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Van de vergadertafel !
Het eerste onderwerp aan de vergadertafel op 9 oktober j.l. betrof natuurlijk het
jubileumfeest. Geen agendapunt, maar wel even informeel ‘natafelen’.
Als bestuur kijken we tevreden terug op de viering in de St. Adrianuskerk met
aansluitend het samenzijn in de Binnenhof op zondag 6 mei j.l. en de jubileumfeesten in de Hunselaer en het Hof van Heden respectievelijk 19 en 29 september j.l..
Gezien de grote opkomst en reacties van de leden kunnen we terugkijken op een geslaagd jubileumjaar.
Nog even geduld...de foto’s komen nog, maar dan met de nieuwsbrief van 4 december, de laatste van 2018.
Het volgende onderwerp willen we graag onder uw aandacht brengen omdat we allemaal het risico lopen,
dat we mensen met verkeerde bedoelingen aan de deur kunnen treffen. Zie hiervoor het citaat uit de
KBO/PCOB nieuwsbrief van oktober : “LANCERING APP TEGEN BABBELTRUCS “.
Op maandag 8 oktober, aan het begin van de Week van de Veiligheid, lanceerde KBO-PCOB een primeur
in Nederland, namelijk een virtuele weerbaarheidstraining voor ouderen. Met deze multi-functionele
training kunnen ouderen hun weerbaarheid verhogen en beter weerstand bieden tegen de zogenoemde
babbeltruc.
Om deze app met succes te kunnen gebruiken is het wel van belang om eerst de website van KBO/PCOB
te raadplegen. De app is namelijk niet voor elke telefoon of tablet geschikt.
Een ander onderwerp van de vergadertafel.... U heeft er vast wel van gehoord: ‘Walking Football’. Dit is een
nieuwe voetbalvorm voor 60-plussers die op hun oude dag nog lekker actief bezig willen zijn. Dit beweeg programma voor ouderen is nu ook in Naaldwijk mogelijk; vandaar dat we dit graag onder uw aandacht
willen brengen.
In samenwerking met het Nationaal Ouderenfonds is het project bij Westlandia opgezet. Iedere week op
donderdagochtend, tussen 09.30 uur en 12.30 uur, is er een training en samenzijn op het complex van
de groenwitten.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de club via commissiekamer@rkvv-westlandia.nl.
Het adres van de vereniging is Sportpark de Hoge Bomen 4, 2671 NZ Naaldwijk.
Vooral dat “ samenzijn “ spreekt me wel aan. Van harte aanbevolen!
Ab Ruigrok, voorzitter.

Sinterklaasfeest op 30 november a.s. in de Hunselaer aanvang 14.00 uur
Dit jaar hebben diverse seniorenclubs, die gebruik maken van de Hunselaer, besloten om
met elkaar gezamenlijk een traditioneel Sinterklaasfeest te organiseren voor de ouderen.
Ook wij gaan hieraan meewerken. Het belooft weer een leuke middag te worden met muziek, zang,
pub-quiz of een ander gezamenlijk spel en natuurlijk het traditionele bezoek van de echte Sinterklaas met
zijn zwarte pieten. De kosten bedragen € 3,-- per persoon. Aanmelden is niet nodig.
Wij verzoeken u bij binnenkomst te betalen. Heeft u zin in een gezellige middag tijdens de Sinterklaasperiode, dan bent u van harte welkom. Met elkaar gaan wij er weer iets leuks van maken.

Midweekvakantie van 27 - 31 augustus naar Putten in Gelderland
Op Maandagmorgen vertrokken wij met een stralende zon vanuit het Westland.
Alle bagage was vakkundig ingeladen door onze chauffeur Gerard en wij werden uitgezwaaid door onze
bestuursleden Ab en Aad en vele familieleden. De stemming zat er direct goed in en na een gezellige lunch
bij ‘de Smickel in Soest reden we via de Oostvaardersplassen naar Putten.
Hier werden wij verwelkomd door het personeel van ons hotel ‘Hof van Putten ‘.
Eerst de kamers ingeruimd, daarna een gezellige welkomstborrel en een lekker diner. De stemming zat er
goed in en ’s-avonds na de koffie hebben we gezellig een potje gekaart of een ander spel gespeeld.
Dinsdag: Varen van Urk naar Kampen.
's Morgens gingen velen van ons het dorp verkennen; een praatje maken
met de inwoners of een tasje laten vullen bij de plaatselijke winkeliers.
Na de lunch vertrokken wij met de bus naar Urk voor een vaartocht
naar Kampen. De rit ging via de nieuwe polders en grote waterpartijen.
Gerard onze chauffeur wist ons veel te vertellen over het ontstaan van
dit stuk Nederland en de polders waar nu heel veel windmolens staan.
In Urk lag het schip “de Veerman van Kampen” op ons te wachten.
Een prachtige boot geheel in de stijl van vroeger. Onder het genot van
koffie met een speciale gevulde koek ging de tocht via het Veluwemeer naar Kampen. Het weer was top,
geen wind. Nederland is vanaf het water prachtig. Geen files, geen herrie alleen maar de stilte van de
natuur, en de vogels boven het water.
In Kampen stond onze bus klaar. We voelden ons een beetje Vip-gasten die van een cruiseboot afkwamen
en weer lux verder werden vervoerd. Na een smakelijk diner zijn wij met z’n allen een pub-quiz gaan doen
met Westlandse woorden en oud-Hollandse uitdrukkingen. Het was weer een zeer geslaagde dag.
Woensdag: Bezoek aan de weekmark van Putten en de Yakult Fabriek in Almere.
's Morgens werd er lekker gewandeld naar de markt in Putten. Prachtig weer, lekker druk en veel te zien. .
Na de lunch vertrokken wij naar Almere voor een bezoek aan de Yakult fabriek. Een locatie op een bedrijventerrein, maar heel steriel en veel glimmend staal. Die middag hebben we veel geleerd over goede en slechte
bacteriën in ons lichaam !! Bij het verlaten van het pand kregen wij allen een leuk koeldraagtasje met 3 x 6
flesjes Yakult erin. De bus was ineens heel wat kilo´s zwaarder ! Via een leuke rit weer terug naar ons hotel.
´s Avonds een verhalen-bingo over historische gebouwen in Naaldwijk en H.dijk gedaan. Wat heel spannend
verteld werd door Cock. Daarna lekker Bridgen-Klaverjassen /Rummikub en nog wat andere spellen gedaan.
Donderdag: Bezoek aan het plaatsje Terwolde met een roofvogeldemonstratie.
Direct na de lunch stond de bus weer klaar en ging de rit door de bossen van de
Veluwe naar Terwolde. Daar werd de groep ontvangen in brasserie KriebelZ met
koffie en lekker gebak van de dorpsbakker. Tijdens de Roofvogeldemonstratie werd
boeiend verteld over de aanwezige uilen en andere roofvogels, waarbij Lien heel
stoer met een grote arend op de foto ging. Het was een leuke, interessante middag.
Na het diner werden wij verwacht in onze recreatiezaal met koffie en live muziek. Dit
duo bracht gezellige solo en meezing liedjes waarbij allen uit volle borst meezongen. Het werd een gezellig
feest met elkaar.
Vrijdag: Bezoek aan het Speelgoed & Luistermuseum in Terschuur en terug reis naar het Westland.
Wij werden allen collectief gewekt met …… het brandalarm. Dat was schrikken, wat een herrie!!. Het was
gelukkig loos alarm maar velen van ons hebben een leuke modeshow gelopen. Na het ontbijt werden we
uitgezwaaid door het personeel en gingen op pad naar Terschuur, waar we in het museum een ongelooflijk
aantal oude ambachten bekeken en prachtige poppen en voorwerpen uit die tijd. Na de lunch zijn wij direct
naar het Westland gereden. Met een stralende zon hebben we deze fijne midweek afgesloten.
Namens ons groepje, Henny
(Voor foto's: zie ook onze website !)
Van de kaartclub
De eerstvolgende drive is op dinsdag 6 november a.s. in de Hunselaer.
Verder is er elke dinsdagmiddag 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,--.
Info: Theo v.d. Spek; tel. 0174 – 610845.

Lief & leed en ledencontact
Deze rubriek wordt voor onze KBO verzorgd door Theo v.d. Spek en Ada Hakvoort.
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
Ada Hakvoort
email: hakvoort@caiway.nl;
tel.nr. 0174- 620746

