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Beste leden van de KBO, 
De vakantieperiode loopt ten einde. Het klimaat is aan het 
veranderen en dit merken we vooral aan de aanhoudende 
hitte. In het laatste KBO/PCOB magazine staan tips hoe met 
deze verandering om te gaan. 
Het inkomen van senioren staat al jaren onder druk. De 
recente extreme prijsstijgingen hakken er dan ook stevig in. 
Via de website hebben we kunnen stemmen over de AOW, 
een petitie die gebundeld naar Den Haag is gegaan. 
Gezamenlijk met andere provincies hebben de senioren een 
behoorlijke stem in Den Haag. 
We klagen niet: onze energie stoppen we graag in iets 
positiefs! 
Het is altijd de moeite waard om bovenstaand magazine te 
lezen, er staan niet alleen bruikbare tips in maar ook 
gezellige verhalen. 
Als u een gezellig verhaal hebt en u vindt het leuk om dit 
met anderen te delen mag het gestuurd worden naar de 
KBO en kan desgewenst ook geplaatst worden in de 
NieuwsWijSr. Ook ideeën voor de activiteitencommissie zijn 
welkom. Loop eens binnen bij de soos bij Buurman op 
donderdagmiddag van 14.00-17.00 uur, daar wordt gekaart 
(rikken,bridge) en gerummikubt. Wie weet vind je het zo 
gezellig en leuk en kom je elke donderdagmiddag! Van 
sociale contacten worden we blij en ze maken het leven wat 
vrolijker: zoals dichter Martin Gijzemijter het verwoordt: 
Het leven is te kort om altijd te zeuren, 
vandaar dat ik me stort op dingen die mijn leven kleuren 
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Als KBO doen we ons best om leuke dingen te doen. 
Recentelijk hebben we op 24 juni onze vrijwilligers in het 
zonnetje gezet tijdens 
een gezellige doe-
middag bij de schutterij 
in Milsbeek. Zoals 
bijgaande foto laat zien 
schoten vooral de 
dames met scherp! Mia, 
Nelly en Truus:  proficiat 
met jullie gouden, 
zilveren en bronzen 
medaille. 

Verder zijn we met de 
huifkar op pad 
geweest, en er is 
volop gefietst op de 
woensdagmiddag en 
de bedevaart naar 
Kevelaer kon na 3 jaar 
weer doorgaan.  
 
 

Ook dit najaar staan er weer leuke activiteiten op het 
programma. Heel graag tot ziens!  
 
Vriendelijke groeten, het bestuur 
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OVERLEDEN LEDEN      
Marja Roelofs-Hoeksema, overleden op 8 juli 
2022  op de leeftijd van 75  jaar. We wensen 
haar echtgenoot Arnold, kinderen en 
kleinkinderen heel veel sterkte. 

 
WELKOM 
We zijn blij met de aanmelding van een 
nieuw lid: Frank Weijers. 
Veel plezier bij onze vereniging en we 

hopen je spoedig te ontmoeten bij onze activiteiten.   
                                                                                        
DANK-JE-WEL 
We willen onze grote dank uitspreken voor 
Mia Toonen- de Bruin. Na jarenlang trouw 
de NieuwsWijSr en KBO-PCOB magazine 
(voorheen de Nestor) rond te hebben gebracht heeft ze 
besloten om het, gezien haar leeftijd, wat rustiger aan te 
doen. Mia, bedankt voor al jouw inzet en trouw. 
Jacques Cöp zal haar wijk gaan overnemen en fungeren als 
contactpersoon. 
 
FIETSTOCHT 14 SEPTEMBER 
Start om 13.30 uur bij de 
kerk. 
 
(fietstocht in augustus naar Beers 
zorgboerderij Tienmorgen) 
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CULTURELE MIDDAG WOENSDAG 21 SEPTEMBER 
Tijdens deze middag maken we kennis met de culturele 
muziek, gebruiken en verhalen van de Molukse 
gemeenschap. Aanvang 14.00 uur bij Buurman. Nadere 
informatie en opgavebrief vindt u bij deze NieuwsWijSr. 
 
DATA ACTIVITEITEN 2022 
Inmiddels zijn de data bekend van de overige activiteiten. 
Kienmiddag, samen met de Zonnebloem: woensdag 9 
november. 
Kerststukjes maken: woensdag 7 december 
Kerstviering: donderdag 15 december. 
  

KANDIDAAT BESTUURSFUNCTIE 
Zoals bekend zijn we, na het aftreden van 2 bestuursleden 
tijdens de jaarvergadering in maart, op zoek naar aanvulling 
van het bestuur. We kunnen u nu meedelen dat Rob Hofkens 
zich beschikbaar heeft gesteld om de komende maanden 
mee te draaien als aspirant bestuurslid. Welkom in het 
bestuur Rob, we wensen jou veel succes en een fijne tijd toe! 
 

 

 

Komende programma staat op 
onze website. 
 
 
(volgende NieuwsWijSr verschijnt op 27 september 2022) 


