KBO Zuid-Holland

Van het Dagelijks Bestuur

"KBO Zuid-Holland wil er voor u zijn"
Op 20 mei ben ik gekozen als voorzitter en ik heb er heel veel zin in om met u allen KBO
Zuid-Holland een sociaal gezicht te geven. Ik vind het een eer om als nieuwe voorzitter in dit
katern te mogen schrijven.
Er verandert veel in onze maatschappij en in ons leven, maar heel belangrijk is dat u en ik zo
goed mogelijk kunnen blijven functioneren, in ons dorp, onze stad of buurt en in de maat
schappij. Het gaat hierbij echt om de kwaliteit van het leven. Daarvoor zet het bestuur zich
ook de komende tijd weer van harte in. We kunnen dat niet alleen. Wij hebben daarbij de
afdelingsbesturen en alle leden nodig, u dus, als lid van KBO Zuid-Holland. Samen moeten
we onze stem laten horen om de kwaliteit van ons leven te kunnen handhaven. U kunt in dit
katern weer lezen over uiteenlopende onderwerpen die ook voor u belangrijk zijn!
In de afgelopen periode heb ik al verschillende bestuursleden mogen leren kennen en daar
bij ervaren dat ze met elkaar en met u willen zorgen dat uw leven een waardevol leven kan
zijn. Hiervoor zijn goede financiële voorzieningen en voldoende verzorging, verantwoord
wonen en bereikbaar openbaar vervoer nodig.
Wij willen er als bestuur voor u en uw levensbehoeften zijn. U kunt ons hierop aanspreken.
Als nieuwe voorzitter wil ik me graag inzetten voor onze KBO Zuid-Holland. Voor nu wens ik
u veel levensplezier én leesplezier toe.
Ik groet u van harte en doe dit graag mede namens alle leden van het Dagelijks Bestuur.

2
juni 2014
Uitgave voor leden
van KBO Zuid-Holland
T: 010 - 52 18 299
E: info@kbozuidholland.nl
I: www.kbozuidholland.nl

Ton Thuis
voorzitter
KBO-Zuid-Holland

Zuid-Holland
Zuid-Holland

	
  

Verslag
Jos van Domburg

Reis naar Israël
Het land en de plaatsen bezoeken waar Jezus heeft gelopen, gepredikt en ge
leefd, was het ultieme doel van de reis naar Israël, die in maart van dit jaar door
een flink aantal KBO-leden werd gemaakt.
Het gesprek met Marijke Ameling, die
de voorbereiding en de leiding tijdens
de reis had, vond plaats op Witte Don
derdag. Dit was de opmaat naar de ze
vende dag van de rondreis door Israël
met de bezichtiging van de plek waar de
zaal van het laatste avondmaal geweest
moet zijn. Daarmee eindigde het Bijbelse
deel van de reis. Hierna volgde nog een
bezoek aan het Holocaust museum Yad
Vashem. Ook stond een vrije dag in Je
rusalem op het programma en drijven in
de Dode Zee. Voor het echter zover was,
bezochten de deelnemers eerst beziens
waardigheden in het noorden van Israël.
Negenendertig KBO-leden vlogen op 14
maart met EL AL naar Tel-Aviv. Met een
touringcar en een Nederlands sprekende
gids werd de kruisvaardersplaats Akko
en wat meer naar het oosten het meer
van Tiberias aangedaan. Hier was het im
mers waar Jezus zijn verkondigingen en
openbare leven begon.
Vanaf het panoramapunt boven op de
Olijfberg, met een prachtig uitzicht over
de stad, begonnen de reizigers aan de
ontdekking van Jerusalem. Afdalend
naar de tuin van Gethsemané, van de Via
Dolorosa naar de Heilig Grafkerk, was
een onvergetelijke, maar vermoeiende
tocht door een zeer oude stad zonder
openbaar vervoer. Jerusalem is waar
schijnlijk de oudste stad van de wereld.
Ruim 2000 jaar voor Christus was er al
sprake van een nederzetting. Jerusalem
is de hoofdstad van de Joden en de Pa
lestijnen. De stad is verdeeld in een
Joodse, Arabische, Christelijke en Ar
meense wijk, iedere wijk met een voor
deze bevolkingsgroep karakteristieke
identiteit. Zo heeft de Joodse wijk onder
andere de Klaagmuur, de Arabische wijk
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de Damascuspoort en de Tempelberg,
de Christelijke wijk de zaal van het Laat
ste Avondmaal, de Via Doloroso en de
Heilig Grafkerk met het graf van Jezus.
Een andere belevenis was de tocht naar
Bethlehem met het bezoek aan de ge
boortekerk. Bethlehem, dat op de Wes
telijke Jordaanoever ligt, kon men alleen
met een andere bus en een andere gids
bereiken. De reizigers passeren dan de
muur, die door Israël is gebouwd. Er
wordt streng gecontroleerd door Israëli
sche militairen. De politieke problemen
in dit stukje van de wereld zijn ook voor

de deelnemers en de bezoekers een
confrontatie. De overwegend Christelijke
bevolking van Bethlehem is de dupe van
het feit dat de stad door de muur prak
tisch van de wereld is afgesloten. De jon
geren vertrekken en er blijft een sterk
vergrijzende gemeenschap over.
De groep kon aan het eind van de reis
terugkijken op een vermoeiende maar
onvergetelijke reis.

Interview
Julia Voskuil

Els Daamen, secre
taris KBO ZuidHolland
Dankzij haar beide ouders was Els Daamen-Graumans (1946) al jong vertrouwd
met vrijwilligerswerk voor de KBO in Brabant. In 2008 raakte ze zelf, na een
werkzaam leven in de onderwijssector van het CNV, betrokken bij het senioren
werk. Intussen is ze alweer drie jaar secretaris van KBO Zuid-Holland. “In deze
functie draait het vooral om contacten. Je bent een verbindend element, de
‘spin in het web’. Zo’n spilfunctie ligt mij wel.”

at het een functie is die
veel tijd vraagt en vrijwel
permanente bereikbaarheid
blijkt al snel tijdens het in
terview. Bijgevolg liggen
smartphone en tablet steeds onder
handbereik. “Thuis kan ik op mijn laptop
werken, maar ik doe steeds meer vanaf
de iPad. Vaak gaat het om een snelle re
actie op vragen of berichten en om kort
overleg.” Ze is vol lof over de ondersteu
ning van de dames op het kantoor in
Bergschenhoek.

D

Nieuwe bestuursleden
De afgelopen tijd is zwaar geweest voor
de bestuursleden. “Er was onderbezet
ting in een periode dat ons heel veel te
doen stond. We willen komen tot een
dagelijks bestuur van zeven leden . Ik
ben enorm blij met de twee nieuwe be
stuursleden die in de Algemene Verga
dering van 20 mei 2014 zijn benoemd.
Beiden hebben uitstekende papieren.”
A.A.J.M. (Ton) Thuis (1944) heeft een ka
tholieke theologische opleiding en is ver
trouwd met belangenbehartiging,

mr. A.J.M. (Janneke) Wierikx (1954) be
schikt over brede ervaring op juridisch
en organisatorisch gebied.
Inspelen en aanpassen
“We beleven een bijzondere periode”,
stelt Els Daamen, “waarmee ook andere
ouderenbonden te maken hebben. Wil
len we een sterke belangenbehartigings
organisatie blijven, dan zullen wij ons ef
fectiever moeten organiseren en ons
meer richten op de instroom van jonge
re, actieve senioren. Samenwerking en
structuurverandering in de gehele KBOorganisatie zijn nodig. In de afgelopen
anderhalf jaar heeft ons provinciale be
stuur al aanpassingen in gang gezet. Het
aantal regio’s is met twee uitgebreid tot
acht en de verschillende commissies,
werk- en projectgroepen zijn omge
bouwd tot een ‘specialistenpool’ met ka
derleden. Hun kennis en ervaring zijn ge
registreerd, zodat gericht een beroep op
hun kundigheid kan worden gedaan.

neren van onze organisatie. Dat model is
ons dierbaar en die structuur willen we
behouden.” Els Daamen is er eerlijk
over, ook het bestuur staan de nodige
veranderingen te wachten. “Inspelen op
de tijdgeest is een proces, het vraagt
een flexibele opstelling van iedereen.”
Ze praat er gepassioneerd over. De KBO
ligt haar na aan het hart.

Van meet af aan zijn de leden voor de
KBO de basis geweest voor het functio
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Onderscheidingen 1e helft 2014

Bondsonderscheidingen
Uit dankbaarheid voor de enorme inzet als bestuurslid van een plaatselijke KBO-af
deling, heeft het Bestuur van de Katholieke Bond van Ouderen Zuid-Holland beslo
ten de Zilveren Bondsspeld in de eerste helft van 2014 toe te kennen aan de volgen
de personen:
Dag van uitreiking:
17 januari
24 februari
18 maart
19 maart
25 april
25 mei

de heer C.P.A. van Rijn
de heer E. Veltman
de heer I.L.M. van der Vin
de heer C.M.H. Broekhuizen
de heer P.J.W. Guns
de heer J.J. Kappetein

KBO afdeling Zoetermeer
KBO afdeling Sassenheim
KBO afdeling Boskoop
KBO afdeling Bodegraven
KBO afdeling Zwijndrecht/H.I.Ambacht
KBO afdeling Stompwijk

Verblijf in Trappistenklooster
Marijke Ameling

Kloosterweekend
In het weekend van 24 t/m 26 oktober wordt u de gelegen
heid geboden om eens kennis te maken met het kloosterle
ven van de Trappisten.

Gedurende vijf bijeenkomsten gaan we bekijken hoe Jezus in verschillende rollen
met de mensen is omgegaan. Wat kan dat voor ons nu nog betekenen? Kan je Jezus
nog wel zien als een rolmodel in 2014 of is dat beeld van Hem verouderd en niet
meer bruikbaar?
De inleidster is Marijke Ameling, gepensioneerd pastoraal werkster.
Buiten de inleidingen om kunt u deelnemen aan de gebedsmomenten van de kloos
terlingen en genieten van de prachtige omgeving.
Er is plaats voor 12 personen in het geheel gemoderniseerde gastenhuis met mooie
sobere eenpersoonskamers met douche en toilet.
Het klooster waar we te gast mogen zijn, is het Trappistenklooster Maria Toevlucht,
Rucphenseweg 38, 4882 KC Klein-Zundert.
De kosten zijn € 140,-- all-in. Heeft u interesse, neem dan contact op met Marijke
Ameling. Haar contactgegevens zijn 010-2264376 of Marijke@geestgronden.net.
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