Nieuwsbrief
Slecht nieuwsbericht!!
Als we het over een slecht nieuwsbericht hebben, weten we
allemaal wel waarover het gaat. Meestal is het wat verder
weg, soms wat dichterbij, maar nu treft het ons, als lid van
onze mooie vereniging allemaal en in mijn optiek heel erg
kortbij.
Ik schreef in de laatste uitgave van ons contactblad al dat
onze voorzitter Henri van der Vorst, met gezondheidsklachten kampte. Daarom moest hij voor enige tijd zijn voorzitterschap min of meer noodgedwongen opschorten. In een later
stadium zou hij wellicht het stokje van de vicevoorzitter weer
over kunnen nemen. Een paar weken geleden bleek al dat
dit voor hem geen haalbare kaart meer zou worden en hij
daarom definitief afzag van een voortzetting van het
voorzitterschap.
Nu recentelijk en na ziekenhuisopname in Tiel, liet hij ons
weten dat de vooruitzichten bijna zeker een nog aanzienlijk
slechter scenario te zien zullen geven. Henri, zijn echtgenote
Betty en hun beide kinderen zijn daarvan in het ziekenhuis in
een heel slecht nieuwsgesprek op de hoogte gebracht.
Natuurlijk is alles nog niet gezegd en gedaan en er volgen
nog onderzoeken met daaraan mogelijk gekoppelde behandeling of medicatie in het Utrechts Medisch Centrum. Toch
gaan zijzelf wel degelijk van de zwartste vooruitzichten uit.
Dat is namelijk hetgeen een afvaardiging van het bestuur op
maandagavond 28 mei, bij een bezoek aan hem op zijn
geliefde camping in Beesd, te horen heeft gekregen.

Het was een zeer verbijsterend gesprek en waarin zelfs
humor niet ontbrak, maar daarom niet minder heftig.
We zullen ons als vereniging moeten gaan beraden, hoe we
gepast met deze nieuwe en uiterst vervelende en pijnlijke
situatie moeten omgaan.
Henri heeft laten weten, indien het hem dan nog gegeven is,
ergens aan het begin van het nieuwe seizoen, bij voorbeeld
in oktober, persoonlijk afscheid van ons en van de
vereniging te willen komen nemen.
Op zijn uitzonderlijke verdiensten voor de vereniging komen
we als vereniging en persoonlijk, in een later stadium zeker
terug.
We gaan er als bestuur vanuit u hiermee gepast te hebben
geïnformeerd.
Namens het bestuur, maar neem aan, ook namens alle
leden van S.V. 50+ Beneden-Leeuwen, wensen wij Henri in
het bijzonder, maar ook zijn vrouw Betty en zijn kinderen,
heel veel sterkte toe voor de komende zeer moeilijke
periode.
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Uitnodiging Woensdag 20 juni 2018
Themabijeenkomst: Erfrecht
Locatie: Zaal ’t Centrum, Dreumel
Aanvang: 14.00 uur Inloop vanaf 13.30 uur
Gastspreker: Notaris Mr. Ronald Kok
Speerpunten: Levenstestament, Schenken
Digitale erfenis,
Wilsbeschikking
Toegang € 2,00, inclusief koffie/thee
In verband met organisatie graag aanmelden per email
srbdreumel@gmail.com of telefonisch 0487-571454

Gezocht!!!
Iemand die ons
gras wil maaien.
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Zoals iedereen heeft kunnen zien is het gras rondom Ons
Huukske hoog genoeg om gemaaid te worden. Wie helpt
ons? Per week, per 2 weken, per maand? Iedere hulp is
welkom. Bel 0630243881 of mail keesdehaas@kpnmail.nl

Pensioengeld is niet van de pensioenfondsen. Het is geld
van miljoenen Nederlanders. Dat besef lijkt in de pensioenindustrie verdwenen. De zevendelige Max-documentaire-serie Zwarte Zwanen toonde het aan.
Schimmigheid, fouten, fraude en vriendjespolitiek
komen veel voor. Dat moet anders. Daarom
presenteert Omroep Max dit Pensioenmanifest.
Steunt u ons morele appèl aan de pensioenfondsen? Wilt
U een simpeler, eerlijker en goedkoper pensioenstelsel?
Onderteken dan dit manifest!! Max overhandigt uw
handtekening aan vakbonden, de pensioenindustrie,
toezichthouders, regering en parlement.

Beste KBO-er,

Op woensdag 1 aug wordt al voor de 8e keer de KBO
Midden-Brabant Golfdag (+ kampioenschap)

op Golfbaan Midden-Brabant, te Esbeek gehouden.
Deze dag is voor leden van KBO Brabant die nog nooit
hebben gegolfd (clinic) alsook voor hen die al wel golfen
(wedstrijd). Ga naar www.golfclubmiddenbrabant.nl
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Dagreis naar OMMEN.
We vertrekken om 8.15 uur vanaf De Hey-Acker
en rijden rechtstreeks naar Ommen. Hier ligt het passagiersschip “Queen of Vechtvalley “ al op ons te wachten.
Aan boord krijgen we koffie met vlaai en begint de
vaartocht. We varen door de natuur van het Overijsselse
Vechtdal naar de oude sluis van Vlisteren. Tijdens de
vaartocht wordt er verteld over het verleden en heden
van Ommen en het Vechtdal. Na de vaartocht rijden we
naar Stegeren waar we in restaurant “De Hongerige
Wolf” een goed verzorgde koffietafel met kroket krijgen.
Na de koffietafel gaan we weer de bus in en neemt de
gids u mee voor een mooie rondrit in deze omgeving.
Terug in Ommen krijgen we nog even vrijaf om Ommen
in te gaan, daarna stappen we in de bus voor een
diner onderweg.

Thuiskomst plm. 20.00 uur.

Dus vaartocht, koffietafel met kroket, rondrit en diner:

dit alles voor de prijs van € 66,00.
Laatste kans!!!!!! Laatste kans!!!!!!

Kaartverkoop : 14 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur
15 juni van 14.00 uur tot 16.00 uur
De reis kan doorgang vinden wanneer er
minimaal 40 mensen meegaan.
De reizencommissie
Riet Maas, tel. 592135

