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Beste KBO-leden,
In alle bescheidenheid.... Ik en met mij het hele bestuur, we zijn best wel trots op het verloop en de inhoud
van de jaarvergadering van donderdag 15 maart j.l. Zoals het hoort, hebben we de leden bijgepraat over
het werk dat is verricht door het bestuur en alle vrijwilligers. Omdat we met onze nieuwsbrief alle leden
bereiken, wil ik het hier graag herhalen: zonder de inzet van al die vrijwilligers kunnen we onze vereniging
niet runnen.
Het jaar 2018 staat in het teken van ons 60-jarig jubileum. We hebben slechts
een tipje van de sluier opgelicht maar meer daarover in deze en volgende
nieuwsbrieven. Onze activiteiten zoals het klaverjassen, het organiseren van
dagtochten en midweek, nu zelfs twee keer een midweek, kerst, sinterklaas,
vieringen en ontmoetingsochtenden, zijn en blijven belangrijke activiteiten voor
het bestuur.
Maar ook het werk van de Ouderen Adviseur, samenwerking van de Westlandse KBO’s, samenwerking
met de PCOB en de belangenbehartiging, laten we niet los. Zo staat er deelname gepland aan een cursus
‘belangenbehartiging’ op 29 maart 2018.
Een onderwerp dat niet in de vergadering is besproken betreft de
werkgroep “ Lief, Leed en Ledencontact ”. Wij willen u informeren
over een nieuw initiatief van deze werkgroep.
Het is een actueel onderwerp, want de overheid - van gemeente tot
en met de regering - is op zoek naar oplossingen om de eenzaamheid
onder met name ouderen te voorkomen. Wij gaan nu gewoon aan de slag.
Wat gaan we doen ?
Vanaf de leeftijd van 80 jaar sturen we onze leden een felicitatiekaart met een folder over de Vrijwillige
Ouderen Adviseur (VOA). Nadat de kaart met folder is verstuurd, zal na circa 2 weken het betreffende lid
worden nagebeld. We vragen hoe het gaat, leggen uit waarom we bellen en geven een uitleg over de rol
van de VOA’s. Waarmee kunnen we U, als leden helpen ?
Dit kan een steuntje in de rug zijn bij het leggen van nieuwe contacten bijv. met wijkcentra van Vitis, de
kaartclub, enz .. Indien nodig / gewenst, kunnen we helpen bij het contact leggen met bijv. De Zonnebloem.
Uitgangspunt moet zijn het vasthouden van het contact met onze leden en minimaal een jaar later bellen
we weer eens met het betreffende lid. Reageren ??
Uw voorzitter Ab Ruigrok
06 12576824
abruigrok@caiway.nl

Van de feestcommissie – Zestigjarig Jubileum
Zoals wij eerder hebben gemeld bestaat onze KBO-afdeling nu 60 jaar.
Natuurlijk gaan wij dit met z’n allen vieren. Beginnend met een H. Mis op zondag 6 mei
in de Adrianuskerk te Naaldwijk. Aansluitend hierop staat voor onze leden, maar ook
voor mensen die geïnteresseerd zijn in onze vereniging, de koffie klaar in de nabij gelegen “ Binnenhof ” .
Ook geïnspireerd door ons zestigjarig bestaan, heeft de reiscommissie maar liefst drie reizen op het
programma staan. Twee keer een midweek en een dagtocht.
Elders in deze nieuwsbrief meer hierover.
En tot slot… in september gaan we op twee locaties een fantastisch leuk feest aanbieden.
Een middag in Honselersdijk (op woensdag 19 september) en een middag in Naaldwijk
(op zaterdag 29 september). U kunt zich te zijner tijd voor één van de twee middagen opgeven.
Het programma blijft nog even een verrassing, maar zal u zeker aanspreken.
Later meer hierover.

Van uw reiscommissie
Dagreis met varen op de Jacqueline op 9 mei a.s..
Momenteel is het aantal gereserveerde plaatsen voor de boottocht volgeboekt.
Daar er nog steeds leden zijn die mee willen, zijn wij gestart met een reservelijst.
U kunt zich nog aanmelden bij de bekende adressen. Wij krijgen na 18 april
bericht of er nog een aantal plaatsen vrij zijn op de boot. Als u op de reservelijst
staat, dan bellen wij u of het wel of niet doorgaat.
Na dit telefoontje weet u of het door gaat en kunt u de betaling regelen. Voor leden € 52,50.
Alle deelnemers krijgen 1 week vooraf bericht over de vertrektijd en de opstapplaats.
De midweekvakanties naar Soest (Duitsland) in juni en Putten in augustus zijn bijna volgeboekt.
Aanmelden is nog mogelijk. Indien nodig, zullen wij een kleine reservelijst maken. De ervaring heeft ons
geleerd dat er altijd een paar deelnemers afvallen.
Aanbetalingen voor de midweken is zoals u weet, € 50,-- per persoon.
Heeft u dit nog niet betaald, dan gaarne per omgaande. Ook wij moeten ons aan de financiële afspraken
houden.

Van de kaartclub
De eerstvolgende drive is op dinsdagmiddag 3 april a.s. in de Hunselaer, Leeuwerikstraat nr. 1.
Verder is er elke dinsdag gelegenheid om te kaarten of een ander spel te spelen; ook niet-leden zijn van
harte welkom. De middagen beginnen om 13.30 uur; kosten: € 3,--, inclusief 2 kopjes koffie.
Wij vinden het leuk als u komt ! Info: Theo v.d. Spek; tel. 0174 – 610845.

Lief en leed
Deze rubriek wordt voor onze KBO verzorgd door Theo v.d. Spek en Anny v.d. Berg.
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 – bijvoorbeeld weinig familie of
kennissen – zich eenzaam voelt en daarom een bezoekje wel leuk zou vinden,
ook dat willen wij graag van u horen !
Theo v.d. Spek
email: theonelsp@gmail.com ; tel.nr. 0174- 610845
Anny v.d. Berg
email: bergjmm@kabelfoon.nl; tel.nr. 0174- 627242

Seniorenviering / Ontmoetingsochtend
Honselersdijk : De Hunselaer
Naaldwijk
: De Binnenhof

vrijdag 13 april
woensdag 25 april

9.00 uur
9.30 uur

eucharistieviering
woord/communieviering

Uw KBO-bestuur wenst u allen gezegende en
gezellige Paasdagen !

