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Beste KBO-leden,
Op woensdag 10 augustus j.l. hebben we als bijna voltallig bestuur weer met elkaar rond de vergadertafel
gezeten. Gewoon vergaderen, midden in de vakantieperiode en we hadden ook wel wat te bespreken. De
afgelopen tijd hebben we niet stil gezeten.
Uit de brieven, lijsten en overzichten die ik heb mogen inzien blijkt hoeveel werk de reiscommissie heeft
verricht met het organiseren van de midweek. Met veel zorg en aandacht voor alle details kan er niet veel
misgaan. Als ook het weer een beetje meewerkt dan weet ik zeker dat het een fantastische week gaan
worden.
In de nieuwsbrief van juli 2016 kunt u lezen, dat we na de vakantieperiode een
bijeenkomst gaan organiseren om onze leden te helpen hun weg te vinden
in het woud van regelingen en/of instanties omtrent WMO en langdurige zorg.
Vooral om u adviezen mee te geven hoe u bepaalde zaken aan kunt pakken.
Noteer daarom alvast in uw agenda: WOENSDAG 26 OKTOBER 2016,
informatiemiddag KBO over WMO en Zorg.
Exacte tijdstip en locatie worden in de nieuwsbrief van oktober bekend gemaakt.
Op initiatief van KBO Zuid-Holland zijn we gestart met het project ‘Samen voor lokale belangenbehartiging’.
Kort samengevat komt het er op neer dat we kijken naar: ‘wat gaat goed’ en ‘wat kan beter’ op het punt
van de lokale belangenbehartiging. We zijn op 10 augustus gestart met het inventariseren van de huidige
situatie. Als bestuur hebben we dit als een zinvolle oefening ervaren en we houden u graag op de hoogte
van de voortgang van dit project.
Uw voorzitter, Ab Ruigrok
Midweek Valkenburg
De reiscommissie is blij en tevreden; alles is geregeld en de dubbeldekker
kan op 5 september a.s. met ruim 70 vakantiegangers vertrekken naar hotel
Op de Boud in het mooie Valkenburg.
Uw KBO-bestuur wenst alle deelnemers een supergezellige midweek!
=================================================================================
Ziekenzalving
Op Vrijdagmorgen 14 oktober 2016 wordt, voor degenen die dat graag willen, de Ziekenzalving
toegediend door Pastoor Steenvoorden.
Deze vindt plaats tijdens de Ontmoetingsochtend in De Hunselaer, dus op 14 oktober; aanvang 9 uur.
Graag wil ik weten wie er komen; dus opgeven kan, door bij mij een briefje met uw naam en met hoeveel
personen u komt, in de brievenbus te doen. Dit in verband met de organisatie !
Jeanet van der Helm-Lipman, Hofwijk 15 2675 BW Honselersdijk

Of opbellen, dat kan ook ; telefoon: 0174-640160 of 06-23053653; of per email; jeaneth@kabelfoon.nl
Of…na de Ontmoetingsochtend op 2 september in de Hunselaer.
Alvast bedankt! Groetjes, Jeanet

Nestorbezorger Zuid-Holland gezocht
De Unie KBO is dringend op zoek naar een rayonmedewerker in Zuid-Holland
(omgeving Delft). Deze rayonmedewerker bezorgt tien keer per jaar pakketten Nestors
bij verschillende KBO–afdelingen in de omgeving van Delft.
De rayonmedewerker ontvangt een vrijwilligers- en reiskostenvergoeding, veel waardering
en een jaarlijks uitje dat verzorgd wordt door de Unie KBO.
Voor meer info kunt u bellen met Dorry Korthout van de Unie KBO. Tel. 073-612 34 75
(bereikbaar op dinsdag- en donderdagochtend, woensdag en vrijdag de hele dag).

Rabobank Clubkas Campagne
Van 27 september t/m 10 oktober 2016 kunnen leden van de RABO via de website
stemmen op hun vereniging. Wij roepen alle leden op om 2 stemmen uit te brengen
op de KBO Honselersdijk/Naaldwijk/Maasdijk.
Degenen die geen internet hebben, kunnen hun stembiljet inleveren bij één van de
bestuursleden. Geef aan waar de andere 3 stemmen naar toe moeten gaan. Wij
zorgen dan voor het stemmen. Vraag ook aan uw omgeving, uw kinderen, vrienden en bekenden om te
stemmen op de KBO; hoe meer stemmen des te hoger het sponsorbedrag dat wij ontvangen !!
A. van der Goes, waarnemend penningmeester KBO.
SeniorWebWestland
Bent u al heel lang van plan om een cursus te gaan volgen, dan is het nu tijd om de
stap te nemen. In september beginnen de cursussen weer. Bijvoorbeeld een cursus
beginnen met Ipad, of Internet & email; of een cursus fotoboek maken. Verder leuke
workshops als: OV-kaart aanvragen en gebruiken; betalen met IDEAL; Mijn overheid
Digi-D aanvragen ; contactloos betalen, enz. Info.: www.seniorwebwestland.nl of
bel naar Francine Scholtes 0174 – 623996 of mail naar Francine@tele2.nl
Beste kaartliefhebbers
Als deze Nestor in de bus valt, zijn de meeste activiteiten weer begonnen, ook het klaverjassen.
Na een periode van rust starten we weer op 23 augustus in onze lokatie De Hunselaer.
De eerste drive van het nieuwe seizoen is, in verband met onze midweek-vakantie,
op 30 augustus; dus niet zoals gebruikelijk op de eerste dinsdag van september !
Tijdens de drive zijn er leuke prijzen te winnen.
Zoals u weet, 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: 0174 – 610845.
Lief en leed
Deze rubriek wordt voor onze KBO verzorgd door Theo van de Spek en Anny van de 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, ook dat willen wij graag van u horen !
Theo van de Spek email: theonelsp@gmail.com ; tel.nr. 0174- 610845
Anny van de Berg
email: bergjmm@kabelfoon.nl; tel.nr. 0174- 627242

