
Beste leden,   
  
Zoals u wellicht al is opgevallen beschikt de vereniging sinds enige tijd over een 
professionele website. Dit stelt ons in de gelegenheid nog meer ‘van het papier af te 
gaan’ en de communicatie binnen de vereniging vooral digitaal te laten verlopen: via 
email en website. In de bestuursvergadering van 20 januari jl. heeft het bestuur 
daarom besloten om de papieren nieuwsbrieven te laten vervallen. Nieuwtjes en 
mededelingen plaatsen wij op onze website. U krijgt daarvan steeds een mail 
toegestuurd met een link naar de site.  
We willen u met deze mail alvast op de hoogte brengen van de 
nieuwtjes/mededelingen die we nu hebben. Deze komen ook op onze website 
www.seniorenvereniging-ocw.nl  
  
Voucher kerstkaart 
Het merendeel van de leden heeft de voucher die werd meegezonden met de 
Kerstkaart al verzilverd. Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan raden wij aan dat 
alsnog te doen. Als u hier vragen over heeft of uw gegevens kwijt bent geraakt, dan 
kunt u door op deze mail te antwoorden, om hulp vragen. 
  
Gegevens van individuele leden 
Het doel van onze vereniging is om de contacten tussen de leden van onze 
vereniging te bevorderen. Dat doen we door activiteiten te organiseren, maar ook op 
andere wijzen die daarvoor geschikt kunnen zijn. Het bestuur heeft in de vergadering 
van januari besloten om de complete ledenlijst onder de leden te verspreiden. Deze 
treft u als bijlage aan. Daarbij is natuurlijk rekening gehouden met het 
privacyreglement van onze vereniging. Dat is dan ook de reden dat we alleen de 
namen en woonplaatsen bekend maken. Mocht u contactgegevens van een of 
meerdere leden willen ontvangen, dan kunt u een verzoek indienen door op deze 
mail te antwoorden. Gegevens zullen echter niet eerder worden verstrekt dan dat het 
desbetreffende lid daarvoor toestemming heeft gegeven 
  
Enquête Markerwadden 
Tot onze vreugde heeft hebben we veel positieve reacties op de enquête ontvangen. 
Van 85 leden ontvingen we een reactie met belangstelling voor aanmelding met 1 of 
2 deelnemers. Omdat een datumkeuze straks onvermijdelijk leidt tot 
agendaproblemen (vakanties, omstandigheden) koersen we op 80 à 90 deelnemers. 
Het bestuur gaat aan de slag met het uitwerken van een plan. 
  
Overlijden van Ben Spiessens 
Door een misverstand zijn we pas recent op de hoogte gesteld van het overlijden van 
ons lid Ben Spiessens. Op 21 november 2021 is hij op 91-jarige leeftijd overleden 
aan de gevolgen van Corona. Namens de leden heeft het bestuur de familie onze 
condoleances aangeboden. 
  
Activiteitenplan 2022 
Zoals eerder aangekondigd zou het bestuur in januari het activiteitenplan 2022 
vaststellen. Bij het bepalen van de activiteiten is volop rekening gehouden met de 
wensen die de leden naar voren hebben gebracht. Vanwege de aanhoudende 
beperkende maatregelen door het coronavirus moet er een groot voorbehoud 

http://www.seniorenvereniging-ocw.nl/


worden gemaakt voor wat betreft het realiseren van deze plannen. Voorlopig hebben 
we het volgende schema opgesteld: 
  
maart:                          herhaling bezoek Nationaal monument Oranjehotel  

Scheveningen 
april:                            algemene ledenvergadering met borrel en/of diner 
mei:                           dagtocht Markerwaarden 
september en oktober diverse activiteiten in samenwerking met een van de  

leden (puttend uit het aanbod dat door hen is  
gedaan op 2 november 2021) 

december:                  kerstbijeenkomst  
  
  
Tot zover. Mocht u meer informatie over de vereniging willen, bezoek dan onze site: 
www.seniorenvereniging-ocw.nl 
  
  
Vriendelijke groet, 
het bestuur van de Seniorenvereniging OCW 
 

http://www.seniorenvereniging-ocw.nl/

