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Van de vergadertafel en andere bespreektafels
Het is inmiddels voor iedereen wel duidelijk dat het coronavirus enorme
gevolgen heeft voor onze samenleving en niet alleen voor Nederland,
maar op wereldschaal.
Als u dit leest is het in ieder geval nog gelukt om deze nieuwsbrief en het
magazine bij u aan huis te bezorgen. Het is nog maar de vraag of al onze
bezorgers, gezien de omstandigheden, in staat zijn hun werk te doen.
Een bedankje is hier wel op zijn plaats !
Was het eerst nog mijn bedoeling om in dit stukje van de voorzitter adviezen mee te geven, bij nader
inzien niet verstandig; want op het moment dat u het leest zal de situatie zeker weer veranderd zijn.
Toch een advies: houd nauwlettend de berichtgeving via TV, krant, radio, enz, in de gaten en
respecteer de richtlijnen/adviezen.
Wat betreft onze activiteiten hebben we moeten besluiten om de algemene
ledenvergadering van 25 maart j.l. uit te stellen tot nader order.
Ook overleg aan andere bespreektafels in KBO verband, met gemeente
of werkgroepen hebben we opgeschort tot na 6 april en we wachten de nieuwe
richtlijnen van de overheid af.

?

Bovenstaand betekent wel dat zaken opnieuw moeten worden ingepland en het onzeker is of de
reeds geplande activiteiten, zoals thema-middagen en de midweek door kunnen gaan. De nodige
voorbereidingen gaan zoveel mogelijk door, maar de definitieve beslissing hangt af van de gegeven
omstandigheden.
Helaas kunnen we als bestuur op dit moment niet meer doen dan de komende weken de ontwikkelingen
volgen en waar nodig ons steentje bijdragen. Ik sluit me graag aan bij de oproep van onze regering :
“let een beetje op elkaar” en wens u veel sterkte toe. Tot slot nog een tip ….......
CORONAHULP WESTLAND / Vitis Welzijn
Vitis Welzijn is een actie gestart om met behulp van een groep vrijwilligers hulp te gaan bieden aan
de mensen die dat momenteel nodig hebben. Bijvoorbeeld boodschappen doen voor degenen die
niet naar buiten kunnen, of misschien voor iemand de hond uitlaten, of iemand een luisterend
(telefonisch) oor bieden; en zo zijn er nog meer dingen te noemen.
Als u van deze hulp gebruik zoudt willen maken kunt u bellen naar tel. 0174 – 630358
of mailen naar de website: https://www.westlandvoorelkaar.nl/vitis-staat-klaar
Ab Ruigrok
Meer informatie, vragen, reageren; abruigrok@caiway.nl of 06-12576824

Bezoek Levoplant op vrijdagmiddag 17 april a.s.
We zagen het al aankomen..... en een telefoontje heeft het ook bevestigd.......
De directie van Levoplant heeft – i.v.m. het coronavirus – alle geplande rondleidingen
voor bezoekers aan hun bedrijf tot nader order afgezegd.
De leden die zich al hebben aangemeld voor dit bezoek en hiervoor een bedrag hebben
overgemaakt, krijgen dit z.s.m. weer van onze penningmeester retour.
We hopen in de toekomst toch nog een keer een kijkje te gaan nemen op dit mooie orchideeën bedrijf.

Van uw reiscommissie
In onze Nieuwsbrief van maart hebben wij geschreven, dat wij u nader zouden
informeren over de inschrijving van onze midweek. In het voorwoord van onze
voorzitter in deze Nieuwsbrief, kunt u lezen over alle onzekerheden welke op dit
moment spelen, voor wat betreft het organiseren van bepaalde activiteiten.
Over de midweek kunnen wij het volgende zeggen.
De voorbereidingen zijn klaar, inschrijfpapieren/boekingen/ programma etc. maar:
gezien de spanningen en onzekerheden over het coronavirus houden wij het tot eind april in beraad. Wij
nemen dan het besluit of het verantwoord is onze midweek in augustus WEL of NIET door te laten gaan.
Dit wordt voor ons zeer moeilijk, maar een ding is duidelijk: veiligheid staat bovenaan.
Namens ons reisclubje, Henny.

Seniorenviering / Ontmoetingsochtend
Honselersdijk : De Hunselaer
vrijdag 10 april
wegens Goede Vrijdag is geen viering mogelijk
Naaldwijk
: De Binnenhof
woensdag 30 april
9.30 uur
woord- en communieviering
Houdt u zelf even in de gaten of deze laatste viering i.v.m. het coronavirus doorgang vindt !
PS. Wij kregen het bericht door, dat vanaf maandag 23 maart elke dag om 9.00 uur een viering
wordt uitgezonden vanuit één van onze westlandse kerken via www.kerkomroep.nl.
U kunt hierop ook de gehele dag door de viering terugluisteren.

Van de kaartclub
Gezien de huidige situatie met het coronavirus en de sluiting van de Hunselaer
t/m 6 april is alles onzeker. Maar we houden ons nu aan de vaste data.
Dat zijn: de eerst volgende drive is op 7 april, de volgende op 5 mei en de laatste
van dit seizoen is op 26 mei.
Let op, het kan anders zijn als de Hunselaer nog gesloten is. Dus houdt u het zelf ook in de gaten !
Graag tot ziens ! Info: Theo v.d. Spek; 0174 – 610845.

Lief & leed en ledencontact
Deze rubriek wordt voor onze KBO verzorgd door Theo v.d. Spek en Ada Hakvoort.
Theo heeft al heel wat jaren zijn medewerking aan deze rubriek verleend en met
heel veel plezier. Echter per 1 april gaat hij hiermee stoppen en Ada is bereid om
deze rubriek in zijn geheel te gaan runnen.
De KBO wil Theo bedanken voor zijn grote inzet gedurende vele jaren!
Indien u een situatie weet, bijv. een bijzondere verjaardag, (huwelijks)
jubileum, beterschap, sterkte, deelneming, etc. laat het ons dan a.u.b. weten.
En kent u iemand die door omstandigheden zich eenzaam voelt en daarom
een bezoekje wel leuk zou vinden, ook dat willen wij graag van u horen !
Wij sturen u graag een kaartje! Maar om misverstanden te voorkomen, vragen
wij eventuele adreswijzigingen tijdig aan ons door te geven.
Ada Hakvoort
email: hakvoort@caiway.nl;
tel.nr. 06 - 24908087

Ondanks de vele corona-perikelen wenst uw KBO-bestuur
u allen gezegende en gezellige Paasdagen !

.

