting Aria. In deze 

nieuwsbrief willen we daar aandacht aan 

schenken.  

Stichting Aria neemt 

kleding en goederen 

aan en transporteert 

ze naar Telechiu in 

Roemenië. Daar 

worden markten 

gehouden op de activiteitenboerderij. Voor 

heel weinig geld kunnen mensen hier inkopen 

doen. De opbrengst van de markten komt weer 

ten goede van de Roma gemeenschap. Op 

dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur kunt u 

uw kleding en spullen komen brengen. We 

zamelen goede en hele kleding in, schoenen, 

incontinentiemateriaal, bedden, matrassen, 

kinderwagens, keukengerei, speelgoed,  en 

(tuin)gereedschap. Materialen t.b.v. 

creativiteit (papier, verf e.d.) , materialen 

t.b.v. textiele werkvormen (naaimachines, 

lappen, wol e.d.) en textiel (zoals 

beddengoed, dekens dekbedden, hand- en 

theedoeken, gordijnen e.d ). We zien u graag 

komen!  

Op dit moment zoeken we vooral: Goede en 

schone kleding, beddengoed, keukenspullen, 

fietsen, kinderwagens, rolstoelen, tapijt, 

speelgoed etc. Zo krijgen spullen die hier 

gemist kunnen worden, in Telechiu weer een 

nieuwe bestemming.  

U kunt deze inleveren op het adres: Kerkstraat 

19-23 in Waddinxveen, op dinsdagochtend van 

10.00-12.00 uur. 

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij 

Cees de Gelder: tel: 0613467999 

Toeslagen bij een laag inkomen 
Is je inkomen laag en kun je moeilijk 
rondkomen? Kijk op www.waddinxveen.nl voor 
het aanvragen van bijzonder bijstand, huur-en 
zorgtoeslag en informatie over andere 
voorzieningen. Kom je er niet uit? Vraag hulp 
aan het preventieteam Wadwijzer.  
Tel:140182 {kies voor 2 Wadwijzer}.  
De ouderenadviseur informeert en adviseert 

senioren bij allerlei vragen. Ouderenadviseur 

Antoinette in ’t Hout denkt graag met u mee. 

U kunt haar rechtstreeks bereiken op 

telefoonnummer 088 – 023421. 

Kwijtschelding gemeentebelastingen 

Kunt u de gemeentebelastingen zoals 

afvalstoffenheffing en 

onroerendezaakbelasting niet betalen? De 

gemeente kan de belasting kwijtschelden. U 

hoeft dan niet te betalen. U kunt 

kwijtschelding aanvragen als u een laag 

inkomen heeft en geen spaargeld. Vraag de 

gemeente om meer informatie. Moet u wel 

betalen? Wilt u met iemand praten over de 

mogelijkheden? Neem contact op met 

Wadwijzer. 

Bent u op zoek naar een leuke activiteit? 

Vindt u het gezellig om samen met anderen 

iets te ondernemen? Palet Welzijn biedt in het 

Anne Frank Centrum in Waddinxveen 

activiteiten aan voor senioren. Palet welzijn 

biedt ook een compleet beweeg programma. 

Er is wellicht wel iets bij dat u past. Naast de 

http://www.waddinxveen.nl/
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vele structurele activiteiten zoals beweeg-, 

creatieve en educatieve activiteiten, kunt u 

terecht voor een kopje koffie of een praatje. 

Ook voor informatie, vrijwilligerswerk, advies 

en een maaltijd van het open tafel traject 

kunt u het Anne Frankcentrum terecht.   

Manifest voor een 
seniorenvriendelijke provincie 
Drieënhalf miljoen 65-plusserskiezen op 23 

maart 2023. Voor een seniorenvriendelijke 

provincie. Het is goed om de lokale politieke 

partij nu als te benaderen, om te zorgen dat 

senioren straks meegenomen worden in hun 

programma’s. KBO-PCOB 

heeft daarvoor een mooi en 

helder manifest gemaakt dat 

u zo kunt doorsturen. Aan de 

hand van vier urgente 

thema’s biedt het concrete 

aanknopingspunten voor en senior-vriendelijke 

beleid en laat het zien dat en hoe een gezonde 

leefbare provincie voor senioren mogelijk is.   

Kijk nu op www.kbo-pcob.nl/manifest    

Uitnodiging voor politiek debat 
KBO-PCOB Zuid-Holland organiseert op D.V  
7 maart a.s. van 10.30 tot 12.45 uur in 
zalencentrum Rehoboth, Wilhelminastraat 2, 
Berkel en Rodenrijs een verkiezingsdebat over 
de seniorvriendelijke provincie. Inloop vanaf 
10.00 uur. Leden van KBO en PCOB zijn van 
harte welkom! Aanmelding vooraf is nodig. 
Het debat vindt plaats in het kader van de 
verkiezingen voor Provinciale Staten op 15 
maart a.s. Het debat is een mooie gelegenheid 
te horen wat de meningen zijn van politieke 
partijen over seniorvriendelijk wonen, 
mobiliteit, groene omgeving en een provincie, 
waarin iedereen kan meedoen. 
Vertegenwoordigers van meerdere politieke 
partijen discussiëren aan de hand van 
stellingen over deze onderwerpen. Debatleider 
is Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB. Na het 
debat is er een lunch. Toegang is gratis. Wilt u 
aanwezig zijn bij dit debat? Dan moet u zich 
voor 15 februari 2023 aanmelden via e-mail: 
info@kbozuidholland.nl. Of per tel. 010- 
 

5218299.  Bereikbaar op ma. t/m do. van 
09.00 – 12.00 uur. 
 

Betaaldagen AOW in 2023 
U ziet in het overzicht op welke dag de AOW 

wordt overgemaakt. Hoe laat het geld precies 

op uw rekening staat, hangt af van uw 

bank. Heeft uw partner ook AOW? Dan krijgt u 

uw geld op dezelfde dag.  

Betaaldagen AOW 2023 

23 januari 

23 februari  

23 maart  

24 april 

23 mei (met 

vakantiegeld) 

22 juni 

24 juli 

23 augustus 

21 september 

23 oktober 

23 november 

20 december 

Nieuwrekeningnummer 

Wilt u uw AOW op uw nieuwe rekeningnummer 

ontvangen? En wilt u uw oude rekeningnummer 

opzeggen? Doe dit dan pas zodra u de eerste 

betaling op uw nieuwe rekeningnummer heeft 

ontvangen. U kunt uw rekeningnummer snel en 

veilig wijzigen via Mijn SVB. Log in met 

de DigiD app of uw DigiD met sms-controle.  

Als het online niet lukt 

U kunt iemand vragen om uw online zaken 

voor u wil doen, bijvoorbeeld de 

Formulierenbrigade in de bibliotheek. 

Wil je een aanvraag doen, maar weet je niet 

hoe?  

Kom dan langs bij het Formulierenspreekuur. 

Wanneer? Iedere vrijdagochtend van 10.00 – 

12.00 uur 

Waar? Bibliotheek Waddinxveen, in 

Cultuurhuys de Kroon, Gouweplein 1, 

2741 MW, Waddinxveen, Tel: 0182-640 

 

 

 

 

 

http://www.kbo-pcob.nl/manifest
mailto:info@kbozuidholland.nl


Nieuwsbrief nummer 2 februari 2023                                                                           pag. 8 

Algemene Ledenvergadering 8 februari 2023 met bingo 

Op D.V woensdag 8 februari 2023, aanvang 14.00 uur is er de Algemene Ledenvergadering van 

de PCOB afd. Waddinxveen met een verslag van het afgelopen jaar in woord en beeld, 

 plus het financieel jaaroverzicht van 2022  

 

 

 

  

  

  

 

Na de pauze is er weer een gezellige bingo en een verloting met veel leuke prijsjes 

 De prijs voor 2 bingo plankjes en een 1 set lootjes is €6.00 en losse lootjes kosten €2.50 

De bingo wordt gepresenteerd door Ger Lugthart en Ton Meijerink.    

Van harte uitgenodigd op DV 8 februari 2023

 

De onruststoker en de vredestichter. 
 

Slecht imago 
Kauwen hebben, net als de andere kraaiachtigen, een slecht imago. Ze 
pikken het voer in van andere vogels en eten zelfs jonge vogeltjes op. 
Het 'probleem' van de kauw is dat hij zijn acties overdag uitvoert, zonder 
enige vorm van gêne. Kauwen weten namelijk heel goed dat ze voor hun 
voedsel dicht bij mensen moeten zijn en houden zich, in tegenstelling tot 
andere vogels, daardoor ook niet in als mensen toekijken. Zo kom je wel 

aan een slecht imago. 

 

Goed imago  

De duif daarentegen heeft een goed imago. De duif is bijzonder, omdat 
het geen roofvogel is en zich ook laat temmen. Het zijn vreedzame 
dieren die dicht bij mensen verblijven. Deze vogel werd daarom al vroeg 
een symbool voor vrede. En uiteraard verwijst de duif naar de Heilige 
Geest die in de gedaante van een duif op de Heer neerdaalde`”…en de 
Heilige Geest in lichamelijke gedaante als een duif op Hem 

neerdaalde,……{Luk 3: 22}. 
Beide vogels vertoeven regelmatig in onze tuin. De uitstraling van beide vogels is fascinerend, 
de één stoer, luidruchtig, een onruststoker, en de ander straalt rust uit, en is het symbool van 
de vrede. 
De duif staat symbool voor het brengen van vrede en verzoening. De joodse traditie beschouwd 
het als een wezenlijk kenmerk van de duif, dat zodra ze uitvliegt, ze steeds terugkeert naar 
waar ze oorspronkelijk vandaan komt. We kennen de geschiedenis van Jona en de walvis. Zo 
vlucht Jona { De Hebreeuwse betekenis van de naam Jona, is “duif”} voor de opdracht van God, 
maar wordt door de vis uit het water gehaald en teruggebracht naar zijn vertrekpunt.  

 

Wij zijn net als de “verloren zoon”, op reis naar een ver land {Luk.15 :13}. Ver van het 
Vaderhuis vandaan, zwervend en dolend, stervende sterven, “de dood sterven”, zoals Genesis: 2 
:17 dat zegt. Maar net als de “verloren zoon”, weten wij waar onze oorsprong ligt en wat onze 
bestemming is. Wij gaan terug naar onze Schepper. Alles wat God gemaakt heeft, keert tot Hém 
weer, hier zit een enorme troost in: Hij laat niet varen de werken Zijner handen. 

 


