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Beste KBO-leden,
Doen we de test??
Deze week, om precies te zijn dinsdag 16 mei, lag er een envelop op de deurmat van Vitis Welzijn. De
envelop bevatte informatie over een huistest. Of beter gezegd het was een oproep, je aan te melden voor
een gratis huisbezoek van een woonadviseur.
Daarbij is het de bedoeling om samen met de woonadviseur door je woning te lopen en te kijken waar
verbeterpunten mogelijk zijn op het gebied van veiligheid en comfort. Je krijgt een persoonlijk woonadvies
met een indicatie van de kosten.
Onze eerste reactie was toch zo iets van ‘nou dat is toch niet nodig, we hebben het toch redelijk voor
elkaar, enz.’. U kent dat wel, de bekende valkuil.
We vinden het lastig een vreemde door je huis, het gaat toch goed allemaal en dat komt later wel.
Redenen genoeg om het voor ons uit te schuiven. Maar……. toch even googelen.
En googelen levert een goed beeld op over de professionele aanpak en ‘het nut en de noodzaak’ om de
eigen woning te verbeteren door slimme en (vaak) kleine aanpassingen.
We zien in de praktijk dat het niet ontbreekt aan initiatieven en/of informatie, om het langer thuis wonen
ook echt mogelijk te maken. Daarbij zien we ook dat we geneigd zijn lang te wachten met het nemen van
maatregelen. Onnodig en niet verstandig …......... ??
Mijn vrouw en ik zijn eruit. We doen mee en melden ons voor de HUISTEST.
U ook ???
Uw voorzitter.

Nieuw magazine met een nieuwe naam !
De Ledenraad KBO-PCOB besloot 7 maart unaniem dat er één
gezamenlijk magazine komt.
Nu ontvangen KBO-leden nog het magazine Nestor en PCOB-leden
het magazine Perspectief. Vanaf augustus krijgt u allemaal het nieuwe
magazine van KBO-PCOB in de bus; zo besloot de Ledenraad KBO-PCOB.
Dat wordt een geheel nieuw magazine met daarin voor PCOB-leden een
PCOB-katern en voor KBO-leden een KBO-katern met daarin verenigingsspecifieke informatie.
Het is met een oplage van meer dan een kwart miljoen exemplaren meteen
het grootste seniorenmagazine van Nederland. In het KBO-katern zal ruimte
worden geboden voor informatie vanuit de provinciale bonden aan hun leden.

Een nieuw magazine vraagt om een nieuwe naam, die past bij onze gezamenlijke ambitie.
Na rijp beraad is de nieuwe titel geworden : WijSr.
WijSr heeft zowel “wij “als “wijs “ en “senior “in zich. De titel is kort, krachtig, actief en
benadrukt het mooiste van ouder worden : wijzer worden. Het spreekt waardering uit
voor de groeiende ervaring en levenswijsheid van mensen. Wij kijken met spanning uit
naar de lancering van het nieuwe magazine op 15 augustus a.s.
Zowel de distributie als de bezorging blijven voor de KBO-leden op de oude manier doorgaan.

Koninklijke onderscheiding
Tijdens de “Lintjesregen 2017” is er weer een KBO-lid in de prijzen gevallen.
De heer Ruud van der Zalm is geridderd in de Orde van Oranje-Nassau.
Namens de KBO van harte gefeliciteerd met deze welverdiende onderscheiding !

Nieuws van de reiscommissie
Uitbreiding van de reiscommissie
Wij zijn heel blij dat onze groep is uitgebreid met 2 dames en wel Mw. Gerda Vogels uit Naaldwijk en
Mw. Bep van Leeuwen uit Honselersdijk. Beide dames gaan helpen in de organisatie van onze activiteiten.
Wij wensen ze heel veel succes en gezelligheid met de werkzaamheden.
Dagtocht 14 juni – varen op de Vecht
Wist u dat ons dagreisje op 14 juni reeds is volgeboekt ?
Wij hebben een reservelijst gemaakt. Heeft u nog belangstelling dan kunt
u zich hiervoor aanmelden.
U krijgt allen thuis bericht over de opstapplaats en de vertrektijd.
Midweek vakantie naar Lunteren van 3 – 7 september
Ook deze vakantie is volgeboekt en ook hier hebben wij een reservelijst.
U krijgt, zoals is afgesproken, omstreeks 15 juli de rekening
thuisbezorgd.
Voor de deelnemers:
links ziet u een afbeelding van uw hotel Hugo de Vries in Lunteren.

Van de kaartclub
De laatste klaverjasdrive van dit seizoen is op 6 juni a.s. Op deze middag zullen de
winnaars van het afgelopen seizoen worden bekend gemaakt.
Locatie: de Hunselaer, Leeuwerikstraat 1; aanvang: 13.30 uur.
Het kaarten op de dinsdagmiddag gaat nog wel een poosje door, nl. t/m 18 juli.
LET OP: de eerste drive van het nieuwe seizoen is niet op 5 september maar op
12 september !!! Dit in verband met de Midweek van de K.B.O.
Het vrijkaarten begint wel op 5 september.
Info: Theo v.d. Spek; tel. 0174 – 610845.

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

