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Beste KBO-leden,
Van de vergadertafel !
Onze ledenvergadering van 13 maart zit er weer op. Een plezierige middag
met serieuze onderwerpen tijdens de vergadering en daarna ontspannen met
een muzikale noot. Ontegenzeggelijk maakte het afscheid van maar liefst drie
bestuursleden, te weten Anny van de Berg, Koos Bruinen en Aad van der
Goes, veel indruk. Vrijwilligers die zich jarenlang hebben ingezet voor onze
seniorenorganisatie KBO. Daar zijn veel vrije uurtjes in gaan zitten en namens
het voltallige bestuur en al onze leden heb ik hen zeer bedankt voor hun inzet en prettige samenwerking.
We gaan bij elkaar opgeteld in totaal 30 jaar bestuurservaring missen. Dus dat wordt wel een tandje
bijzetten voor de overige bestuursleden en vooral hard op zoek gaan naar nieuwe bestuursleden. Op dat
punt zijn we optimistisch en we hebben al wat stappen kunnen zetten.
Inmiddels hebben we mevrouw M. Sneekes bereid gevonden om binnenkort de ledenadministratie op zich
te nemen en daar zijn we uiteraard heel blij mee.
Het organiseren van een midweek vakantie, een dagtocht, een themamiddag, of welke activiteit dan ook,
vinden we als bestuur heel belangrijk. Het doel dat we ons gesteld hebben is om toch gemiddeld één keer
per maand of misschien per 2 maanden, een activiteit te kunnen aanbieden. Dat is best een hele uitdaging
en wel wat werk, zult u begrijpen. Er is dus behoefte aan leden die ons willen helpen bij het organiseren van
een of meerdere activiteiten en hierbij is het niet altijd noodzakelijk dit vanuit een bestuursfunctie te doen.
Inmiddels is het zo dat we twee leden hebben benaderd met de vraag ons te helpen. Met succes, want
mevrouw G. Vogels en mevrouw B. van der Zalm gaan ons helpen bij het organiseren van verschillende
activiteiten. Het zoeken zetten we nog voort.
Na alle formele plichtplegingen hebben we met instemming van onze leden de vergadering kunnen afsluiten
en was het tijd voor muziek, een drankje en een hapje; de ideale combinatie voor een gezellig samenzijn.
Ab Ruigrok
Meer informatie, vragen, reageren; abruigrok@caiway.nl of 06 12576824

Seniorenviering / Ontmoetingsochtend
Honselersdijk : De Hunselaer
Naaldwijk
: De Binnenhof
Naaldwijk
: De Binnenhof

vrijdag 12 april
woensdag 27 maart
woensdag 24 aprill

9.00 uur
9.30 uur
9.30 uur

eucharistieviering
eucharistieviering
woord- en communieviering

Bijeenkomst op zaterdag 6 april om 14.00 uur in de Hof van Heden
Onderwerp: De Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA)
Wat heeft u eraan en waarvoor kunt u een VOA inschakelen?
De VOA is een vrijwilliger die is opgeleid om met name u bij te staan voor vragen op
het gebied van Zorg, Wonen, Mobiliteit, Inkomen en Recht.
Met welke vragen kunt u bij een VOA terecht?
– kom ik in aanmerking voor huur- of zorgtoeslag?
– kan ik ondersteuning krijgen voor het huishouden en/of mijn administratie?
-- wanneer moet ik mentorschap, bewindvoering of curatelestelling regelen
voor mijn dementerende partner?
-- wat is een “keukentafelgesprek” en hoe kan ik mij daarop voorbereiden?
De VOA weet de weg om u op vele terreinen door te verwijzen en helpt u met het voorbereiden van gesprekken voor bijvoorbeeld een WMO-aanvraag.
Dit alles komt uitgebreid aan de orde op 6 april. U bent allemaal van harte welkom !

Van uw reiscommissie
Bustocht met erwtensoep eten in Brabant en bezoek aan de basiliek in Oudenbosch
In “snertweer” vertrok de helft van de hele groep op donderdagochtend 14 maart van Honselersdijk naar
de Naaldwijkse opstapplaats.
Onze chauffeur Hans, van busmaatschappij Ringelberg, bracht ons daarna, via
de snelweg naar het Brabantse Terheijden. De heerlijke erwtensoep, brood met
katenspek en /of kaas was daar volop te krijgen.
Daarna reden we, via een mooie landelijke route, verder naar Oudenbosch. Daar
leidde de gids ons rond in de basiliek, die ook wel de kleine St. Pieter wordt
genoemd en gewijd was aan de heiligen Agatha en Barbara. Hij wist ons heel
veel te vertellen over bijvoorbeeld de bouw van de kerk, de pastoor die daar toen aangesteld was en nog
veel andere interessante dingen.
Daarna dronken we bij restaurant TIVOLI nog een lekker kopje warme thee of koffie, waarna de bus ons
na een voorspoedige terugrit weer veilig thuis bracht.
Iedereen was het er over eens: Het was weer een top-dag ! Dank je wel Theo en Nel en op naar de
volgende gezellige tocht.
Wat betreft onze midweek naar Ootmarsum, Twente, van 26 t/m 30 augustus,
kunnen wij u melden dat alles op rolletjes loopt. Wij krijgen veel aanvragen voor
het inschrijfformulier en daardoor dus ook uw aanmeldingen.
In de volgende nieuwsbrief kunnen wij u hier meer over vertellen. Voor de info
kunt u nog terugkijken in de nieuwsbrief van maart j.l.
Vriendelijke groeten van uw reiscommissie

Van de kaartclub
De eerstvolgende drive is op dinsdag 2 april 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.
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
Ada Hakvoort
email: hakvoort@caiway.nl;
tel.nr. 06 – 24908087

