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BESTE KBO-LEDEN, LIEVE MENSEN, 
Het nieuwe jaar 2022 is net begonnen dus alle reden om 
elkaar het beste te wensen. We hopen dat het voor al onze 
leden een goed jaar gaat worden; de somberheid van de 
coronamaatregelen hopen we achter ons te laten. 
Hoe gaat het met u, hoe gaat het met jullie? Hopelijk zijn de 
donkere dagen die achter ons liggen niet te zwaar geweest. 
De vooruitzichten geven weer hoop; wij gaan op weg naar 
een mooi seizoen, de lente, waarin de dagen weer langer 
worden en de zon steeds meer tevoorschijn komt. We gaan 
er vanuit dat we in maart onze jaarvergadering die 2 jaar is 
uitgesteld kunnen houden, mogelijk met een maximaal 
aantal deelnemers. Hierover krijgt u in februari meer 
informatie. 
Ondertussen gebeurt er in de politiek van alles waar wij als 
senioren niet blij van worden; het ontkoppelen van de AOW 
van het minimumloon. Met 200.000 leden is KBO-PCOB de 
grootste seniorenorganisatie van Nederland met een sterk 
netwerk van lokale afdelingen. KBO Limburg staat vierkant 
achter KBO-PCOB in strijd voor behoud van de koopkracht 
van senioren. Er is een brandbrief gestuurd aan de 
fractievoorzitters van de Tweede Kamer met de oproep de 
koppeling van de AOW met het minimumloon te herstellen 
en daarmee de AOW te redden. Deze brief benadrukt ook 
dat de AOW het basisinkomen is voor iedere senior in 
Nederland, daaraan mag niet worden getornd! 
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Laat ons samen een vuist maken tegen deze plannen van 
het kabinet! 
En zo beginnen we aan 2022; we gaan er een mooi jaar van 
maken! De activiteitencommissie heeft prachtige ideeën en 
daar kijken we naar uit. We hopen vurig om samen weer te 
mogen genieten van elkaars aanwezigheid en van onze 
activiteiten en bijeenkomsten. (Naar aanleiding van de 
persconferentie op 25 januari blijft de soos in ieder geval 
tot 1 maart gesloten, het koersbal en biljarten kan weer 
opgestart worden).  
HOUD OOG VOOR ELKAAR EN BLIJF GEZOND!  

Hartelijke groet, het bestuur, Toos Tiebosch 
 

OVERLEDEN LEDEN 
Nelly van Alphen-Vullings, overleden op 4 
december 2021 op de leeftijd van 90 jaar.  
We wensen dochter Carmen en verdere 
familie en bekenden veel sterkte. 

Stef van Gessel, overleden op 8 december 2021 op de 
leeftijd van 85 jaar. Sterkte gewenst aan kinderen, 
kleinkinderen en overige  familie en bekenden . 
Rinie Manders, overleden op 23 december 2021 op de 
leeftijd van 77 jaar.  Sterkte gewenst aan kinderen, klein-en 
achterkleinkinderen en overige familie en bekenden. 
Lies Vloet-Reijnen,  overleden op 31 december 2021 op de 
leeftijd van 97 jaar. Sterkte gewenst aan kinderen, klein- en 
achterkleinkinderen en overige familie en bekenden. 
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Truus Hermsen-Hendriks , overleden op 7 januari 2022 op de 
leeftijd van 79 jaar. We wensen kinderen en kleinkinderen  
en overige familie en bekenden veel sterkte. 
Liesje Vermeulen-Coopmans, overleden op 15 januari 2022 
op de leeftijd van 87 jaar.  
Veel sterkte gewenst voor alle familieleden en bekenden. 
                                                                                                                               

NIEUWE LEDEN  
Welkom Adrie Pouwels, Ben en 
Madeleine Könings-Bögels, André en 
Jacqueline Thomassen-Mans en 
Davyenne Theunissen: we hopen u spoedig te ontmoeten.                           

 
ACTIVITEITEN 
Woensdagmiddag 23 februari: carnavalsmiddag vervalt 
Woensdagmiddag 9 maart: de algemene jaarvergadering 
over de jaren 2019, 2020 en 2021. 
Dinsdagmiddag 15 maart: excursie naar distributiecentrum 
Jan Linders (onder voorbehoud). 

 
INNING CONTRIBUTIE 2022 
Eind januari vindt de automatische incasso plaats van de 
KBO contributie van 2022. Verzoek: 
heeft u geen automatische incasso dan verzoeken wij u om 
zo spoedig mogelijk de contributie van 2022 te voldoen in 
verband met  de afdracht aan de bond op 01-02-2022. 
Het banknummer is: NL18 RABO 0140 644 008 
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KERSTATTENTIE OP 20-21 DECEMBER 2021 

We kijken met een goed en dankbaar gevoel terug op de 
Kerstactie. Nadat wij de 2 kerstvieringen helaas moesten 
annuleren kwam de school dezelfde dag al met het idee om, 
net als vorig jaar, in actie te komen voor de senioren in ons 
dorp. Jong en oud: samen oog voor elkaar; hoe mooi is dat! 
We willen daarom alle kinderen, team en directie van “De 
Brink” bedanken voor hun spontane en enthousiaste 
bijdrage en onze trouwe bezorgers voor het rondbrengen 
van de attentie op 235 adressen!  

 
OPROEP NIEUWE BESTUURSLEDEN 
Woensdag 9 maart vindt onze jaarvergadering plaats. Dit 
jaar zijn 3 bestuursleden aan het einde gekomen van hun 
zittingstermijn. Hiervan hebben 2 leden kenbaar gemaakt 
zich niet meer beschikbaar te stellen voor een nieuw 
bestuurstermijn. Wij hebben respect voor hun keuze en 
danken hen alvast voor hun jarenlange inzet voor onze 
vereniging. 
Hierbij een oproep aan onze leden om eens na te denken of 
deelname aan ons bestuur iets voor u zou kunnen zijn.  
Wij gaan graag met u in gesprek!   
 
Het volledige programma en de actuele 
richtlijnen. www.kboottersum.nl  
 
(Volgende NieuwsWijSr verschijnt op 22 februari 2022)  

http://www.kboottersum.nl/

