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Beste KBO-leden,
De Sint is nog maar net huiswaarts gekeerd en we maken ons op
voor de komende feestdagen. De kerstdagen en het nieuwe jaar staan
voor de deur. Alle kerstattributen en meest mooie versieringen komen
weer van zolder om het huis om te toveren tot een sfeervol thuis.
Al met al veel werk; maar als vroeg in de avond de duisternis invalt en
de lampjes en kaarsen kunnen gaan branden, zitten we helemaal
in de kerstsfeer. Gezellig, laat kerst en nieuwjaar maar komen !
Samen met familie en vrienden genieten van een mooie kerstviering. Gezellig met elkaar, onder het genot
van een glaasje, een heerlijke maaltijd, vrije dagen, oliebollen bakken en het nieuwe jaar 2019 inluiden.
Het staat allemaal weer voor de deur en ik hoop dat u kunt genieten van een mooie tijd.
Dit alles heeft ook zijn keerzijde, veraf en dichtbij. Niet iedereen is in de gelegenheid om familie of vrienden
te ontmoeten voor een gezellig samenzijn. Juist dan komt de eenzaamheid bij mensen harder binnen en
kan de wens “Fijne Feestdagen en een Gelukkig Nieuwjaar” pijn doen. U, die het treft, wil ik oprecht heel
veel sterkte toewensen.
Als ik nog even mag terugblikken zo op het einde van het jaar, dan wil ik toch even stilstaan bij ons
fantastische jubileumjaar, dat we met elkaar hebben gevierd. Dankzij de medewerking van veel vrijwilligers
en de grote opkomst van onze leden, hebben we met elkaar drie mooie activiteiten mogen meemaken.
De eucharistieviering in de St. Adrianuskerk in mei en de feestmiddagen in de Hunselaer en het Hof van
Heden in september.
De foto’s bij deze nieuwsbrief zeggen meer dan duizend woorden; dus ik kan mijn stukje nu wel beëindigen.
Ik wens u, namens het voltallige bestuur,
een Zalig Kerstfeest en een gelukkig en gezond 2019
Ab Ruigrok.

Reageren; abruigrok@caiway.nl of 06 12576824
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BEDANKT
Hierbij wil ik iedereen bedanken voor de felicitaties, zowel mondeling als
per telefoon, kaart of mail, na het uitreiken van de Westland Stek
Het is hartverwarmend te weten, dat zoveel mensen ons werk waarderen.
Allemaal heel veel dank !!
Theo van de Spek

Rabobank Clubkas Campagne 2018
Maandag 19 november hebben we uitslag van de jaarlijkse
Rabobank Clubkas Campagne gehad. Het is altijd weer een
verrassing om te mogen vernemen wat het stemmen van onze
leden heeft opgeleverd. Vorig jaar was het € 722,87. We hoopten weer op een soortgelijk bedrag. Het werd echter beduidend
meer !!!! We mochten een cheque in ontvangst nemen van
€ 1.167,47 !! We zijn alle leden, die hun stem aan onze KBO
hebben gegeven, daar heel dankbaar voor. We willen het geld
besteden aan specifieke thema-middagen, die betrekking
hebben op de ouder wordende mens. U gaat van ons horen !
Jan Zuidgeest , penningmeester.

Kerstviering op 18 december in de Hunselaer
Traditiegetrouw wordt op dinsdagmiddag 18 december a.s. onze jaarlijkse
kerstviering gehouden voor alle belangstellende leden van de KBO en andere parochianen.
Locatie: De Hunselaer; aanvang 13.30 uur.
De Eucharistieviering wordt voorgegaan door pastoor J. Steenvoorden m.m.v. het dameskoor Jubilate o.l.v.
Veronique en begeleid door Anke aan de piano. Zoals altijd is er weer een mooi programma samengesteld.
De middag zal verder worden opgeluisterd met een kerstverhaal, zang en muziek. Ook de inwendige mens
zal zeker niet worden vergeten. Wij nodigen u van harte uit om deze middag met ons mee te vieren.

Van uw reiscommissie
Wat is onze nieuwe vakantiebestemming voor 2019 ?
Die vraag wordt al maanden aan ons gesteld. Wij kunnen u mededelen,
dat wij één keer een midweek gaan organiseren. De nieuwe locatie
voor onze midweek in 2019 is geworden:
Ootmarsum. Periode van 26 – 30 augustus 2019.
KBO TOURS
Let op: dit is nog geen inschrijving. In de volgende Nieuwsbrief, welke eind januari
uitkomt, meer hierover.
Dank jullie wel voor de lieve woorden en mooie attentie voor onze
reiscommissie aan het einde van de midweekvakantie in Putten.
De bijgevoegde afbeelding van Putten krijgt een mooi plekje, zeker in de
komende kerstperiode.
Met vriendelijke groet, namens de reiscommissie,
Henny

Van de kaartclub
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief is er weer bijna een jaar kaarten voorbij en
kunnen we terugkijken op een heel gezellig kaartjaar..
In het nieuwe jaar gaan we met de eerste drive beginnen op dinsdag 8 januari; aanvang: 13.30 uur.
Helaas zijn wij door div. prijsstijgingen genoodzaakt, om na 8 jaar de prijs te verhogen naar € 4 per middag.
Wij hopen, dat dit voor U geen belemmering is om gezellig te komen kaarten.
Verder wensen wij iedereen heel fijne feestdagen.
Theo en Nel
Info: 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

Wij wensen alle leden fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2019
Uw KBO-bestuur

