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ABCOUDE/BAAMBRUGGE De OBV (OuderenBelangenVereniging) Abcoude-Baambrugge
zoekt nieuwe leden. De vereniging wil meer naamsbekendheid genereren, zodat ouderen in de
omgeving Abcoude-Baambrugge weten waar zij terecht kunnen voor het behartigen van hun
belangen. Voorheen ontving de vereniging de gegevens van de inwoners die 55+ worden van de
gemeente. Zodoende kon men contact maken met deze inwoners. Door de verscherpte AVG
mogen de gegevens niet meer verstrekt worden, waardoor veel ouderen niet van het bestaan van
de vereniging weten.
"We zijn één van de grootste verenigingen in Abcoude-Baambrugge met zo'n 1200 leden.
Daarvan vertegenwoordigen we ongeveer 43% van de 55+'ers van de twee dorpen. Eén van
onze grootste zorgpunten is om het ledenaantal op peil te houden. In 2019 zijn we kleiner
geworden door het wegvallen van een aantal mensen. Dat is verdrietig, maar begrijpelijk als men
een hoge leeftijd heeft bereikt", aldus Dick Kok, voorzitter van het OBV.
Jaarlijks organiseert de vereniging een aantal activiteiten voor de ouderen uit de omgeving. Dit
varieert van kleine ontmoetingen in de Angstelborgh, wandel- en fietstochten tot grote
evenementen. Zo brengt Sint een special bezoek aan de 'oudere kinderen' in Dorpshuis de Vijf
Bogen in Baambrugge. Daar biedt hij een luisterend oor voor de zorgen die de ouderen hebben
over zaken als vervoersproblematiek en het gemis van een bejaardentehuis.
"Daar gaat het ook om. Elkaar weer even zien en een gezellig praatje maken. Je wilt mensen
mobiel en sociaal betrokken houden. Nu kan het niet altijd feest zijn. Je vraagt je mogelijk af
waarom we mensen van 55 al betrekken bij onze vereniging. Zij zijn nog relatief jong, maar er is
een groot aantal van hen die mantelzorgers voor hun ouders zijn. Wij hebben dan als vereniging
een doorverwijsfunctie waarbij wij contact kunnen leggen met instanties die een helpende hand
kunnen bieden voor deze mensen. Tevens koppelen wij de zorgen en belangen van onze leden
door aan de gemeente. Dit kan over grote problematieken gaan, maar ook iets simpels als het
attenderen van een losliggende stoeptegel", vervolgt Dick Kok.
Het OBV publiceert vier keer in het jaar het blad '55+ Steek uw licht op'. In het blad wordt nuttige
informatie omschreven, aankondigingen gedaan en verslagen gegeven van activiteiten,
cursussen en ontwikkelingen binnen de verschillende commissies van de vereniging. Verder zijn
er ingezonden teksten van (bestuurs-)leden in te vinden.
LID WORDEN Bij lidmaatschap (jaarlijkse contributie slechts 10 euro per persoon en 15 euro
voor een gezin) kan er op blijvende inzet van de vereniging worden gerekend. Wie lid wil worden
kan zich op één van de volgende manieren aanmelden. Via het aanmeldformulier, te vinden op
de website obv-abcoude-baambrugge.nl, via e-mail: secretariaat@obv-abcoudebaambrugge.nl of door een briefje met naam, adres en telefoonnummer in één van de blauwe
OBV-bussen te stoppen, in Abcoude bij AH en Plus Koot, in Baambrugge bij de Dagwinkel.
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