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Wanneer u deze nieuwsbrief leest hebben we als bestuur na een lange onderbreking weer met elkaar vergaderd. Strikt volgens de richtlijnen zitten we dus
op 1,5 meter afstand van elkaar aan de vergadertafel. Met de vraag: hoe nu
verder? Maar eerst uitgebreid bijpraten over wat ons de laatste drie maanden
heeft beziggehouden en ervaringen met elkaar delen. Corona is uiteraard het
hoofdthema en het zijn vooral de vele beperkingen die ons parten spelen.
Vaststaat dat de 1,5 meter regel de ruggengraat is en blijft van het overheidsbeleid en dit zit het
organiseren van activiteiten bij ons in de weg. Het is dus een mooie uitdaging om te zien welke mogelijkheden er wel zijn. ‘WAT KAN WEL onder de huidige omstandigheden?’ is de vraag die we moeten
beantwoorden. We willen nieuwe ideeën/initiatieven die gericht zijn op de aandacht en betrokkenheid
van al onze leden. Me dunkt, geen eenvoudige klus en we kunnen daarbij best wat hulp gebruiken. Dus
heeft u ideeën en suggesties ? Laat het weten; Info Ab Ruigrok; abruigrok@caiway.nl of 06 12576824.

Persoonlijke alarm/beveiliging
In de algemene ledenvergadering van oktober 2019 is het thema “babbeltrucs
en internetoplichting” besproken. In een uitgebreide presentatie kwamen
diverse situaties aan de orde met veel tips.
Die middag kregen we ook een handige tip van een van de aanwezigen. De heer
Marrewijk liet ons weten dat hij bij zijn voordeur een handig klein kastje als persoonlijke
beveiliging/alarm heeft hangen. Bij onraad kan hij dat makkelijk activeren door aan een
koortje te trekken en een irritant geluidssignaal zal een ongewenst persoon afschrikken
Een handig apparaatje ook om mee te nemen als je de deur uitgaat.
(kijk op www.kabelshop.nl , zoeken op persoonlijke beveiliging.)

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

In de nieuwsbrief van juni hebben we aandacht besteed aan de aanpak door de gemeente
betreffende het (her)indiceren. Het volgende dat ons bezighoudt is de manier waarop de
beloofde controle op een ‘schoon en leefbaar huis’ door de gemeente wordt ingevuld. Ja, je
kunt natuurlijk gaan klagen bij de persoon die het werk komt uitvoeren of de Wmo-consulent.
Geen ideale situatie vinden we. Een ‘schoon en leefbaar huis’ is in een norm vastgelegd en opgenomen
in de beleidsregels van de gemeente. De vraag is hoever het staat met de methodiek van steekproefsgewijze controles door een extern bureau. Tot nu toe is daar nog niets over gecommuniceerd dus we
gaan binnenkort navraag doen bij de wethouder. – . -- . -- Uw voorzitter Ab Ruigrok.

Seniorenvieringen
Op dit moment is er nog geen nieuws over deze vieringen. Wel wordt er iedere dag om 9.00 uur op
internet een viering uitgezonden vanuit één van onze westlandse kerken via www.rkwestlandkerk.nl.
U kunt hierop ook de gehele dag door de viering terugluisteren.

Herhaalde oproep
Wij zijn op zoek naar hij of zij, die het leuk vindt om samen met de andere bestuursleden
ook de komende jaren het bestuurswerk op rolletjes te laten verlopen.
We zoeken iemand die het secretariaat onder zijn of haar hoede wil nemen.
Is dat veel werk? Is het moeilijk ? Moet ik alles met de computer doen ?
We vinden het belangrijk dat je je thuis voelt en het ook leuk vindt! En we doen het met z'n allen
Kom gewoon eens praten of informeer bij Henny van der Voort-Duijndam, want zij kan je er
alles over vertellen. Bel of mail, 0174-610177 of hennyvandervoort@caiwai.nl
Van uw reiscommissie
Het is vreemd!!
Zijn wij 9 jaar lang bezig geweest met de midweekvakantie in deze periode, gaat hij
dit jaar niet door omdat het coronavirus nog steeds op de loer ligt !!
Vorige maand meldden wij u dat wij de vakantie naar Appelscha geannuleerd hebben. Nu kunnen wij u
melden dat wij voor 2021 een reservering in optie hebben en wel in de periode van :
30 augustus – 3 september 2021. Locatie: Hotel Gaasterland in Rijs, Friesland.
10 jaar geleden zijn wij in
dit hotel met onze midweek
vakantie gestart.
Deelnemers vanaf het
eerste uur kunnen zich dit
misschien nog herinneren.
Uiteraard gaan wij ook weer
leuke activiteiten tijdens de
midweek organiseren, het is
dan ons 10-jarig jubileumjaar.
Belangrijker is dat wij een boeking in optie hebben gedaan. Dit omdat heel veel groepen alle activiteiten
hebben doorgeschoven naar volgend jaar. Voor de komende periode (vanaf september) kunnen wij op
dit moment nog niets melden. Wel gaan wij de komende weken overleggen wat wij kunnen en mogen
organiseren.
In de volgende Nieuwsbrief, welke eind augustus uitkomt, zullen we meer hierover vertellen.
Met vriendelijke groet namens ons voltallige reisclubje,
Henny

Van de kaartclub
Beste kaartliefhebbers, helaas is er weinig nieuws te melden; de 1,5 meter maatregel is nog steeds
van kracht waardoor het heel moeilijk is om te kaarten. Hopelijk is er in de volgende nieuwsbrief van
september beter nieuws te melden. Wij wensen iedereen een gezellige vakantietijd toe.
Groeten van Theo en Nel.

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.

