Februari 2019, jaargang 20, nr. 1
Dagelijks bestuur
Ab Ruigrok, voorzitter
Zoutmanstraat 20, 2676VJ, Maasdijk
Tel. 06-12576824; e-mail: abruigrok@caiway.nl

NIEUWSBRIEF

Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk
UIT DE
BESTUURSKAMER

Henny v..d. Voort-Duijndam, secretaris
Adelaarshorst 38. 2675 WL Honselersdijk
Tel. 0174-610177, e-mail: hennyvandervoort@caiway.nl
Jan Zuidgeest, penningmeester
De Dommel 97, 2673 BG, Naaldwijk
Tel. 0174-237163; e-mail: jan.zuidgeest@kpnmail.nl
Voor overmaking contributie etc.
Iban-rekeningnummer NL64 RABO 014.22.85.099
Aad van der Goes, ledenadministratie
's-Gravenzandseweg 89, 2671 JK Naaldwijk
Tel. 0174-292413, e-mail: avdgoes@caiway.nl
Website:
http//honselersdijk-naaldwijk-maasdijk.kbozuidholland.nl

Beste KBO-leden,
Dinsdag 15 januari, iets na 08.30 uur, ben ik vanuit Maasdijk op weg naar onze eerste bestuursvergadering
van dit nieuwe jaar. Op naar Honselersdijk, best vroeg in de ochtend, maar ik heb er zin in. Bovendien weet
ik zeker dat de andere bestuursleden al lang aanwezig zijn als ik, nog net op tijd, de pastorie aan de
Dijkstraat binnen kom.
Eenmaal binnen worden de laatste nieuwtjes nog uitgewisseld en vraag ik wanneer de koffiepauze kan
worden ingelast. Alles geregeld, nu aan de slag; we gaan er voor de leden weer een mooi jaar van maken.
En, zoals u in deze nieuwsbrief leest, wordt de maand maart al een hele drukke maand; voor ons, maar
waarschijnlijk ook voor u !!!
Een van de agendapunten betreft de Algemene Leden Vergadering (ALV) van dit jaar.
Daarover wil ik het volgende vermelden: de vergadering wordt gehouden in
de Hunselaer te Honselersdijk op woensdag 13 maart; aanvang 13:30 uur.
Belangrijk om alvast de genoemde datum in uw agenda te vermelden.
De officiële stukken kunt u verwachten rond eind februari, ruimschoots
vóór de vergadering. Naast alle formele zaken die we behandelen,
hebben we deze middag nog een leuke invulling “in petto”; daarover later meer.
Alles goed en wel. Als bestuur zitten we wel met een serieus probleem, of laten we zeggen: we hebben
een uitdaging. Dit jaar hebben we te maken met het harde feit dat maar liefst drie bestuursleden, na een
lange staat van dienst, nu echt het bestuur gaan verlaten. Niet geheel onverwacht, maar toch, het komt
altijd hard aan en ongelegen.
En nu komt de vraag, die u als KBO-lid, natuurlijk al mijlenver zag aankomen . . . . .

Wij zijn op zoek naar bestuursleden en commissieleden. De komende tijd
gaan we actief op zoek binnen ons ledenbestand; dan weet u dat een telefoontje
aan uw adres, op korte termijn tot de mogelijkheden behoort.
Wilt u het niet zover laten komen. Bent u bereid om een verkennend gesprek te hebben
met een van onze bestuursleden om van gedachten te wisselen over een rol binnen het
bestuur of een commissie, dan stellen we dat zeer op prijs. Neem dan contact op met:
Henny van der Voort-Duyndam, 0174 610177, hennyvandervoort@caiway.nl of
Ab Ruigrok, 06 12576824 of mail abruigrok@caiway.nl
Lief & leed en ledencontact
Deze rubriek wordt voor onze KBO verzorgd door Theo v.d. Spek en Ada Hakvoort.
Indien u een situatie weet, bijv. een bijzondere verjaardag, (huwelijks) jubileum,
beterschap, sterkte, deelneming, etc. laat het ons dan a.u.b. weten.
Theo v.d. Spek
email: theonelsp@gmail.com ; tel.nr. 0174- 610845
Ada Hakvoort
email: hakvoort@caiway.nl;
tel.nr. 0174- 620746 of 06 – 24908087

Belangrijk: noteer 1 maart: in de Hof van Heden
Zoals eerder gemeld wil de KBO aandacht besteden aan actuele onderwerpen.
Dat willen wij doen, beurtelings in Honselersdijk en in Naaldwijk. De Hof van Heden is door langdurige
afspraken niet beschikbaar, behalve op 1 maart in de ochtend. Niet de meest geschikte tijd. Maar evengoed
willen wij u toch op 1 maart ’s morgens rond 10 uur uitnodigen voor een lezing met als thema :
“Reanimatie” wel of niet, en wat zijn de consequenties van mijn keuze.
Het tweede onderwerp zal gaan over “Vrijwillig levenseinde”. Niet somber over doen! Het leven is eindig,
dat weten we, zeker op onze leeftijd. Maar er zijn keuzes. Daar willen we het over hebben, met u !

Privacy regels
Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) van toepassing voor alle bedrijven en organisaties die gegevens
van personen (persoonsgegevens) verwerken. Ook de KBO verwerkt
persoonsgegevens. Dat is nodig om te functioneren als vereniging en
voor u als lid datgene te doen waarvoor u lid bent geworden.
In het zgn. Privacy-protocol geven wij antwoord op de belangrijkste
vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de KBO Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk
Dit protocol kunt u inzien via onze website:
http://honselersdijk-naaldwijk-maasdijk.kbozuidholland.nl
Van de kaartclub
We hebben weer een gezellig kaartjaar voor de boeg en de eerste drive hebben we al gehad.
De eerstvolgende drive is op dinsdag 5 februari in de Hunselaer; aanvang: 13.30 uur.
Kosten: € 4,-- inclusief 2 kopjes koffie. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Wij vinden t leuk als u komt.
Info Theo v.d. Spek; 0174 – 610845.

Van uw reiscommissie
Midweekvakantie naar Ootmarsum van 26 – 30 augustus 2019
Wij zijn druk bezig met de organisatie, dus nog even geduld..
In de volgende nieuwsbrief vindt u meer hierover.

KBO TOURS

Bustocht met Erwtensoep eten in Brabant en bezoek aan de basiliek in Oudenbosch
op donderdag 14 maart a.s.
Voor de liefhebbers, om gezellig met elkaar weg te gaan, hebben wij een Erwtensoeplunch georganiseerd
in restaurant de Gouden Leeuw in Terheijden. Na de lunch gaan wij via een leuke rit naar Oudenbosch.
Daar krijgen wij een rondleiding door de Basiliek, ook wel de kleine St. Pieter genoemd.
Aansluitend kunnen wij, indien gewenst, nog even iets nuttigen in restaurant Tivoli (op eigen rekening).
U krijgt persoonlijk bericht over de vertrektijd (wij denken aan 11.00 – 11.15 uur) en de opstapplaats.
Kosten voor deze tocht: € 27,00 per persoon (KBO-lid); introducee € 30,-Betaling: via Rabo-bank: penm. KBO ; rekeningnr. NL64 RABO 01422.85.099; vermelding: Lunch.
Aanmelden zo spoedig mogelijk bij één van onderstaande adressen.
=========================
Aantal personen:……………..
1. Naam:………………………………………………Aantal pers.………Tel.: ……….
Adres:………………………………….

.Postcode………………

Plaats…………..

2.. Naam:………………………………………………Aantal pers.………Tel.: ………
Adres:………………………………….

.Postcode………………

Plaats…………..

Inleveren bij:
Fam. J. v.d. Zalm
St. Martinusstraat 305
Naaldwijk
Aad v.d. Goes
‘s Gravenzandseweg 89
Naaldwijk
Theo v.d. Spek
van Heijstlaan 15
Honselersdijk
S. van Bergenhenegouwen
Patrijslaan 29
Honselersdijk
Via e-mail hennyvandervoort@caiway.nl (met vermelding van bovenstaande gegevens)

