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Algemeen
KBO Boschweg vervult ook anno 2019 een belangrijke functie voor haar leden. De
vele activiteiten worden steeds beter bezocht, dus de animo hiervoor zit wel goed.
Het ledenaantal blijft constant, ongeveer 320, en de gemiddelde leeftijd (75 jaar)
geeft aan, dat het met de gezondheid ook wel goed zit. Natuurlijk zijn er leden, die
ons ontvallen, soms na een mooi en dienstbaar leven, soms ook te vroeg, met nog
veel plannen in het vooruitzicht. De pijn blijft, de mooie herinneringen kunnen helpen
om het verlies te dragen.
Dan is het wel goed om te zien, dat KBO Boschweg een hechte gemeenschap is,
waar we ons met elkaar het lot van de ander aantrekken, helpen waar nodig, en tot
steun zijn, waar gewenst.
Activiteiten
In 2019 hebben de gebruikelijke activiteiten weer meer belangstelling getrokken. Zo
moesten we voor onze dagreis extra vervoer inzetten, om iedereen mee te kunnen
laten gaan. De dagreis ging naar Volendam, en kende een mooie indeling, voor elk
wat wils, en natuurlijk een goede afsluiting met een diner. Met de reis in het najaar
brachten we een bezoek aan de tinnegieterij in Alphen. Daarnaast hebben we ook
met de activiteiten in het voorjaar (oud Hollandse spelletjes), zomer (jeu de boules),
Sinterklaas, carnaval en Kerst goed gescoord, zeker wat betreft het aantal
deelnemers én het genoten plezier.
De wekelijkse soosmiddagen lijken dan maar ‘gewone’ activiteiten, maar toch moet je
dit niet onderschatten. Er wordt door de kaarters en de biljarters echte strijd geleverd
om aan het einde van de competitie de winnaar te zijn. De gezelligheid en het sociale
contact blijft echter voorop staan.
De fietstochten in de lente- en zomermaanden hebben ook een vast publiek. Mooie
routes met onderweg altijd een fijne rustplaats zorgen voor een sportieve middag.
Het organiseren van al deze activiteiten gebeurt achter de schermen, maar vergt wel
gedegen voorbereidingen. Dank hiervoor aan hen, die hier altijd voor klaar staan.
Vrijwilligers
Bij het vorige onderwerp kwam het organiseren van een aantal activiteiten al aan de
orde. Ook de vrijwilligers, die KBO Boschweg met uiteenlopende taken
ondersteunen, moeten we dankbaar zijn, en dus zeker in ere houden. Hun taken zijn
o.a. het bezorgen van de nieuwsbrief, de ONS, verjaardagskaarten, het afleggen van
bezoeken aan zieken, het ondersteunen op het vlak van formulieren (gemeente,
belasting), het draaien van bardiensten in de Kajuit en het onderhoud van de biljarts
en het gebouw. Ook de bestuursleden zijn vrijwilligers, dus ook hun taken en hun
inzet zijn waardevol.
Het deed ons goed, dat 2 van onze vrijwilligers, Henk van Uden en Toon van de
Meerakker, een Koninklijke Onderscheiding hebben ontvangen.
Bestuur
Het bestuur van KBO Boschweg is standvastig, dwz. weinig tot geen verloop én
mensen, die de zaken kordaat oppakken. We houden elkaar scherp, vullen elkaar
aan waar nodig, helpen elkaar, en we hebben er ook nog plezier in. Gelukkig maar !
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Het aantal bestuursleden komt weer op 7, wat prima is. De vacature van secretaris is
nog niet ingevuld. De huidige manier van werken en de rolverdeling geven nog geen
aanleiding, dat we niet zonder zouden kunnen. Voor de toekomst zou dat wel moeten
worden opgelost.
SCC de Kajuit
De Kajuit vormt nog steeds ons thuisbasis. Hier voelen we ons op onze plek, samen
met elkaar en met andere gebruikers van dit wijkgebouw, zoals Senioren Boschweg.
We kunnen ons gelukkig prijzen met het bestuur van Stichting SCC de Kajuit. Dankzij
hun inzet en aandacht voor de gebruikers van de Kajuit, is het voor KBO Boschweg
mogelijk hier op een fijne en financieel gezonde manier te verblijven.
Al jaren (vanaf 2015) wordt er gesproken over een nieuw wijkgebouw. Dat gaat er
komen, maar de gevolgde route verdient zeker niet de schoonheidsprijs. De
komende jaren zal de Kajuit nog onze thuisbasis vormen.
Ouderenbeleid
Niet alleen KBO Boschweg, maar ook de andere Schijndelse KBO afdelingen én de
afdelingen binnen de gemeente Meierijstad, vormen een platform voor ondersteuning
voor het sociaal en algemeen welzijn van de ouderen. Ook de Seniorenraad doet
hier goed werk. De contacten met de gemeente lopen middels de KBO Kring
Meierijstad en de Seniorenraad. Door lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten te
houden, worden de ouderen op de hoogte gehouden van zaken, die hen aangaan.
KBO Brabant, met zo’n 130.000 leden, laat ook vaak van zich horen. Verslag hiervan
is steeds terug te zien in hun magazine ONS en in landelijke media.
Nieuwe dingen
Wat was nieuw in 2019? Misschien niet zo heel veel, hoewel KBO Boschweg wel
probeert vernieuwend te zijn op het vlak van activiteiten, die we aanbieden voor de
leden. In ieder geval hebben aan het eind van 2019 onze nieuwe website in gebruik
genomen. Hopelijk hebben velen van onze leden hier al eens rondgekeken.
Nog niet nieuw in 2019, maar het gaat er toch komen, is het nieuwe wijkgebouw, op
de plek waar nu nog de oude Vossenberg school staat. Voornaamste stap van het
afgelopen jaar is het vormen van het bestuur voor dit wijkgebouw. Het bestuur van
het Gasthuis is bereid gevonden om naast het Gasthuis ook het nieuwe wijkgebouw
onder zijn hoede te nemen. Zie het straks als 1 groot wijkgebouw, maar met 2
locaties. Concrete bouwplannen en tekeningen zijn door de gemeente en Woonmeij
nog niet openbaar gemaakt. De standpunten van betrokken partijen, zoals KBO
Boschweg, Senioren Boschweg en andere verenigingen, die nu óf in de Kajuit óf in
de oude school huizen, op het gebied van ruimte, dagdelen, zijn kenbaar gemaakt.

Secretaris KBO Boschweg,
Wim Gevers
Januari 2020
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