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Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163.Nieuwsbrief van 1 december 2021. Aan leden, 
ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende: 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2021. 
 
*Doorgang van activiteiten is onzeker en wij moeten ons houden aan de richtlijnen 
van de regering, D.W.Z met QR code en bij verplaatsingen een mondkapje. Wel 
plannen wij en kunt u zich ook opgeven, mocht het niet doorgaan dan krijgt u een 
telefoontje.  
 
*Met innige deelneming maken wij bekend dat sinds de vorige nieuwsbrief ons lid, Dhr. Hans 
Daemen op vrijdag 29 oktober, in de leeftijd van 64 jaar is overleden. 
 
*Wilt u zich, als u zich  heeft aangemeld voor een activiteit en toch niet kunt of niet 
wilt, dan tijdig afmelden. Dit spaart kosten, zoals bij de jaarvergadering. In totaal waren er 93 
aanmeldingen. Er waren 70 personen aanwezig en 13 afmeldingen dus 10 mensen wel aangemeld, niet 
afgemeld en niet gekomen, dus er was een vlaai teveel en de bestelde koffie, het is een kleine moeite. 
 
*Op dinsdag 9 november, een dag voor de voor de jaarvergadering, kreeg ik een telefoontje van Dhr. 
Akinci, journalist van het dagblad “Trouw” om een afspraak te maken voor woensdag. “Trouw” wil 
een reportage maken over verenigingen in corona tijd in een dorp en daarvoor is de plaats Nuth 
uitgekozen en in het bijzonder de senioren vereniging KBO. Woensdagmorgen is hij uit Breda gekomen 
om een interview met mij te hebben en heeft nadien gevraagd of hij met een fotograaf bij onze 
uitgestelde jaarvergadering aanwezig mocht zijn. (Alle publicaties van de KBO zijn welkom, vooral bij 
een landelijke krant) 
Voor en na de vergadering heeft hij met diverse mensen gesproken en zijn er foto’s gemaakt. 
Mijn verwachting was een klein berichtje ergens achter in de krant, maar ik ben donderdagmorgen de 
krant gaan halen bij de Jumbo en zie vol verbazing op de voorpagina: “De ouderenbond vergadert in 
Nuth, pagina 3”. Ik kijk op pagina 3, en zie dat de hele pagina (met foto) gaat over onze KBO in Nuth, 
met de titel: ‘In Nuth ligt de eenzaamheid vers in het geheugen’. ‘Muren zeggen niks terug’. 
 
*De contributie van 2022 wordt voor diegene die een machtiging afgegeven hebben 
op 3 januari afgeboekt. Wij hebben de leden die al in 2020 lid waren geen contributie laten 
betalen over 2021 en de afdracht voor KBO Limburg en Unie KBO uit onze kas betaald. Dat kunnen wij 
niet elk jaar doen en moeten helaas de contributie voor volgend jaar ten opzichte van 2021, verhogen 
met € 0.50, aangezien dat dit bedrag binnen het mandaat van € 1.00 zit van de Algemene 
jaarvergadering hoeft er geen nieuwe Algemene vergadering opgeroepen te worden. Dus € 23.00 met 
machtiging en € 24.00 per acceptgiro of overmaken i.v.m. bankkosten. Mensen die al lid zijn van een 
andere KBO en bij ons gastlid worden betalen € 9.00. U bent lid per kalenderjaar, indien u volgend jaar 
geen lid meer van onze vereniging wilt zijn moet u het lidmaatschap opzeggen vóór 10 december. 
Diegene die nog per acceptgiro betaalt, krijgen die bij deze nieuwsbrief. En tevens krijgt u het Concept 
jaarprogramma van 2022. 
 
*Zijn er mensen die vrijwilliger willen zijn en beschikken over een auto om mensen te 
vervoeren naar en van het kienen (woensdagmiddag) en andere activiteiten met een 
vergoeding van € 1.00 per passagier? Graag even aanmelden. 
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*Café Pleisterplaats Café Pleisterplaats is om mensen proberen te helpen met rouwverwerking.  
De KBO sluit hier graag bij aan. We willen een plek bieden waar mensen samen kunnen praten over 
wat ons echt bezig houdt. Of we luisteren naar elkaar, indien gewenst ook 1 op 1. Een gezellige 
zondagmiddag waar we soms ’n pleistertje op een pijnlijke plek in ons leven kunnen plakken en 
aansluiten met gezelligheid. Welkom op zondag 12 december van  15.00 - tot 17.00 uur in 
het Kabuuske. Bertie Bemelmans, Peter van Eert en Wiel van Goethem. 
 
*De Kerstviering.  Op woensdag 15 dec. is onze kerstviering, een van onze 
hoogtepunten van het jaar. De viering was gepland om 16.00 uur in het Cultureel Trefcentrum. 
(een uur vroeger dan normaal, in verband met de sluitingstijd van 20.00 uur door de regering,)  
Het bestuur volgt nauwlettend de aanwijzingen van het RIVM en in voorkomende 
gevallen, wanneer RIVM dit aangeeft, zullen deze activiteiten geen doorgang vinden. 
Door het risico i.v.m. het Coronavirus moeten wij helaas de kerstviering op 15 december 
( i.v.m. de sluitingstijd van 17.00 uur) idem het uit eten op 12 januari annuleren.  
Het kienen op afstand in de grote zaal gaat wel door zolang dat mag. 
               
 
*Rabo Clubsupport. Iedereen verdient een club of vereniging. Het is als een tweede huis. Een plek 
waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom versterken Rabo 
Clubsupport verenigingen met kennis, netwerk en geld. Als Rabobank lid heeft u stemrecht, u kunt 
stemmen om ons een steuntje in de rug te geven en daardoor de contributie zo laag mogelijk te 
houden. Als u klant bent van de Rabobank kunt u gratis lid worden, en bestuursleden kunnen u daarbij 
helpen, dan kunt u de volgende keer ook mee stemmen. De Rabo bank heeft dit jaar ruim 12 miljoen 
aan verenigingen geschonken in de vorm van stemmen op een vereniging, hoe meer stemmen hoe 
hoger het uitgekeerde bedrag. Hierna vind u de donaties van KBO’s in en rond Nuth. 
Hulsberg, € 408.36 ze hebben ongeveer 160 leden = € 2.55 per lid. 
Schimmert, € 348.73 ze hebben ongeveer 250 leden = € 1.40 per lid. 
Vaesrade, € 117.65 ze hebben ongeveer 60 leden = € 1.96 per lid. 
Nuth, € 222.01 we hebben ongeveer 250 leden = € 0.89 per lid. 
Dus als u lid wordt en op ons stemt en uw kinderen, bekenden en/of buren ook vraagt lid te worden en 
op ons te stemmen volgend jaar, kunnen wij misschien de eerste plaats in nemen.  
 
*Op woensdag 5 en 19 januari zijn er weer de gezellige kienmiddagen in de kleine of grote zaal van het 
Cultureel Trefcentrum. Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen. Aanvang is 13.30 uur. 
 
*Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA). 
Deze mensen kunnen u behulpzaam zijn bij de voorbereiding op een keukentafelgesprek met de 
gemeente, op het gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg. Afhankelijk van de hulpvraag zoeken 
zij samen met de ouderen naar een passende oplossing en hoe deze oplossing gezocht moet worden. 
Het gaat om de ouderen te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. U bent niet gebonden aan 
een VOA uit Nuth. U kunt ook van een andere VOA gebruik maken. Dit geldt ook voor mensen die geen 
lid van de KBO zijn. In Nuth: Dhr. Jan Janssen 045-524 2273, in Hulsberg: Mevr. Bertie Peeters 045-
405 2695, in Schimmert: Dhr. Frits Janssen 045-404 1446, Dhr. Henry Okkersen045-404 1732, Dhr. 
Frans Soons 06-23873461 en Dhr. Chrit Leenders 06-81881773. 
 
Helaas hebben wij geen afspraken kunnen maken met de Pletsmolen om in januari 
2022 ons gezamenlijk etentje doorgang te laten gaan i.v.m. de perikelen rond het 
coronavirus. 
 



*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op; 
 (www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven) 
Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een kaartje 
kunnen sturen. 
 
*Spreuk van de maand: De ware familie zijn niet degenen met dezelfde achternaam….. 
                                             Maar zij die in tijden van nood naast jou staan. 
 
*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Nuth 
Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634. Mail w.van.goethem@ziggo.nl 
 
*Het volgende Magazine met de nieuwsbrief kunt u omstreeks 26 januari 2022 verwachten. 
 
Wij wensen u Zalige Kerstdagen, een fijne Jaarwisseling en een gezond 2020. 
 
 
 
 
 
 


