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Woord van de voorzitter 
 
In deze uitgave van ons maandblaadje 
veel aandacht voor diverse actuele 
onderwerpen. Neem nou een analyse van 
de miljoenennota welke onlangs door het 
kabinet is gepresenteerd. Het kabinet 
investeert komend jaar maximaal in de 
economie en in het behoud van banen. 
Voor de meeste Nederlanders ligt een 

koopkrachtstijging van gemiddeld 0,8 procent in het 
verschiet, behalve als je je baan kwijtraakt of gaat scheiden. 
Helaas bungelen gepensioneerden in de 
koopkrachtstijging (alweer) achteraan en de grote vraag blijft 
of de prognoses over koopkracht gehaald worden. Ik vind dat 
de nota teleurstelt op het gebied van 
koopkrachtverbetering voor gepensioneerden. Pensioenen 
van de meeste gepensioneerden (en overigens ook de 
pensioenopbouw van werknemers) worden al twaalf jaar niet 
geïndexeerd en er is zelfs gekort. KBO-Brabant wil meer 
inspanningen van het kabinet zien voor koopkrachtherstel 
van gepensioneerden.  
 
 Ik haal nog maar eens het credo aan dat de premier onlangs 
in ander verband uitsprak: “Whatever it takes!”. Het 
beste pensioenstelsel ter wereld wordt vervangen door een 
onzeker stelsel, nadat het vertrouwen in het huidige 
pensioenstelsel jarenlang is ondermijnd door een irreële 
rekenrente. Inhaalindexatie maakt geen onderdeel uit van het 
akkoord, maar ook een perspectief op spoedige indexatie 
ontbreekt. Tot 2027 wachten er wel pensioenkortingen. 
Daarnaast zijn er allerlei lastenverzwaringen – zoals stijging 
van zorgpremie en lokale lasten – die ervoor zorgen dat de 
koopkrachtstijging niet gehaald wordt.  
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Zo wordt het recht op zorgtoeslag niet met hetzelfde 
bedrag verhoogd als de stijging van zorgpremie. Ik vraag 
hiervoor dus ook de nodige aandacht van de lokale politiek. 
Ook ruim aandacht voor de uitgestelde jaarvergadering welke 
op 17 september 2020 heeft plaatsgevonden. Er waren zelfs 
twee bijeenkomsten nodig voor de wijziging van de statuten 
t.b.v. de ANBI-status. 
 
 Ondanks de Corona-maatregelen zat de zaal bij Dientje in 
Gemert redelijk vol. Ook werd onze nieuwe secretaresse 
Kaatje Harkx unaniem in het bestuur benoemd.  Succes!   De 
reguliere activiteiten zijn of worden voorzichtig weer 
opgestart al hebben we een aantal plannen voorlopig als 
bestuur helaas even moeten parkeren want we zien een 
toenemende onrust en we zien dat de motivatie verdwijnt om 
de richtlijnen na te leven. De NS komt met een campagne om 
meer van het ov-gebruik te maken, terwijl de richtlijn is om zo 
veel mogelijk thuis te blijven. In de ene gemeente komt er wel 
een Sinterklaasintocht, maar in de andere gemeente niet. In 
sommige gemeentes worden experimenten gestart met 
mondkapjes en vervolgens weer afgeschaft. Bij sommige 
contactberoepen is een mondkapje vereist en bij andere 
contactberoepen niet.  
 

Ook de GGD ’s hanteren verschillend 
beleid over thuisquarantaine en 
testen. Het najaar komt eraan. Laten 
we het gezellig houden!  
Veel leesplezier.  
 
 
 

 
                                                  Frans Francissen, voorzitter. 
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* 8 oktober busreis naar breifabriek gaat door te weinig 
belangstelling definitief niet door. 
* Kaartmiddagen in de Ruijschenberg zijn onlangs weer van 
start gegaan. 
* Met uitzondering van yoga zijn alle beweegactiviteiten 
vanaf september weer van start gegaan. 
 

* Zoals u ziet, heeft de agenda amper nog 
iets te melden. In deze huidige situatie is het 
bijna onmogelijk verantwoord evenementen 
of activiteiten te organiseren. Zo staat 
bijvoorbeeld de jaarlijkse kerstviering in de 
planning. Maar alles moet lopen binnen de 
geldende richtlijnen van de RIVM, ook 

horecaondernemers moeten zich aan de hygiënerichtlijnen 
houden. 
De kans op besmettingen is immers te groot. De overheid 
heeft overal protocollen voor samengesteld en het is uiterst 
moeilijk om die op te volgen. Deelnemers aan de wekelijkse 
bewegingsactiviteiten zijn individueel telefonisch op de 
hoogte gehouden wanneer bepaalde disciplines weer gaan 
starten. De ontwikkelingen bij de renovatie bij Fitland spelen 
daarbij ook een grote rol. 
 
* Kent u iemand in uw buurt die wel eens een bezoekje kan 
gebruiken? Neem dan contact op met Seniorenvereniging 
KBO Gemert of Zorgcoöperatie Gemert. 

 
*Nieuwe website Stichting Nazareth: 
*www.stichtingnazareth.nl 
 
*Nieuwe website seniorenvereniging: www.sv-
gemert.nl 

http://www.stichtingnazareth.nl/
http://www.sv-gemert.nl/
http://www.sv-gemert.nl/
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              Soepele ledenvergadering 
 

 
Ondanks de huidige crisis toch een gezellig gevulde zaal voor 
twee algemene ledenvergaderingen. 
 

 
VERSLAG  van de extra algemene ledenvergadering van 
Seniorenvereniging KBO Gemert gehouden op 17 september 
2020 bij Dientje in Gemert.  
 
Aanwezig:  Bestuur  alsmede 49 leden van de Seniorenvereniging 
KBO Gemert.  
 
Voorzitter Frans Francissen opent de bijeenkomst en geeft aan 
dat deze bedoeld is om een wijziging van de statuten naar de 
ANBI-status. De ANBI-status staat voor Algemeen Nut Beogende 
instellingen. ANBI’s kunnen gebruik maken van bepaalde 
belastingvoordelen bij erven, schenken en energiebelasting. De 
statuten hebben 14 dagen voor aanvang van deze bijeenkomst 
voor ieder lid ter inzage gelegen. De oproepingen voor deze 
vergadering zijn gepubliceerd in de maandblaadjes van augustus 
en september.  Hij constateert vervolgens dat het vereiste 
quorum niet aanwezig is en sluit deze extra algemene 
ledenvergadering.  
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Daarna gaat de voorzitter verder met het tweede gedeelte. 
Hij geeft in het kort de gebeurtenissen weer rondom Corona 
welke hebben geleid tot uitstel van de jaarvergadering.    
Tijdens deze jaarvergadering zal een weergave worden 
gegeven van de verschillende activiteiten in 2019. Na afloop 
van de vergadering worden de levensmiddelenpakketten 
verloot. 
 

1.  Verslag vaststelling jaarvergadering 2018 

Geen op- of aanmerkingen op het verslag. 

2.  Jaarverslag 2019 Toelichting door dhr. Koos Beenen 

middels een PowerPointpresentatie.   

3.  Financieel overzicht 2097 en begroting 2020 door dhr. 

Wim Verhofstad.  

4.  Verslag kascontrolecommissie door dhr. Jan de Barse en 

dhr. Frans v/d Horst  

Wegens gezondheidsredenen van dhr. Frans v/d Horst en 

geen vervanging kunnen vinden i.v.m. Corona is de kas 

gecontroleerd door dhr. Jan de Barse. Hij heeft nauwkeurig 

gecontroleerd, alles is professioneel opgesteld, duidelijk, 

netjes en perfect verwerkt. Complimenten voor de 

penningmeester. De kascontrole van 2020 zal door dhr. Jan 

de Barse en mevr. Diny Andriessen worden uitgevoerd. 

Middels acclamatie gaat de vergadering hiermee akkoord. 

5.  Verlenen van decharge aan de penningmeester voor het 

gevoerde beleid De vergadering en het bestuur verlenen 

middels acclamatie de penningmeester decharge voor het 

gevoerde beleid. 
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Vervolg ledenvergadering   

* Contributie Het lidmaatschap wordt in 2021 niet 

verhoogd en blijft 26 euro p.p. per jaar. 

6.  Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: dhr. Jan Winkelmolen en dhr. 

Joep Huijbregts. Mevr. Thera van Zeeland is herkiesbaar 

voor maximaal 1 jaar. Kandidaat-bestuurslid: mevr. Kaatje 

Harkx . Er hebben zich geen tegenkandidaten aangemeld, 

middels acclamatie worden alle kandidaten benoemd. 

7.  Korte toelichting stand van zaken Nazareth 

Toelichting op de stand van zaken door dhr. Joep Huijbregts 

over de werkzaamheden als vrijwilliger.  

8. Wijziging statuten ANBI-status 

Dit is vermeld in het maandblaadje en de stukken hebben 

14 dagen ter inzage gelegen op de Boelthiek. De 

vergadering gaat unaniem akkoord met het wijzigen van de 

statuten naar de ANBI-status.  Er zal een afspraak gemaakt 

worden bij de notaris en de verslagen worden in het 

maandblaadje gepubliceerd.  

9.  Rondvraag 

Diverse leden kregen op hun vragen een passend antwoord. 

Voorzitter Frans Francissen bedankt ten slotte de 

aanwezigen voor hun aandacht en sluit na de verloting van 

de levensmiddelenpakketten de vergadering.  
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Even voorstellen: 

 

Kaatje Harkx. 
 
Tijdens de algemene 
vergadering heeft het 
bestuur afscheid genomen 
van secretaresse Simonne 
van Schaijk die wegens 
verhuizing haar functie 
moest neerleggen.  Zij werd 
door onze voorzitter extra gefêteerd en bedankt voor haar 
voorbeeldige inzet. Simone is opgevolgd door Kaatje Harkx 
die ze al een tijd lang heeft ingewerkt. Kaatje Harkx- v.d. 
Akker is 64 jaar, is geboren in Eindhoven maar woont al 45 
jaar in Gemert. Met haar man Thijs heeft ze drie kinderen. 
Kaatje heeft ruimschoots ervaring in de administratie, ze 
stond als administratief medewerkster 20 jaar bij Philips in 
Eindhoven op de loonlijst. Met Kaatje heeft, zo is gebleken, 
onze vereniging een enthousiast bestuurslid gekregen. Zij zal 
ook met enige regelmaat het aanspreekpunt aan de balie op 
het Steunpunt zijn.---------------------------------------------------------  

 
 
  Wij helpen u graag met de problemen                          
op te lossen in dit coronatijdperk. 

Voor vragen over de Smartphone of Tablet kunt u terecht op 
werkdagen tussen 10 en 18 uur GSM  winkel Nieuwstraat  55 
Gemert. Voor overige  vragen mail naar: 
seniorwebgemert@gmail.com. Of  telefoon 0492-365897. 
Speciale actie:  tijdelijk gratis jaarlidmaatschap t.w.v. €34 voor 
personen die nog geen lidmaatschap hebben bij SeniorWeb . 
Voor meer informatie ga naar de website seniorweb.nl. of 
neem contact op met de boven vermelde mail of telefoon.                                                                                      

mailto:seniorwebgemert@gmail.com
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KBO-Brabant biedt hulp bij 
oplichting senioren 
in samenwerking met het 
Ministerie van Justitie en 
Veiligheid  
 
Op 1 september start de 
campagne Senioren en Veiligheid; samen met het ministerie 
van Justitie en Veiligheid zet KBO-Brabant de schouders 
onder het bestrijden van oplichting van senioren. Daar is alle 
reden voor: één op de tien senioren is ooit slachtoffer 
geweest van (online) criminaliteit. Het gaat daarbij om het 
afhandig maken van geld door criminelen. Maar niet alleen 
het geld is weg: ook het vertrouwen van mensen wordt 
ernstig geschaad. Een gewaarschuwd mens telt echter voor 
twee! 
 
KBO-Brabant is blij te kunnen samenwerken met het 
ministerie van Justitie en Veiligheid aan de bestrijding van 
oplichting. Deze vorm van criminaliteit treft mensen zwaar, 
niet alleen materieel, maar ook sociaal-emotioneel.  

 
Het programma van de campagne beslaat de hele maand 
september. Iedere week staat een ander onderwerp centraal. 
Op de website van KBO-Brabant is alle informatie te vinden 
(www.kbo-brabant.nl).Bovendien biedt KBO-Brabant hulp aan 
slachtoffers. Mensen die zelf iets onprettigs op dit gebied 
hebben meegemaakt en erover willen praten kunnen terecht 
bij vrijwilligers van Ons Veilig thuis. Ook daarover informatie 
op de website van KBO-Brabant. 
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact 
opnemen met Edith Mostert, beleidsmedewerker, telefoon: 
06-54923148. 
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 Start Rabo ClubSupport 
 
Op 31 augustus is de inschrijfperiode 
gestart en kunnen lokale verenigingen 
en stichtingen zich inschrijven.  
 
Stemmen verloopt dit jaar anders dan je van ons gewend 
bent. Via de Rabo App of via Rabo Internetbankieren kun je 
stemmen op jouw favoriete club. Je ontvangt dit jaar van ons 
dan ook geen stemcode per e-mail of post. Stemmen kan 
gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen'. De stemperiode 
loopt van 5 tot en met 25 oktober 2020. Alleen leden kunnen 
stemmen. Als lid van jouw Rabobank kun je alleen stemmen 
op verenigingen en stichtingen die bankieren bij jouw 
Rabobank. 

--------------------------------------------------------------------------- 
 

Kerstviering 2020 

 
Om een indicatie te krijgen hoeveel 
belangstelling er dit jaar voor een 
eventuele kerstviering is, vragen wij 
de leden dit vóór 10 oktober te 
melden. Op onze vertrouwde locatie 

bij Dientje zijn door de thans geldende corona- 
maatregelingen 70 tot 80 plaatsen beschikbaar. Dus 
meld u zich telefonisch of bij het steunpunt aan dan 
kunnen wij de organisatie op touw zetten. 
 

 
* De senioren-expo in Veldhoven in januari 2021 wordt 
verplaatst naar januari 2022. 
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Belangrijke informatie voor 
alle deelnemers aan onze 
fietstochten !!!!! 
 
Op vrijdag 9 oktober gaan we 
zoals we in het begin van het 
seizoen hebben afgesproken 
(als het weer het toelaat) een mooie dagtocht fietsen. De 
afstand is die dag langer dan we gewend zijn, dus vertrekken 
we om 10.00 uur bij de Gerarduskerk. Het is de bedoeling dat 
iedereen voor zichzelf een lunchpakket en drinken meeneemt 
zodat we op een leuke plek ons boterhammetje op kunnen 
eten. Natuurlijk zoeken we daarnaast nog enkele leuke 
terrasjes om te pauzeren en wat te drinken met natuurlijk 
een stukje gebak voor de liefhebbers. De bedoeling is er een 
leuke, gezellige tocht van te maken en we proberen ongeveer 
om 17.00 uur weer thuis te zijn. De mensen die niet met de 
dagtocht mee willen fietsen kunnen natuurlijk samen een 
tochtje plannen. Voor een goede organisatie horen we wel 
graag voor eind september wie er meegaat met de dagtocht. 
 
Op vrijdag 30 oktober hebben we onze laatste fietstocht van 
het seizoen gepland. Zoals in voorgaande jaren willen we ook 
deze tocht afsluiten met een lunch bij Versantvoort. Iedereen 
die gebruik wil maken van de lunch betaalt € 12,50. Een 
vriendelijk verzoek om tijdens de komende fietstochten vòòr 
30 oktober dit bedrag te betalen aan iemand van de 
werkgroep (Joke, Maria, Lou, Peter) zodat we op 30 oktober 
het financiële gedeelte geregeld hebben. 
 
Namens de fietswerkgroep wens ik iedereen nog veel 
fietsplezier met veel mooi weer in een goede gezondheid. 
 
Peter Rovers 
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Schulden na de AOW dwingen tot doorwerken 

 
Steeds meer AOW’ers hebben een 
betaalde baan. Seniorenorganisaties 
als KBO, PCOB, Koepel 
Gepensioneerden, FASV en NOOM 
deden onderzoek. Wat blijkt? Wie na 
de AOW-schulden heeft, werkt 

steeds vaker door.  
Kijkend naar de achterblijvende koopkrachtontwikkeling van 
gepensioneerden is dat niet verwonderlijk. Nederland moet 
waken voor een verdere achteruitgang. De politiek is aan zet 
komende Prinsjesdag, en na de Tweede Kamerverkiezingen. 
Het aantal AOW-gerechtigden met een betaalde baan is de 
afgelopen jaren fors toegenomen. De arbeidsparticipatie van 
AOW-gerechtigden bedroeg in 2019 naar schatting ruim 7 
procent (in 2009 was dat nog minder dan 6%). 
 Het aantal AOW-gerechtigden met een betaalde baan is 
toegenomen van 138 duizend in 2009 naar 215 duizend. 
------------------------------------------------------------------------ 
 De Miljoenennota heeft in financieel opzicht niet veel 
goeds in vooruitzicht voor menig gepensioneerde. Het 
kabinet gaat ervan uit dat ook volgend jaar een aantal 
fondsen zal moeten korten. 
 
Korting dreigt daarmee voor een derde van de 
gepensioneerden, waarvan pensioenfonds ABP de grootste is.   
Daarom roepen wij minister Koolmees op om de rekenregels 
te versoepelen in lijn met het nieuwe pensioenakkoord zodat 
de koopkracht van senioren echt verbetert. Het kabinet gaat 
ervan uit dat gepensioneerden er in koopkracht volgend jaar 
met 0,4 procent op vooruitgaan. Daarmee zijn ouderen de 
groep die het minst groeiende is. 
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Lastenverlichting of een dode mus?  
 
Door de coronamaatregelen en de benodigde investeringen 
in de economie heeft het kabinet te maken met een enorm 
begrotingstekort. Desondanks kondigt de Miljoenennota 
een lastenverlichting voor veel Nederlanders aan. Maar de 
prognoses over de koopkracht zijn erg globaal. En daarbij 
zien wij dat dit niet echt iets oplevert in de portemonnee 
van senioren. 

Uit een peiling van ANBO afgelopen week blijkt dat 71 
procent van de senioren verwacht dat hun lasten volgend jaar 
zullen stijgen. Voor 26 procent van de ouderen is verder 
bezuinigen op hun uitgaven niet mogelijk, omdat hun 
inkomen door gebrek aan indexatie achteruitloopt. 
Bovendien gaat de zorgpremie omhoog door de stijgende 
zorgkosten. Het kabinet wil de koopkracht een steuntje in de 
rug geven door de inkomstenbelasting te verlagen. Het 
laagste tarief daalt met 0,2%. Dat scheelt een beetje: voor 
iemand met een jaarinkomen van 35000 euro, levert dat 70 
euro op. Daarnaast zullen de heffingskortingen omhooggaan. 
Ten slotte stijgt het heffingsvrij vermogen, wat betekent dat 
mensen minder belasting betalen over hun spaargeld. 

Daarnaast is er ook slecht nieuws op het gebied van 
huurwoningen: de inkomensgrens van alleenstaanden om 
voor de sociale huur in aanmerking te komen, gaat omlaag. 
Dat betekent dat nog minder mensen in aanmerking komen 
voor een sociale huurwoning; iets wat met name ouderen 
(die tot deze groep behoren) treft.  Deze inkomensgrens 
maakt het voor senioren onmogelijk om te verhuizen naar 
een geschiktere woonvorm als ze dat willen of als ze die nodig 
hebben. Dus klinkt het mooi maar wellicht maken ze ons blij 
met een dode mus. 
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Goed dat er eerder in verpleeghuizen getest wordt, nu 
nog ventilatiecheck 

Seniorenorganisatie KBO  is blij dat het coronabeleid in 
verpleeghuizen ingrijpend verandert. Als er in een 
verpleeghuis een uitbraak is, moeten personeel én de 
bewoners wekelijks worden getest. ”De huidige RIVM-
richtlijnen schrijven nu nog voor dat alleen 
verpleeghuisbewoners met klachten getest worden. 
Beschermingsmiddelen zijn er alleen voor werknemers 
die werken met bewoners die mogelijk of zeker besmet 
zijn. Met het nieuwe beleid worden ook mondkapjes 
preventief ingezet.  Nu moet het kabinet doorzetten en 
ook gaan onderzoeken of de ventilatie in verpleeghuizen 
coronaproof is.” Niet alleen binnen scholen maar ook 
binnen verpleeghuizen worden vraagtekens gezet bij de 
betrouwbaarheid van de ventilatiesystemen als het gaat 
om verspreiding van aerosolen via zo’n systeem. KBO  
dringt er daarom op aan dat ventilatiesystemen bij 
verpleeghuizen vóór 1 oktober gecheckt worden door 
uitbreiding van de taken van het Landelijk 
Coördinatieteam Ventilatie op Scholen. : “In 
verpleeghuizen verblijven kwetsbare mensen, daar moet 
de luchtkwaliteit goed zijn. Het mag niet zo zijn dat 
bewoners gevaar lopen door ondeugdelijke 
ventilatiesystemen.” 

 

Het bestuur is op zoek naar vrouwelijke kandidaten die 
bij een van de commissies hun medewerking willen 
geven. Aanmelden bij het bestuur. 
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Repair Café Gemert-Bakel succesvol            

 
Begin maart 2020 opende Repair Café Gemert-Bakel haar 
deuren. Echter, vanwege de Corona-uitbraak moest het snel 
weer dicht. Maar sinds juli zijn bezoekers iedere eerste en 
derde dinsdag van de maand hiervoor weer welkom in d’n 
Dörpel, Vondellaan 49-51 in Gemert. 
 
Koffiezetapparaten, stofzuigers, bladblazers maar ook textiel, 
klokken, fietsen en meubels; ze komen allemaal voorbij in het 
Repair Café in Gemert. Aan elk product is iets kapot en in de 
meeste gevallen kan dat, door één van de 25 vrijwilligers met 
technisch inzicht, netjes worden verholpen.  
De opkomst is groot en de reacties zijn positief. Niet alleen 
omdat de klant veelal het gerepareerde product weer mee 
naar huis kan nemen, maar ook vanwege de gezelligheid. Zo 
mag de klant tijdens de reparatie meekijken. Een gastvrouw 
zorgt voor een bakje koffie of thee. 
De sfeer onderling is goed en de richtlijnen van het RIVM 
worden goed toegepast.  
Het dragen van een mondkapje is voor iedereen verplicht. 
Een gastvrouw wacht je op bij de voordeur en brengt je naar 
de juiste plek.  
 
Bij het oprichten van het Repair Café is als doel gesteld 
tegengeluid te geven aan de wegwerpmaatschappij van nu. 
Weggooien is zonde en vaak niet nodig. 
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand is het Repair Café 
geopend van 9.30 uur tot 12.00 uur. I.v.m. het coronavirus  is 
het noodzakelijk om van te voren een afspraak te maken bij 
Harry Hellings  (06-18310729) of Theo Saalmink (06-
83617000). Op die manier wordt drukte voorkomen en kan 
iedereen beter geholpen worden.   
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6 feiten en fabels over het testament 
 
Een nalatenschap roept vaak veel vragen op. We hebben de 
meest voorkomende (on)waarheden over een testament op 
een rij gezet. 
 
(Klein)kinderen erven belastingvrij?  Klopt deels. Als u een 
deel van uw vermogen of bezittingen na uw overlijden aan 
uw (klein)kinderen wilt nalaten, zijn zij in 2020 tot € 20.946,- 
vrijgesteld. 
‘In mijn testament moet ik altijd een executeur aanwijzen’  
Onjuist. U kunt een testament opstellen waarin geen 
executeur is aangewezen. Dan zullen uw erfgenamen 
onderling de nalatenschap moeten afwikkelen. Omdat dit in 
de praktijk niet zo praktisch is, is een executeur wel aan te 
raden. Deze persoon – denk bijvoorbeeld aan een familielid, 
vriend(in) of notaris die onafhankelijk is - regelt de 
afwikkeling en verdeling hiervan volgens uw wensen. 
‘Ik heb niks na te laten, dus hoef geen testament op te 
stellen’  
Niet waar. Wilt u bijvoorbeeld de wettelijke verdeling 
aanpassen, erfbelasting besparen, nalaten aan een goed doel 
of een executeur aanwijzen? Dan moet u dit ook vastleggen in 
een testament. Bovendien bezitten mensen vaak meer dan ze 
denken, de hoogte van uw spaargeld zegt niets over uw 
wensen en vermogen. 
‘Een testament kost veel geld’  
Wat de exacte kosten voor een testament zijn, heeft te 
maken met wat uw specifieke wensen zijn. Het opstellen van 
een eenvoudig testament begint gemiddeld rond de 400 
euro. Het is verstandig om eens in de vijf jaar uw testament 
opnieuw te bekijken en zo nodig aan te passen aan uw 
situatie. 
Meer tips? Doe de Testamentwijzer  
 momentvoorjetestament.nl 

https://messagent.spnmail.nl/optiext/optiextension.dll?ID=XWcbZhheXxLsvwc8QrD7U8sEWF9fSv_TzT8s9DdKOkO0HibX7MX50FSFQTR3%2BxWMIE0zkPJ4wmGs2EiAgkpGh7PyqfI3eq2cXk
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Nieuwe leden :  
 
* De heer J. Nierop en mevrouw C. Nierop-                                    
Weel, Jacob Catsstraat 40 
* De heer H. Otten, Ridderplein 23 
* De heer A. Maas, Prinses Irenestraat 7-202 
* De heer Th. van der Heijden en mevrouw C. van der        
Heijden-Bekkers 
* De heer J. van Wetten, Dr. Schaepmanstraat 24 
* Mevrouw M. van der Putten, Schild 20 
*De heer N. Huijer en mevrouw Huijer-Deuveren, Elzent 34 
*De heer P. Dijsselbloem, Wijst 13 
* De heer A. Lok, Boskant 88, Handel 
 

†  Van de volgende leden nemen we helaas afscheid: 

 
*De heer K. Bevers, Boekent 7,  
*Mevrouw H. Ganzewinkel-van Wetten, Komweg 98 
*Mevrouw M. Sterken-van Osch, Watermolen 551  
*De heer A. Smits, Rector Beversstraat 75,  
* De heer J. van Lee, Heytsveld 96. 

 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verlies. 
 
Voor de volgende editie van okt-nov. dient u kopij in te 
leveren uiterlijk vóór dinsdag 20 oktober. 
Ter eigen controle met leesbevestiging doorsturen naar 
het redactieadres. 
 

Artikeltjes nooit langer dan 200 -
250 woorden. 


