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Beste KBO-leden,
Als bestuur pakken we de draad weer op na een fijne vakantieperiode. Allereerst kunnen we terugkijken op
een geslaagde midweek. Uit de verhalen die ik heb gehoord weet ik, dat het weer een fantastische week is
geweest; iedereen heeft het zeer naar de zin gehad en er is weer veel interesse voor volgend jaar.
Ik wil hierbij de mensen, die dit allemaal hebben georganiseerd, zeer bedanken; zij hebben
daar weer veel tijd en energie in gestoken. Maar ook dank aan alle deelnemers; want met
elkaar hebben jullie er een feestje van gemaakt, dóór en vóór iedereen. Nogmaals bedankt.
Ook de komende tijd, als we de plannen voor 2018 uitwerken, vinden we het belangrijk om
verschillende uitstapjes of andere leuke activiteiten te organiseren en zoveel mogelijk onze
leden in staat te stellen daaraan deel te nemen. Dus houdt de nieuwsbrief en/of onze website in de gaten.
En we doen nog meer en dat noemen we ‘belangenbehartiging’. De landelijke organisatie KBO-PCOB en
KBO-Zuid-Holland maken veel werk van het punt belangenbehartiging op de thema’s:
1. Identiteit en Zingeving
2. Gezondheid, Zorg en Welzijn
3. Wonen en Mobiliteit
4. Sociaal-Economische zaken
Gemeenten bepalen in toenemende mate het beleid dat van invloed is op de positie van 50-plussers. Het is
juist daarom zeer belangrijk dat de belangen van de senioren op lokaal niveau goed worden behartigd. Dat
is dan ook de reden dat we nu tot tweemaal toe ons hebben laten horen in een vergadering van de
raadscommissie MO over de onderwerpen Mantelzorg en Cliënt-ondersteuning. Daarnaast benaderen we
nu, met de verkiezingen in het vooruitzicht, ook alle politieke partijen met suggesties voor hun
verkiezingsprogramma.
Met veel geduld, gezamenlijke inspanning en hard werken, zien we toch dat het mogelijk is aandacht te
krijgen voor de belangen van onze leden en hier en daar een succesje te boeken. We leren iedere dag !
Uw voorzitter, Ab Ruigrok

Rabobank Clubkas Campagne 2017
De Rabobank Westland steunt het verenigingsleven met de Clubkas Campagne.
De bank stelt een bedrag van in totaal € 125.000 beschikbaar. Van 26 september t/m
10 oktober kunnen leden weer stemmen op hun favoriete vereniging, hetzij via de
website of per post. Ieder lid mag 5 stemmen verdelen. Wij stellen het zeer op prijs
als u 2 stemmen op de KBO Honselersdijk / Naaldwijk / Maasdijk wilt uitbrengen.
Bent u wel cliënt bij de Rabobank maar (nog) geen lid, dan krijgt u géén uitnodiging van de bank om te
stemmen. Meld u zich dan eerst aan bij de bank als lid, het kost u niets, en… zonder enige verplichting mag
u meedenken en beslissen !! Met ingang van volgend jaar mag u dan meedoen met de Clubkas Campagne.
Degenen die geen internet hebben, of moeite hebben met het invullen op de website, kunnen hun stembiljet
inleveren bij één van de bestuursleden of bij één van de onderstaande adressen:

Dhr. Jan v.d. Zalm
St. Martinusstraat 305, Naaldwijk
Dhr. S. v. Bergenhenegouwen
Patrijslaan 29, Honselersdijk
Geef dan wel aan waar de andere 3 stemmen naar toe moeten. Wij zorgen dan voor het invullen en insturen.
Vraag ook aan uw omgeving, uw kinderen, vrienden en bekenden, als zij lid zijn van de Rabobank, om
op de KBO te stemmen.
De opbrengst van deze Rabobank Clubkas Campagne willen we bestemmen voor de viering van ons
“60-jarig bestaan” in 2018 !!
Hartelijk dank,
Jan Zuidgeest, penningmeester KBO.

Gezellig weg met de bus op 16 november a.s. naar Winterfair de Weistaar in Maarsbergen
Deze locatie is bekend bij onze deelnemers van de midweekvakantie.
In Kaasboerderij Weistaar wordt een leuke winterfair (binnenbeurs) gehouden,
vol trends en tradities. Dit alles met een knipoog naar de Kerst :
kijken, ruiken en proeven, van interieur, lekkernijen, mode en accessoires.
Daarnaast heerlijk smikkelen in het restaurant met b.v. soep en een broodje.
In de volgende nieuwsbrief krijgt u van ons te horen:
– de kosten en het banknummer voor de betaling.
– tevens de aanmeldingsbon voor de inschrijving.
Meld u zich aan, dan krijgt u tijdig voor vertrek bericht thuis over de vertrektijden en instapplaats.
Met vriendelijke groet,
de reiscommissie

Modeshow
Voor alle leden die belangstelling hebben voor mode, is er op maandagmorgen 2 oktober a.s. een leuke
show in de Hunselaer. De modeshow met de nieuwe herfstcollectie voor senioren kunt u daar zien van
10.00 – 10.30 uur, onder genot van een gratis kopje koffie met lekkers; en na afloop is er een verloting.
De verkoop is aansluitend tot 12.00 uur. Info: tel. 0172-212636; ingrid@vdklmode.nl

Van de kaartclub
De eerstvolgende drive is op dinsdag 3 oktober a.s. In de Hunselaer.
Verder 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 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

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

vrijdag 13 oktober
woensdag 27 sept.
woensdag 25 oktober

9.00 uur
9.30 uur
9.30 uur

eucharistieviering
woord/communieviering
eucharistieviering

Maghen Hilgersum zingt met het Westlands Mannenkoor
Ter gelegenheid van een jubileum van één van onze leden, die tevens lid van het Westlands Mannenkoor is,
biedt het koor de Westlandse gemeenschap een prachtig concert aan in de St. Adrianuskerk te Naaldwijk.
Het concert vindt plaats op zondag 22 oktober om 11.00 uur. Voorganger is pastoor Steenvoorden.
Er wordt een grote opkomst verwacht; daarom staan de deuren al om 10.00 uur open.
Ook u bent van harte welkom in deze speciale dienst. De toegang is uiteraard gratis.

