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Uitnodiging

Feestelijke jubileumviering 60-jarige KBO Honselersdijk/
Naaldwijk/Maasdijk
In 1958 werd KBO Honselersdijk opgericht. Later hebben Naaldwijk en
Maasdijk zich daarbij aangesloten. Wij willen dit Diamanten Jubileum openen
met een feestelijke eucharistieviering op zondag 6 mei om 10.30 uur in de kerk
St. Adrianus te Naaldwijk. Deze viering zal worden voorgegaan door ons
KBO-lid pastoor J.C.M. Steenvoorden en muzikaal worden ondersteund door
het middenkoor Manna. Na afloop van de viering is er voor leden én
belangstellenden gelegenheid elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje
koffie in “De Binnenhof “te Naaldwijk.
Wij hopen ook veel leden uit Honselersdijk en Maasdijk te mogen begroeten op
deze feestelijke start van ons jubileumjaar.

Bestuur KBO

Van de voorzitter
Zo midden in de drukten rondom ons 60-jarig jubileum zien we dat het ‘schering en inslag is’ met de 60jarige jubilea van KBO-afdelingen in onze regio maar ook daarbuiten. Niet zo verwonderlijk, want in 1952
werd in Den Haag voor het toenmalige bisdom Haarlem, de Rooms Katholieke Bond van Bejaarden en
Gepensioneerden opgericht. Naast het “bezighouden van ouderen” en ‘zorg om de identiteit” hield men
zich vooral bezig met huisbezoek, ziekenbezoek en activiteiten voor bejaarden.

In 1979 werd de naam veranderd in “Katholieke Bond van Ouderen” (KBO).
Vijf jaar later werd besloten tot splitsing van de KBO in de bisdommen Haarlem en Rotterdam. Op 1 oktober
1984 ging het Zuid-Hollandse deel van het bisdom Rotterdam verder onder de naam KBO Zuid-Holland.
(bron website KBO ZH).
Wat kunnen we nog toevoegen aan deze geschiedenis?
Het is formeel zo dat de KBO-afdeling Honselersdijk dit jaar 60 jaar bestaat. Honselersdijk, Naaldwijk en
Maasdijk zijn op een later moment samen opgegaan in één afdeling.
Dit jaar met elkaar het feestje vieren is dik verdiend, want er is de afgelopen
decennia tot op vandaag door heel veel mensen en wel voornamelijk door
de groep vrijwilligers hard gewerkt. Zij hebben de KBO- organisatie, met een
breed scala aan activiteiten, gemaakt tot wat het vandaag is. Met diepe wortels
in de lokale afdelingen.
Toch staat het jaar 2018 niet alleen in het teken van het jubileum. De toekomst is al begonnen. Het is
ongetwijfeld bij u bekend dat binnen de KBO/PCOB een discussie plaatsvindt over de verdere integratie
van KBO en PCOB. Het voert te ver om hier in detail op in te gaan. Bezoek eens de KBO/PCOB website,
van harte aanbevolen.
Uw voorzitter, Ab Ruigrok

Van de reiscommissie
Dagreis: varen van Almere-Haven naar de Zaanse schans op 9 mei
Deze dagreis is volgeboekt. Jammer voor diegene die wij moeten teleurstellen.
Hopelijk een volgende keer beter.
Midweekvakantie : naar Soest Duitsland 4 – 8 juni a.s.
Ook deze reis is bijna volgeboekt. Wij hebben nog 1 kamer vrij
Mocht u interesse hebben, wacht niet en neem contact met ons op.
KBO TOURS
Midweekvakantie: naar Putten van 27 – 31 augustus a.s.
Ook deze reis is volgeboekt. Mocht u toch mee willen, wij hebben momenteel een kleine wachtlijst.
Wie weet komt er toch nog een plaatsje vrij voor u.
Heeft u zich aangemeld voor een van deze activiteiten, verdere informatie wordt persoonlijk bij u bezorgd.
Wij zijn hard aan het werk om alles op papier rond te krijgen. Wij hebben er plezier in, u toch ook ?
Henny

Van de kaartclub
De eerstvolgende drive is op dinsdagmiddag 1 mei in de Hunselaer, Leeuwerikstraat nr. 1.
Deze drive telt nog mee voor de competitie.. De laatste drive van dit seizoen is op 22 mei, dit in verband
met de midweekvakantie in juni. Dan zullen ook de winnaars worden bekend gemaakt !
Het kaarten op de andere dinsdagen gaat voorlopig nog gewoon door. De middagen beginnen om 13.30 uur
kosten: € 3,--, inclusief 2 kopjes koffie. U bent van harte welkom.
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.
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 11 mei
woensdag 30 mei

9.00 uur
9.30 uur

woord- en communieviering
eucharistieviering

Op 11 mei a.s. Is de laatste woord- en communieviering van dit seizoen in de Hunselaer; wij hopen velen
van u te mogen begroeten. We wensen u een fijne, zonnige zomer toe en zien u hopelijk weer in september.

