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Beste KBO-leden,
Met een mooie en inspirerende eucharistieviering en daarop aansluitend een gezellige ontmoeting met onze
leden onder het genot van een kopje koffie met gebak op zondag 6 mei j.l. hebben we als KBO-afdeling een
goede start gemaakt met ons 60-jarige jubileum. Leden die we spraken waren enthousiast en het was een
gezellige bijeenkomst.
Ik wil hierbij nogmaals, namens het bestuur, pastor J.C.M. Steenvoorden, de
koorleden van Manna en de vrijwilligers die de dienst mede mogelijk hebben
gemaakt, heel hartelijk bedanken.
De komende drie maanden staan, zoals gebruikelijk, in het teken van vakanties
en lijkt ogenschijnlijk een rustige bestuurlijke periode; maar schijn bedriegt. Allereerst staan er dit jaar maar
liefst twee midweek-vakanties op het programma ! Vanaf deze plaats een pluim voor de reiscommissie !!
Tevens levert de voorbereiding van ons jubileumfeest op woensdag 19 en op zaterdag
29 september, nog het nodige werk op voor het voltallige bestuur.
We gaan onze uiterste best doen om er iets moois van te maken.
En verder breekt er een belangrijke tijd aan voor onze vereniging, waar het gaat om
de toekomst van KBO-PCOB. In de komende maanden zal in DWO-verband
(Delfland, Westland, Oostland), op provinciaal niveau (Z-H) en op landelijk niveau een
discussie plaatsvinden over het adviesrapport van de stuurgroep. In opdracht van de
Ledenraad is de stuurgroep aan de slag gegaan onder het motto “KBO-PCOB
vernieuwt”. Hoe kan de vereniging KBO-PCOB zich ontwikkelen tot een grote, actieve
en krachtige vereniging? Volg deze ontwikkeling via onze website en/of de KBO-PCOB website.
Wilt u reageren ? Stuur dan een mail aan abruigrok@caiway.nl of bel 06 -2576824.
Uw voorzitter Ab Ruigrok.

Als lid /abonnee van KBO-PCOB kunt u van aantrekkelijke en interessante aanbiedingen gebruik maken.
Zo kunt u besparen op uw energiekosten door via de KBO uw stroom en gas voordelig in te kopen (tegen
inkoopsprijs) of een abonnement nemen voor voordelig bellen + internet. U kunt flinke kortingen krijgen
bij de aanschaf van hoortoestellen, hoorbatterijen, GPS-horloges, mobiele telefoons, smartphones en nog
veel meer andere zaken. Ook E-bikes kunt u met een mooie korting bestellen. En er worden zelfs leuke en
voordelige uitjes op deze site aangeboden.
Al deze voordeeltjes kunt u vinden op www.kbo-pcob-voordeel.nl. Misschien is het een goed idee als u zich
aanmeldt voor de (gratis) 2-wekelijkse digitale nieuwsbrief via kbo-pcob.nu. Dan bent u steeds op de hoogte
van de allernieuwste aanbiedingen !!

Van de reiscommissie
Dagtocht varen op 9 mei naar de Zaanse Schans gezellig en goed geslaagd
Met het opkomen van een stralende zon begon ons traditionele dagje uit op 9 mei j.l.
De bus was goed op tijd zodat wij, na het maken van een foto, snel vertrokken naar Naaldwijk Ook daar
stonden de deelnemers al klaar, dus instappen, zwaaien en wegwezen ! Na een zeer voorspoedige rit over
de A4, zonder file, kwamen wij mooi op tijd aan in Almere-Haven waar wij verwelkomd werden door het
personeel van de “Jacqueline”.
Onder het genot van koffie met gebak gingen de trossen los en werd
koers gezet naar het grote water. Via diverse trappen en een lift kon
men op het bovendek genieten van een geweldig stukje Nederland.
De lunch aan boord was een hele klus maar goed georganiseerd.
De boot ging langs het bekende fort “ Pampus “ en passeerde
diverse sluizen; daarna achter het Centraal station van Amsterdam
langs en via het IJ richting de Zaan.
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Bij de “ Zaanse Schans” aangekomen gingen allen van boord voor een
wandeling langs de historische huisjes. Of even lekker met een ijsje op
een bankje zitten onder een boom en genieten van het weidse uitzicht
en het tere groen van ontluikende bomen en struiken.
Wat was dat leuk, naar mensen kijken uit de hele wereld, soms ook in
traditionele kleding. Alsof wij in Azië op vakantie waren !!!

Op de afgesproken tijd gingen wij weer rijden naar het Westland.
Al bij al een fijne dag met elkaar, waarbij gezellig werd gekletst en gelachen zodat we weer terug kunnen
kijken op een geslaagde KBO-uitgaansdag.

Van de kaartclub
Het kaartseizoen is afgelopen,en de winnaars zijn bekend. Gelukkig hebben we
Corrie, die heel goed kan tellen. Het is echt waar …... Theo is dit jaar de winnaar !!!
De uitslag is:
1 Theo v.d. Spek
Honselersdijk 34928 punten
2 Martien v.d. Berg Naaldwijk
34564
3 Aad Hakvoort
Naaldwijk
34447
Allen van harte gefeliciteerd
Het vrij kaarten gaat door en is op 17 Juli voor het laatst.
Na een vakantieperiode gaan we op 4 september weer starten met de eerste drive
van het nieuwe seizoen. We wensen allen een heel fijne vakantie.
Vriendelijke groeten, 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

Uw KBO-bestuur wenst alle deelnemers
een supergezellige midweek
naar SOEST/Duitsland

