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Afdeling Landgraaf

NIEUWSBRIEF
Jaargang 1 uitgave 1

Eerste uitgave
Bewaar de Nieuwsbrief van uw KBO

Kwartaal uitgave

als handige zoekfunctie

3e kwartaal 2021

Woord van de Ai Voorzitter
INHOUDS OPGAVE:

Geachte leden,
Na een turbulente tijd, zowel corona als ook
bestuurlijk, is de afdeling Landgraaf doorgestart met een interim bestuur. Op verzoek van het Provinciebestuur van KBO
Limburg heb ik het voorzitterschap a.i. op
mij genomen
Ik kende de afdeling al uit het verleden en
had er, vanuit mijn functie als regiovoorzitter en bestuurslid KBO Limburg meerdere
malen mee te maken. Dit motiveerde mij
om deze bloeiende afdeling weer op de rit
te helpen.
Wilt U contact met mij dan kan dat via mail
kbolimburgzuid@gmail.com of telefoon 06
3655 6018
Tijdens de ledenvergadering hoop ik met U
kennis te maken en samen met U te zorgen
voor een fijne afdeling waarin iedereen zich
thuis voelt.
Tot ziens en blijf gezond.
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Computer en advies door KBO Landgraaf
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1. Nieuwsberichten
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Wandelen met Sannie Lentjes!
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Samen uit eten via aanmelding.
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2. Bedankje .H. Bloemink, welkom G. Voorts
Algemene Ledenvergadering

Verjaardagen Leden 80 jaar en ouder.

Bedankt Herman Bloemink
Kerstviering 2021
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Nieuws berichten!!

Computer advies en les

Aanmelden secretariaat.
Meld u aan bij het Secretariaat voor deze lessen

•

Corana zakt snel

•

We gaan weer aan
de slag

•

Activiteiten

•

Computerles

•

Nieuws heet van de naald

•

Nieuwe leden aanwerven

•

We willen groeien

Secretariaat-kbo@outlook.com
Geldig tot:

2021

00-00-00

Op vrijdag 24 september
gaan we samen uit eten bij:
Socio Project, Terbruggen 16, 6471 JV
Eygelshoven, 045 545 4414
Inloop vanaf 17:30 uur en dineren om
18:00 uur
Wij kunnen daar een 3 gangen menu gebruiken bestaande uit:
soep vooraf ( rundvlees soep)
hoofdgerecht keuze uit: varkenshaas,
zalm, of zuurvlees
hierbij: friet, kroketten, sla, warme
groenten
als toetje, keuze 2 soorten ijs
Pinnen is hier niet mogelijk, dus zorg
dat u contant geld meeneemt!
Als u het leuk vindt om mee te gaan en
elkaar weer te ontmoeten kunt u zich
vanaf 10 t/m 17 september aanmelden
bij:
secretariaat-kbo@outlook.com of Tel.
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Samen uit eten vrijdag 29 oktober
2021
Lokatie: “Hong Kong” Streeperstraat
30, 6371 GN Landgraaf
045 531 3426.
Inloop vanaf 17:30 uur en eten om
18:00 uur

Wij kunnen daar eten voor € 18,75 pp.
en pinnen.
Hebt u zin om weer eens chinees te
eten, dan kunt u zich aanmelden bij:
secretariaat-kbo@outlook.com of 045
531 8065 15 t/m 22 oktober

Beste dansliefhebbers,
Even voorstellen.

In Waubach is een dansvereniging genaamd “Ouwe Hap”. Dit is een dansvereniging, de
naam zegt het al, voor senioren ( 50 plussers) Wij organiseren 6 x per jaar een dansmiddag/avond met live muziek in het MFC An d’r Put in Waubach Pastoor Scheepersstraat 3
Afgelopen jaar hebben wij gezien, de Covid -19 problematiek geen dansmiddagen/ avonden kunnen organiseren. Inmiddels hebben wij de draad weer opgepakt en alsnog tweedansavonden georganiseerd, n.l. zaterdagavond 25 september om 20.00 uur met live muziek van” Reality” en op zondagmiddag 21 november om 15.00 uur met live muziek van de”
Silvercats”. Dit uiteraard onder voorbehoud .
Voor dansvrienden die geen jaarkaart hebben zijn de entree kaarten € 3,50 p.p.
We hopen u op een van hierboven genoemde data te ontmoeten en wensen u dan een fijne gezellige dansmiddag/avond.
Voor evt. informatie tfn. 045 5317371 of via de mail herman.nijsten@ziggo.nl
Namens het bestuur van de Ouwe Hap een vriendelijke groet,
Secretaris Herman Nijsten.
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Algemene Ledenvergadering An d’r Put woensdag 10 nov. ‘21
Lokatie: An d’r Put, Past. Scheepersstraat 3, 6374 HR Landgraaf.
Inloop
: 13:30 uur
Aanvang
: 14:00 uur
Einde
: 16.00 uur
De Algemene Ledenvergadering geeft u als lid van onze vereniging de gelegenheid om
over het beleid en de uitvoering van de bestuurstaken mee te praten.
Ook moet er een bestuur verkozen worden. Het huidige bestuur is een bestuur ad interim en dient formeel door de ALV bekrachtigd te worden.
Kandidaten, met interesse om zitting te nemen in het bestuur kunnen zich opgeven bij
het secretariaat. De opgave dient vergezeld te gaan van een cv (een samenvatting wie
de kandidaat is, zijn motivatie en kennis en vaardigheden). Opgave vóór 1 november ’21.
Agenda punten:
1.Opening door voorzitter a.i. de heer Jo Linders
2.Voorstellen ad interim bestuursleden
Terugblik 2021
3.Financiële Zaken
4.Ledenbestand
5.Kascontrolecommissie 2021/2022
6.Samenstelling kiescommissie
7.Verkiezing nieuw bestuur
8.Rondvraag
Aanmelden bij: secretariaat-kbo@outlook.com of 045 531 8065 van
29 oktober t/m 5 november.

Wandelen
Vanaf september kan er weer gewandeld
worden.
Leden die willen wandelen kunnen
zich voor wenden tot Sannie Lentjes,
Tel. 045-5317307.
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Vanaf september worden de Verjaardagen 2021 verzorgd door het secretariaat.
Het betreft de 80e, 85e, 90e, 95e en 100e verjaardag.
Leden die jarig zijn ontvangen een wenskaart per post, en bij 100 jaar ontvangt de jarige bezoek van het bestuur.
september 2021
80 jarigen: de heren B.W.J. Slapak en M. van Hulst
85 jarigen: geen
90 jarigen: de heer H.N. Schmidt en mevrouw R. Franken
95 Jarigen en 100 jarigen: geen
oktober 2021
80 jarigen: Mevrouw Kenyeres-Willemsen, J
85 jarigen: Mevrouw Wiggen–van Mees M.I. en mevrouw A. Wagelaar
90, 95 en 100 jarigen: geen
november 2021
80 jarigen: geen
85 jarigen: Mevrouw Willemsen-Minartz M.I.J.
90 jarigen: De heer Skrabanja, Mevrouw Peters-Heinrichs K en
Mevrouw Scheeren -Creusen, M.E.
95 en 100 jarigen: geen
december 2021
80 jarigen: Mevrouw Gielen-Loo, W.M.H.
85 jarigen: Mevrouw Simons
90, 95 en 100 jarigen: geen
Alle jarigen worden door het bestuur van harte gefeliciteerd en een fijne verjaardag toegewenst.
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Bedankje KBO-PCOB Ledenmagazine
Zoals u misschien gemerkt hebt wordt het Ledenmagazine per post bezorgd. Het
seniorenblad wordt 4 keer per jaar bezorgd. Leden die een email adres hebben
krijgen de nieuwsbrief per mail. Wilt U de nieuwsbrief ook per mail ontvangen
meldt u dit dan even, liefst via mail, bij het secretariaat.
Herman Bloemink, de coördinator van het Ledenmagazine – wie kent hem nietstopt met zijn werkzaamheden. Het coördinatorschap wordt overgenomen door
Gerrit van Voorst. Gerrit was voorheen de rechterhand van Herman. Gerrit verzorgt in de toekomst het “Senioren blad” dat 1 keer per kwartaal verschijnt
samen met de nieuwsbrief voor leden die geen mailadres hebben.
Herman bedankt voor al die jaren die je als vrijwilliger in de weer bent geweest en voor het ondersteunen van de KBO Landgraaf. Wilma hartelijk
bedankt dat je Herman vaak “uitleende” aan onze KBO afdeling.
Gerrit wij wensen je alle succes voor de toekomst !!!

Kerstviering

17 december 2021

De kerstviering voor de KBO Landgraaf is op vrijdag 17 december 2021.
Lokatie: An d’r Put, Past. Scheepersstraat 3, 6374 HR Landgraaf
Waubach
Inloop: 13:30 uur
Aanvang:
14:00 uur tot ……..?
Wij maken er een gezellige middag van, de kerstviering zal muzikaal opgeluisterd
worden door Paul van Loo.

Toegang voor KBO leden is gratis. Niet-leden van de KBO Landgraaf betalen
een bijdrage van € 15,00.
Aanmelden van 3 december t/m 10 december bij:
secretariaat-kbo@outlook.com of 045 531 8065.
Namens het bestuur wensen wij u allen en familie een gelukkig
en fijn Kerstfeest.
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Samen uit eten vrijdag 26 november 2021
We in de buurt van Waubach. We eten bij “ ’t
Hert va Woabich”, adres: Kerkstraat 2B,
Landgraaf, Tel.045-7857090.
Wij eten daar ’n menu voor de” kleine honger”
bestaande uit:
Soep, hoofdgerecht en toetje De prijs verschilt van € 17,00 tot € 20,00 maar men kan
ook à la carte eten.
Zoals gebruikelijk inloop 17:30 uur en eten
om 18:00 uur.
Aanmelden bij: secretariaatkbo@outlook.com of 045 531 8065 Aanmelden vanaf 12 november t/m 19 november
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