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Ik ben nu ruim een jaar voorzitter van provinciebestuur KBO Zuid-Holland en raak er steeds
meer van overtuigd dat kwaliteit van leven het sleutelwoord is bij het besturen van onze or
ganisatie.
Onze kracht ligt bij de afdelingen. Daar gebeurt het. Daar ontmoeten onze leden elkaar en
vertegenwoordigen de besturen hen naar de overheid en naar andere organisaties waar we
in het welzijn van onze leden mee te maken hebben.
In ons bestuur is belangenbehartiging de rode draad, niet alleen vanuit sociaal oogpunt
maar ook vanuit onze identiteit.
Sociaal gezien vertegenwoordigen we onze leden, die door allerlei politieke besluiten in de
knel komen. Wij geven het belang van onze leden handen en voeten en maken gebruik van
regelgevingen die de kwaliteit van leven centraal stellen.
We zijn een katholieke organisatie en vaak wordt er dan gedacht in regels van de Rooms
Katholieke kerk, maar ik vind dat het juist gaat over zingeving. We komen op voor hen die in
de knel dreigen te raken en geen kwaliteit van leven meer ervaren.
Jezus Christus is ons voorbeeld. Hij trok rond om mensen te helpen, bij te staan, te genezen
en uitzicht te bieden, dus kwaliteit van leven te bieden.
Het komende jaar gaan we als provinciebestuur (en het bondsbestuur ), de Unie KBO en de
afdelingen juist dit uitgangspunt handen en voeten geven.
We zullen samen op weg gaan om onze leden te laten zien dat het om hen gaat!
Ik heb de drive om dit te doen, maar alleen kan ik het niet. Daar hebben we elkaar voor
nodig en dat samen doen is juist de identiteit, die we moeten uitstralen. Dan zijn we echt
KBO.

Ton Thuis
voorzitter
KBO Zuid-Holland
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Actie

Actie: lid werft lid!
Ledenwerving is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Daarom gaan we in
2016 van start met een grote nieuwe actie: Lid werft lid! De KBO Zuid-Holland
heeft 54 afdelingen en 8 KBO-regio’s. In het kader van deze actie zal er per
regio één VVV Cadeaubon t.w.v. € 50,- worden uitgereikt aan het KBO-lid dat
de meeste leden voor zijn/haar afdeling heeft geworven.
Het is de bedoeling dat elk lid een nieuw lid probeert te werven. De buurvrouw of
buurman, een vriend of vriendin, misschien wel een zoon of een dochter.
Dus: kom nu in beweging!
Ga op pad en haal nieuwe leden binnen.
Stimuleer andere leden van de afdeling om hetzelfde te doen.
Geef na het lezen uw Nestor aan iemand die nog geen lid is.
Neem eens iemand die geen lid is, mee naar een bijeenkomst of activiteit van uw af
deling.
Samen zetten we zo onze KBO hernieuwd op de kaart.
Samen hebben we oog voor alle senioren!
Heeft u nieuwe leden geworven, geef deze dan z.s.m. door aan uw KBO-afdeling!
Als u binnen uw regio het KBO-lid bent dat de meeste leden heeft geworven
voor de afdeling, dan ontvangt u een VVV Cadeaubon t.w.v. € 50,-.
Stelt u eens voor wat het voor uw afdeling betekent als de helft van de leden er in
slaagt één nieuw lid te werven. Laat staan als het iedereen zou lukken! We gaan er
samen een mooie actie van maken.
Voordelen van een KBO-lidmaatschap voor maar ± € 25,- per jaar *

. Ontmoeten van nieuwe en bekende mensen!
. Diverse activiteiten, dagtochten en bijeenkomsten dichtbij huis
. Aandacht voor eenzaamheid onder senioren
. Behartiging van uw belangen op diverse gebieden, zoals zorg, pensioenen, ge
zondheid en wonen
. 10x per jaar ontvangt u het ledenmagazine Nestor inclusief 4x het katern van KBO
Zuid-Holland
. Mogelijkheid tot vrijwilligerswerk in uw eigen omgeving. Met name kennis/ervaring
van jonge senioren is nodig voor o.a. belangenbehartiging en social media
. Hulp en advies via de KBO-servicelijn
. Collectiviteitskorting zorgverzekering Zilveren Kruis Achmea
. Exclusieve kortingen op diverse producten en diensten
. Korting rijbewijskeuring
. Hulp bij het invullen van belastingaangifte
. Hulp van een vrijwillige ouderenadviseur
* Lidmaatschapsprijs kan per KBO-afdeling variëren
Deze actie loopt t/m 2016. In februari 2017 zal er vanuit het bestuur van KBO ZuidHolland een bericht uitgaan naar de 8 winnende KBO-leden en hun afdelingen.
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Symboliek
Julia Voskuil

Bloemgebruik en
symboliek
Een vaas bloemen bij het altaar of de preekstoel is in christelijke kerken niet on
gebruikelijk. Vaak zijn het witte bloemen, daarvan verstaat iedereen de beteke
nis. Bij liturgisch bloemschikken wordt nadrukkelijk gebruik gemaakt van de
symboliek van planten, bloemen, kleuren, vormen en getallen. Truus Toussaint
ging zich er in verdiepen en maakt sinds 1988 zulk bloemwerk voor de Pius X-
kerk in Berkel en Rodenrijs.
Liefde voor de natuur en bezig zijn met
planten en bloemen bracht haar indertijd
op het idee een cursus te volgen bij Tini
Brugge. Deze biologe verbindt tuinen en
planten/bloemen met symboliek en spiri
tualiteit en schreef er boeken over zoals
‘Symbolische bloemsierkunst’ en ‘Bloe
men geven zin’. “Daaraan heb ik veel
ideeën ontleend. Liturgisch bloemwerk
moet een behoorlijk formaat hebben en
een opvallende plek, om niet weg te val
len in de ruimte. In onze kerk zitten we in
een halve cirkel om het altaar. Ervoor is
dan de beste plaats. Voor de voorganger
schrijf ik kort de betekenis op en leg die
ook bij de schikking. Zo kan iedereen
delen in de symboliek die is verbeeld.
Wit staat voor vreugde, waarheid en
reinheid, te gebruiken voor grote fees
ten zoals Kerstmis, Pasen, doop en hu
welijk. Rood is de kleur van liefde, lijden
en offer, passend bij Pinksteren en het
vormsel.
Een foto laat de schikking zien die ik al
enkele malen heb gemaakt voor Pinkste
ren. Rode Anthuriums vind ik dan toe
passelijk, hun kleur en vorm doen den
ken aan vurige tongen. Ik verwerk 12
bloemen in de vorm van een vlam, sym
bool van het vuur van de Heilige Geest.
Op een ondergrond van rode stof
komen vier rijen van drie lichtjes in ver
schillende richtingen, als symbool van
het uitdragen van de geest. Het getal 12
symboliseert de twaalf apostelen. Ande

en toekomst. Met vier paarse kaarsen,
de kleur die hoort bij Advent, wordt
rouw, boete en inkeer gesymboliseerd.
Bij witte kaarsen wordt paarse stof bij
het stuk gedrapeerd.”
Truus Toussaint houdt van de natuur en
werkt graag met bloemen. Je hoeft maar
een blik in de bloeiende achtertuin te
werpen om te zien dat hier echte plan
tenliefhebbers wonen. “Werken met
symboliek vanuit Bijbels perspectief
geeft inspiratie en creativiteit. Met litur
gisch bloemschikken kun je geloofsgeno
ten iets extra’s meegeven bij bijzondere
vieringen. Dat geeft een goed gevoel, ik
kan het iedereen aanraden.”
Advent, een slinger van groen met vier kaar
sen.

re getallen met een betekenis zijn bij
voorbeeld 3 (Drie-eenheid), 7 (getal van
de schepping) en 8 (opstanding). Evenals
kleuren nodigen getallen, materialen en
objecten uit tot creatieve toepassingen.
Voor de Veertigdagentijd (vastentijd)
heb ik wel zand en stenen gebruikt, als
zinnebeeld voor de 40 dagen in de
woestijn. Een feestelijke moment is ook
Christus Koning, de afsluiting van het
kerkelijk jaar, een week voor advent.
Hierbij gebruikte ik een wereldbol, met
bovenop een kaars als symbool voor het
Licht van de wereld. Als het een week
later Advent is, past daar bijvoorbeeld
een slinger van coniferengroen bij.
Groen is de kleur van hoop, groei, leven

Truus Toussaint in haar bloeiende achtertuin
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Actueel
Dick Voerman

iPad Café KBO Teylingen
“Oud worden in je eigen huis is actueel op dit moment. Een
iPad met apps, speciaal ontwikkeld voor senioren, kan hierbij
een hulp zijn. Alleen, wij senioren zijn nog niet zo vaardig
met het apparaat. Men is er huiverig voor, men is hier niet
mee opgegroeid.”
Zo begint de openingstekst in het jaar
boekje van de afdeling onder het hoofd
stuk iPadcafé. De tabletcoaches nodigen
de ouderen uit om deel te nemen aan
het café, dat met sponsoring van de Ra
bobank is opgezet.
Het is de dinsdagmiddag. De drie tablet
coaches Hans, Bert en Dick bereiden zich
voor op het programma van deze mid
dag. Op een groot scherm wordt een
iPad aangesloten, zodat straks iedereen
de handelingen kan volgen. Het duurt
niet lang meer voordat de eerste deelne
mers aan ‘t iPadcafé binnenkomen. De
gemiddelde leeftijd van de aanwezigen

ligt ver boven de tachtig. Allen komen
met veel enthousiasme en leergierigheid
naar binnen. Zo gaat dat elke eerste
dinsdag van de maand.
Heel belangrijk is het uitwisselen van er
varingen, daarnaast staat iedere keer

weer een ander thema centraal. In het
jaarprogramma is onder andere opgeno
men: Apps downloaden en installeren,
surfen op het internet, e-mailen, veilig
gebruiken gezond iPad.
Vandaag staat het maken en het opslaan
van foto’s op het programma. Stap voor
stap gaat Hans te werk en zal vele malen
even terug moeten grijpen.
Vragen als: Waar staat mijn foto nu? Hoe
kan ik de foto doorsturen? Ik vind deze
foto lelijk, hoe kan ik deze verwijderen?
Aan het eind van de middag gaat ieder
een tevreden naar huis. Men heeft met
elkaar de iPad nog beter leren kennen
en met veel plezier wordt alweer uitge
keken naar de volgende bijeenkomst.
Het thema zal dan zijn: Kranten, nieuws,
radio en TV.

Onderscheidingen 2e helft 2015

Bondsonderscheidingen
De bondsonderscheiding werd in de tweede helft van 2015
toegekend aan:
Dag van uitreiking:
26 september

de heer A.P.J. van der Knaap

KBO afdeling Poeldijk

30 september

de heer P.W. Roling

KBO afdeling Voorburg

18 november

de heer J. Remmerswaal

KBO afdeling Den Haag

8 december

de heer A.W.M. Nijman

KBO afdeling Rotterdam

IN MEMORIAM
Kort na de feestelijke uitreiking van de
bondsonderscheiding, is Aad van der
Knaap op 27 oktober onverwacht overle
den. In het katern van september 2014
vertelde hij over zijn geliefde druiven
teelt. Hij was een actief KBO-lid en zal
worden herinnerd als een betrokken
mens.
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Aan de uitgave van dit katern werkten
mee:
Dick Voerman
Julia Voskuil
Ton Thuis
Harry Westerik
Vera van Veen
Annelien den Boer

