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Beste KBO-leden,
Op gezette tijden of bij een bepaalde gebeurtenis staan we allemaal stil bij onze eigen situatie, wensen
en levensvragen. We kunnen worden geconfronteerd met beperkingen die we een plek moeten geven in
ons leven, al of niet met zorg en ondersteuning.
Daarom vinden wij het belangrijk dat onze leden op de hoogte zijn van de mogelijkheden en laatste
ontwikkelingen op het gebied van de KBO-speerpunten zoals wonen, welzijn en zorg, veiligheid, koopkracht, digitalisering en zingeving. Het is goed om in een vroeg stadium, zonder dat er sprake is van een
urgente situatie, na te denken over de toekomst.
Wilt u zich gewoon eens oriënteren? En heeft u de beschikking over een computer of tablet, dan willen we
graag de volgende websites onder uw aandacht brengen. Daar gaan we: www.uniekbo.nl (o.a.KBO-nieuws)
www.vitiswelzijn.nl (o.a. De Westl.Huistest) , www.langzultuwonen.nl , www.beteroud.nl , www.alleszelf.nl .
Allemaal zeer de moeite waard; en wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief,
blijft u keurig op de hoogte.
Leden die niet beschikken over een computer, laptop of tablet, kunnen altijd
één van onze 12 VOA's telefonisch benaderen om even bij te praten, te overleggen en zo nodig een afspraak te maken.
Contactgegevens van de Vrijwillige Ouderen Adviseur in uw kern:
Kern

Naam

E-mailadres

Tel.nr.

Honselersdijk
Maasdijk

Leny v. Leeuwen
Wim Aarts

leny@keesenleny.nl
wbaarts@kabelfoon.nl

0174-245789
0174-511186

Naaldwijk

Koos 't Hoen
Wil van Kester
Ineke van Swieten

fahoen@kabelfoon.nl
aadenwil@kabelfoon.nl
inekevanswieten@outlook.com

06-54628130
06-55131918
06-44722101

Heeft u vragen, ideeën of suggesties, stuur dan een mail aan abruigrok@caiway.nl of bel 06-12576824.
Uw voorzitter, Ab Ruigrok.

Lief en leed
Deze rubriek wordt voor onze KBO verzorgd door Theo v.d. Spek en Anny v.d. 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 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
Anny v.d. Berg
email: bergjmm@kabelfoon.nl; tel.nr. 0174- 627242

Even voorstellen
Na zestien jaar in het mooie Zeeland te hebben gewoond zijn mijn vrouw en ik
begin 2016 verhuisd van Zierikzee naar Naaldwijk. Weliswaar zijn wij beiden
geboren in het Westland maar hebben er na ons trouwen niet gewoond.
In de zomer van 2016 heb ik naar aanleiding van een folder over de Vrijwillige
Ouderen Adviseur (VOA) contact gezocht met de KBO en gevraagd of ik
eventueel iets zou kunnen bijdragen als VOA. Niet dat ik daar uitgebreide ervaring in heb, maar alles is te
leren en de KBO voorziet in opleiding en training. Tijdens een geanimeerd gesprek met Ab Ruigrok en
Margriet van Heijningen kwam de vraag naar voren of ik wellicht iets zou willen doen in het bestuur. Het
ontbrak namelijk al een tijdje aan een penningmeester en gezien mijn loopbaan als financiële man kwam
de vraag of ik daar eens over wilde nadenken. Ik heb vervolgens een aantal bestuursvergaderingen
bijgewoond en uitgebreid gesproken met Aad van der Goes, de waarnemend penningmeester. Daarna heb
ik het bestuur laten weten dat ik me graag wil inzetten voor de KBO in Honselersdijk, Naaldwijk en Maasdijk
Het is aan u, de leden, ermee in te stemmen.
Met vriendelijke groet, Jan Zuidgeest

Van de kaartclub
De eerstvolgende drive is op dinsdag 4 april a.s. voor leden en niet-leden;
aanvang: 13.30 uur. De kosten zijn € 3,-- inclusief 2 kopjes koffie.
We gaan er weer een gezellige middag van maken met leuke prijzen.
Info: Theo v.d. Spek; tel. 0174 – 610845.

Seniorenviering/Ontmoetingsochtend
Honselersdijk : De Hunselaer
Naaldwijk
: De Binnenhof

vrijdag 21 april
woensdag 26 april

9.00 uur
9.30 uur

woord/communieviering
eucharistieviering

Middagtocht op woensdag 26 april naar Burgerveen
Op woensdag 26 april wordt er een gezellige middagtocht georganiseerd naar de Bollenstreek en tevens
brengen we een bezoek aan “Rozen en Radijs” in Burgerveen; dat is een prachtig rozenbedrijf met allerlei
leuke neven-activiteiten.
Eerst maken we een rondrit door de uitgestrekte bollenvelden; daarna rijden we naar
onze bestemming Rozen en Radijs. Hier drinken we een kopje koffie met een lekker
stukje appelgebak op het prachtige tuinterras.
Daarna wordt er een demonstratie bloemschikken gegeven; de resultaten daarvan
zullen onder de bezoekers worden verloot. Ook is er nog gelegenheid om een wandeling
door de tropische tuin te maken en de winkel te bezoeken.
Wanneer we van dit alles genoten hebben keren we weer huiswaarts.
De kosten voor deze middag bedragen €22.00 en voor niet-leden €25.00.
Betalen: Penningmeester KBO rekening : IBAN NL64 RABO 014.22.85.099
Aanmelden bij één van de onderstaande adressen via de inschrijfbon.
Inleveren bij:
J. v.d. Zalm
St. Martinusstraat 305 Naaldwijk
A. v. d. Goes ’s-Gravenzandseweg 89
S v. Bergenhenegouwen Patrijslaan 29 Honselersdijk
Th. v. d. Spek van Heijstlaan 15 Honselersdijk
Via email hennyvandervoort@caiway.nl
Middagtocht op 26 april naar de Bollenvelden en Rozen en Radijs
1. Naam deelnemer ….......................................................................... KBO-lid / introducé
Adres …............................................................................Plaats …................................Tel.nr.
2. Naam deelnemer............................................................................... KBO-lid / introducé
Adres …........................................................................... Plaats …................................Tel.nr.

