N I E U W S B R I E F K.B.O.
mei 2020, jaargang 21, nr. 5

Afdeling
Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk

UIT DE
BESTUURSKAMER

Beste KBO-leden,

Dagelijks bestuur
Ab Ruigrok, voorzitter
Zoutmanstraat 20, 2676VJ, Maasdijk
Tel. 06-12576824; e-mail: abruigrok@caiway.nl
Henny v..d. Voort-Duijndam, secretaris
Poeldijksepad 2K, 2675 CL, Honselersdijk
Tel. 0174-610177, e-mail: hennyvandervoort@caiway.nl
Jan Zuidgeest, penningmeester
De Dommel 97, 2673 BG, Naaldwijk
Tel. 06 -46740357; e-mail: jan.zuidgeest@kpnmail.nl
Voor overmaking contributie etc.
Iban-rekeningnummer NL64 RABO 014.22.85.099
Marianne Sneekes, ledenadministratie
Noorduynkade 4, 2675 TL, Honselersdijk
UIT DE
Tel. 06-40748355; e-mail: MJWSneekes@caiway.nl
Margriet v. Heijningen, nieuwsbrief
T. 0174-513082; email: mwmvanheijningen@gmail.com
Website
http://honselersdijk-naaldwijk-maasdijk.kbozuidholland.nl

Dit keer geen nieuws “Van de vergadertafel en andere bespreektafels”.
We kunnen wel even bijpraten. In ieder geval ontvangt u dankzij de inzet van alle bestuursleden
ook dit keer samen met het KBO-PCOB magazine een nieuwe nieuwsbrief.
Het is wel duidelijk dat, zoals minister-president Rutte het zegt, op korte termijn niet alle loketten
weer volledig opengaan. Een groot deel van de beperkende maatregelen gaan zeker nog wel
een tijdje voortduren. Hopelijk kunnen we stap voor stap naar een ‘normale’ situatie. Zware tijden
voor diegenen die al weken thuiszitten en geen bezoek mogen ontvangen. Of geen familieleden
in verzorgings-, verpleeg- en ziekenhuizen en IC’s kunnen bezoeken.
Gelukkig zijn er in heel Westland mooie initiatieven ontstaan, om het leed
wat te verzachten en de moed erin te houden. Zo zijn twee van onze
bestuursleden, te weten Ada Hakvoort en Jan Zuidgeest, in samenwerking
met Vitis, als “ belmaatje ” actief. Ada belt ook met onze leden, die jarig zijn
vanaf 80 jaar en daarop volgende kroonjaren. Wat ik terugkrijg van beiden
is dat het zeer wordt gewaardeerd. Uiteraard kunt u zelf ook naar een van
hen bellen als u ergens mee zit of zomaar een praatje wilt maken.
Ada Hakvoort tel. 06 – 24908087 en Jan Zuidgeest tel. 06 – 46740357.
Wanneer u deze nieuwsbrief leest, zijn er mogelijk nieuwe richtlijnen
van de overheid/RIVM bekend. Met het respecteren van de 1,5 meter
“ social distance “ gaan we als bestuur ons eerste face to face overleg
organiseren en bekijken welke activiteiten we voorzichtig kunnen gaan
opstarten/inplannen. Het moet gezegd, het verbod op samenkomen van
grote groepen mensen zal niet snel worden opgeheven. Voorzichtig aan
en graag stap voor stap vooruit.

RIVM
Bezorgers van magazine en nieuwsbrief weer bedankt voor de bezorging.
‘Let een beetje op elkaar’ en namens het bestuur wens ik u veel sterkte toe.
Meer informatie, vragen, reageren; abruigrok@caiway.nl of 06 12576824
Ab Ruigrok, voorzitter

Van uw reiscommissie
En toen werd alles anders !
In onze vorige Nieuwsbrief hebben wij u verteld dat wij eind deze maand de
beslissing zouden nemen wat betreft onze midweekvakantie 2020. In februari waren wij nog hoopvol
gestemd, dat ondanks alle berichten over het coronavirus wij in augustus nog een klein kansje hadden
om weg te gaan. Echter, gezien alle onzekerheden en maatregelen die tot nu toe genomen zijn, moeten
ook wij onze midweek vakantie naar Appelscha in augustus annuleren. Dit doet pijn, maar ook wij
moeten ons aan de regels houden en risico’s vermijden. Helaas, het is niet anders. Alle plannen waren
klaar om dit voor het 10e jaar te organiseren. Op dit moment is alles onzeker. Wat de toekomst brengt
moeten wij maar afwachten.
Dit jaar zou Berna van der Zalm voor de 1ste keer met ons meegaan als lid van de reiscommissie.
Jammer dat nu alles anders is geworden. Wij zijn nog steeds enthousiast en hopen in 2021, in goede
gezondheid onze uitgestelde plannen weer op te kunnen pakken om een fijne midweek voor u
te kunnen organiseren. Dus Berna, welkom bij ons reisclubje en hopelijk kunnen wij snel weer
enthousiast aan het werk om met elkaar iets te organiseren voor onze leden.
Even terug in de tijd: waar zijn wij de afgelopen jaren naar toe geweest ??
2011: naar Gaasterland in Friesland; 2012: Odoorn, Drente,
2013: Millingen a/d Rijn, Gelderland;
2014: Zeddam, Gelderland, 2015: Vledder, Drente;
2016: met de dubbeldekker naar Valkenburg, Limburg
2017: Lunteren, Gelderland; 2018: Putten, Gelderland en Soest in Duitsland en in
2019: Ootmarsum, Overijssel
Wij wensen u allen de komende tijd veel geduld en sterkte met alle voorzorgsmaatregelen.
Een warme groet van ons allen,
Theo en Nel; Gerda; Berna en Henny

Gratis het weekblad Margriet of Libelle !
Dames, heeft u hem ook gekregen ??? Als lichtpuntje in deze moeilijke tijden
heeft KBO-PCOB in samenwerking met Margriet – Libelle – Post NL en Greetz
haar vrouwelijke leden gratis een damesblad toegestuurd met bijgesloten een warme groet.
Zij wensen u allen veel leesplezier.

Van de kaartclub
Beste kaartliefhebbers, in deze tijd van Coronavirus waarin de wereld is stilgevallen, kunnen wij niets
anders zeggen dan dat ook bij ons alles stilligt. Zodat het kaartseizoen vroeg is beeindigd. Zolang de
1 meter 50 regeling blijft gehandhaafd is het moeilijk om te kaarten. We vertrouwen er op dat iedereen
hiervoor begrip heeft.
We hopen op een mooie zomer zodat iedereen nog een beetje kan genieten. Groeten Theo.

Lief & leed en ledencontact
Deze rubriek wordt voor onze KBO verzorgd door 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.
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.
Graag willen wij al onze leden veel sterkte en geduld toewensen: voor de zieken hopen wij op beterschap
en degenen die een dierbare hebben verloren wensen wij troost en kracht om verder te gaan.
Ada Hakvoort; email: hakvoort@caiway.nl; tel.nr. 06 – 24908087.

Seniorenvieringen
Zoals u begrijpt, zullen de vieringen van mei, zowel in De Binnenhof als in De Hunselaer niet doorgaan.
Wel wordt er iedere dag om 9.00 uur op internet een viering uitgezonden vanuit één van onze
westlandse kerken via www.kerkomroep.nl. U kunt hierop ook de gehele dag door de viering
terugluisteren.

