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Beste KBO-leden,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor het bijwonen van onze
jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op:
woensdag 13 maart 2019; aanvang vergadering 13.30 uur
Locatie: De Hunselaer te Honselersdijk
In de nieuwsbrief van februari ’19 schreef ik: “Alles geregeld, nu aan de slag
en we gaan er voor de leden weer een mooi jaar van maken”.
Moet ik toch bekennen dat niet alles is geregeld en gelukkig maar, want we hebben niet voor niets een
algemene ledenvergadering te organiseren. Toch het ultieme moment om juist van de leden te horen wat
goed gaat, wat beter kan en welke plannen we nog hebben voor het komende jaar.
En nog belangrijker!!! Wat willen de leden, welke wensen hebben zij???
Dus kom op woensdag 13 maart 2019 naar de ledenvergadering in de Hunselaer te Honselersdijk,
aanvang 13:30 uur. Het wordt ook vast wel gezellig met een hapje, drankje en vrolijke muziek !

=====================
Denkt u er nog aan...!! Op vrijdagmorgen 1 maart is de bijeenkomst
in De Hof van Heden over “Reanimatie” en “ Vrijwillig levenseinde “
van 10.00 – 12.30 uur. Toegang gratis.

Van de vergadertafel
Kortgeleden sprak een KBO-lid mij aan en vroeg, waarom er in de nieuwsbrief nauwelijks iets valt te lezen
over onderwerpen die te maken hebben met “belangenbehartiging”. Wat doen jullie eigenlijk op dit punt?
Op de laatste vraag had ik wel een antwoord paraat maar de dame in kwestie had gelijk; de nieuwsbrief
moet ook nieuws bevatten over zaken die te maken hebben met de belangrijke taak die we hebben op het
gebied van de belangenbehartiging.
We gaan serieus aan de slag om in de toekomst actuele zaken in de nieuwsbrief op te nemen. Echter “voor
wat hoort wat” of “het is halen en brengen”, dus wij informeren u en u informeert ons... Afgesproken!!
Wat is er zoal gepasseerd de laatste tijd?
Rabo Mobiel Kantoor. Sinds enige tijd worden de meeste kernen in Westland
bezocht door een rijdend kantoor van de Rabobank. Maar helaas niet in
Honselersdijk. We hebben in contacten met de Rabobank gevraagd om ook
Honselersdijk op te nemen in het routeschema. Gezien de reactie die we
kregen, zijn er nog wat obstakels en is de medewerking van de gemeente
hierin ook van belang. Maar we blijven de zaak volgen !!
Mantelzorg. In de maanden juni en december 2018 is er met 12 andere Westlandse instanties en instellingen uitvoerig gesproken over de mantelzorgers. Met name was de vraag: wat is nu precies de behoefte
van de mantelzorger, welke ondersteuning moeten we geven om te zorgen dat mantelzorg te dragen is
en ook nog leuk blijft.

We zien goede initiatieven waar het gaat om een betere samenwerking tussen de verschillende instanties
en instellingen. Of dit iets is waar de mantelzorger op zit te wachten is nog maar de vraag.
Ons advies aan de zorgvrager en zijn of haar mantelzorger is dan ook, om tijdig advies/hulp te vragen aan
één van de vrijwillige ouderen adviseurs, die namens de KBO en PCOB in het Westland actief zijn.
Tot slot nog 2 tips: Bezoek Mantelzorg Inloop Westland in Naaldwijk of kom naar de grote Mantelzorg
bijeenkomst op donderdag 7 maart 2019 van 17.00 – 20.00 uur in de Hof van Heden te Naaldwijk.
Meer informatie, vragen, reageren; abruigrok@caiway.nl of 06- 12576824.

Ab Ruigrok, voorzitter
Contributie 2019
Zoals u inmiddels hebt kunnen zien is de contributie voor 2019 gelijk aan die van 2018
nl. € 20,00 per lid. Van dit bedrag moeten wij € 15,00 afdragen aan de landelijke KBO.
De landelijke KBO gaat op voor de belangenbehartiging en samenwerking met
diverse politieke, maatschappelijke en commerciële organisaties voor senioren
(55 plus). Verder ontvangt u 10 keer per jaar, het mooie en informatieve KBO/PCOB
Magazine. Ook gaan we in 2019 meer activiteiten opstarten en regelmatig een
actueel onderwerp aan de orde stellen, om beurten in Honselersdijk en in Naaldwijk.
Jan Zuidgeest, penningmeester.

Van de kaartclub
De eerstvolgende drive is op dinsdag 5 maart a.s. in de Hunselaer; aanvang: 13.30 uur.
Kosten: € 4,-- inclusief 2 kopjes koffie. Ook niet-leden zijn van harte welkom.
Verder is er iedere dinsdagmiddag gelegenheid om te kaarten of een ander spel te spelen.
Graag tot ziens. Info Theo v.d. Spek; 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 of 06 – 24908087

Van uw reiscommissie
Zoals wij in onze vorige Nieuwsbrief vermeld hebben gaat onze midweekvakantie
dit jaar naar Ootmarsum in het mooie Twente.
Hotel :
“Het wapen van Ootmarsum “
Periode:
maandag 26 – vrijdag 30 augustus 2019.
Kosten :
€ 432,50 volledige verzorging. Persoonlijke consumpties voor eigen rekening.
Toeslagen 1-persoonskamer € 40,-- Introduce € 15,-Wij gaan met 1 bus, dus Vol = Vol.
===========================================
Aanvraag inschrijfformulier
Wij willen (ik wil) graag het inschrijfformulier ontvangen voor de midweekvakantie naar Ootmarsum van
26 – 30 augustus 2019.
Naam………………………………... …………………Aantal pers.. ……
Adres……………….. ………………………….

Huisnr:…………. .

Postcode:…………..
Plaats…………………….Telfnr…………………………..
Inleveren bij:
Fam. J. v.d. Zalm
St. Martinusstraat 305
Naaldwijk
Gerda Vogels
Schaepmanstraat 4
Naaldwijk
Theo v.d. Spek
v. Heijstlaan 15
Honselersdijk
Siem v. Bergenhenegouwen
Patrijslaan 29
Honselersdijk
Via de e-mail: hennyvandervoort@caiway.nl
Wij zijn druk bezig met de organisatie, dus nog even geduld. In de volgende nieuwsbrief vindt u meer
hierover.

