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Het ideeënlijstje van Kring Rijnmond

Zet eens een veiling op
je programma!
Tekst: Netty Roersma | Beeld: Aad Meertens

Een aantrekkelijk programma vinden ze erg belangrijk bij
Kring Rijnmond, zegt Aad Meertens. Hij is waarnemend
voorzitter van deze Kring. “Inderdaad een beetje bijzonder”,
vertelt Aad, “want ik ben tegelijkertijd ook secretaris, maar
we hebben nog niemand gevonden om Chris de Jong te
vervangen, die om gezondheidsredenen moest stoppen.”
Het bestuur van Kring Rijnmond telt
gelukkig voldoende mensen om de
taken goed te kunnen verdelen. Er
is een penningmeester en er is een
redacteur van het vernieuwde en
nu digitale blad ‘De Uitspraak’. Een
ander bestuurslid organiseert onder
andere het jaarlijkse uitstapje en de
reis naar de Landelijke Ontmoe
tingsdag. Er is ook een bestuurslid
voor de huishoudelijke zaken van
de bijeenkomsten en verder nog een
bestuurslid voor deelname aan het
Patiënten-participatiebeleid van het
Daniel den Hoed Ziekenhuis. “Een
goed functionerend bestuur”, aldus
Aad.

Geen spits
Aad werd in 2007 gelaryngecto
meerd en na een zeer voorspoedig
herstel door zijn logopediste
Pauline Janssen op het spoor van
de NSvG en de Kring gezet. “Sinds
2010 is onze vaste locatie ‘De
Levensbron’ in Ridderkerk: geen
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parkeerproblemen. We hebben tien
kringbijeenkomsten per jaar, van elf
uur ’s morgens tot drie uur ’s mid
dags, met inbegrip van een lunch.
We reizen dus ruim na en voor de
spits. Heerlijk vindt iedereen dat.”

Kijken op zolder
Kring Rijnmond heeft ruim honderd
leden. Per bijeenkomst zijn er
gemiddeld dertig mensen aanwezig.
“Dat is een gangbaar percentage,
maar wij zien het bezoekersaantal
graag omhoog gaan,” verklaart Aad.
“We besteden zorg aan ons pro
gramma. Zo organiseren we weleens
een veiling en vragen we de leden
in de kelder of op zolder te kijken
of er nog iets ligt wat anderen graag
willen kopen. De opbrengst is dan
voor de kas van de Kring. Dat geldt
ook voor de opbrengst van een
bingo. En we hebben regelmatig
gastsprekers, niet alleen over
medische zaken, ook over reizen of
het ons omringende landschap.”

Aad Meertens: ‘Wij
hebben gelukkig
genoeg ideeën voor
Kringbijeenkomsten.’
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Organiseer eens een veiling
Zorg voor een extra gezellige bijeenkomst na de vakantieperiode
Vraag vrienden en bekenden met muzikaal talent de bijeenkomsten ‘op te luisteren’
Vraag leden of hun familieleden om een presentatie over een bijzondere hobby
Lees de andere Kringbladen goed, daar haal je ideeën uit voor uitjes of presentaties.
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