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➔ Van het bestuur 

Beste mensen, allereerst voor jullie allemaal een 
voorspoedig 2020 en vooral in goede 
gezondheid.  Dit klinkt elk jaar weer hetzelfde 
maar het “voorspoedige” hebben we 
redelijkerwijs nog in de hand maar “in goede 
gezondheid” is nog maar de vraag en hopen 
natuurlijk allemaal dat te kunnen realiseren. 
Gelukkig denken we daar niet altijd over na maar 
we worden wel allemaal weer een jaartje ouder 
en we gaan er weer ons best voor doen door 
meer te bewegen, gezonder te leven en zoveel 
mogelijk mee doen aan activiteiten en vooral met 
elkaar. Het is van ieders belang om meer 
aandacht aan elkaar te schenken in onze directe 
omgeving en een hand te bieden aan diegene die 
dat nodig hebben. Zo komen we samen verder. 
Wij als bestuur denken daarin mee om dat te 
stimuleren. 
We hebben in 2019 afscheid moeten nemen van 
een aantal dierbare leden, 8 in totaal, en dat 
betreuren wij en wensen de familie sterkte met 
het verlies.   
Daar staat tegenover dat we 14 leden erbij 
hebben en dat brengt ons ledenaantal op 254 en 
dat juichen wij toe.  
In 2019 hebben we ons als bestuur weer extra 
ingezet om meer activiteiten aan te bieden 
waarbij de nadruk lag op: ontmoeten. Denk hierbij 
HighTea, Happen en Stappen, Kienen, bezoeken 
85-jarigen en vooral de Kerstviering. Ook in 2020 
gaan we deze trend doorzetten. In ons 
programmaboekje leggen we uit hoe en wat we 
gaan doen. 
Natuurlijk is ons streven om meer jongere leden 
aan te trekken met activiteiten meer op hen 
afgestemd. Dit doen we o.a. met onze nieuwe 
website: www.kbo-vessem.nl waar we sneller en 
regelmatiger: Nieuwsberichten, Nieuwsbrief en 
de Activiteitenkalender plaatsen. Ook willen we 

het gebruik van E-mail aanmoedigen onder onze 
leden. Er zijn maar 87/254 email adressen 
bekend en dat is veel te weinig voor het besluit 
om digitaal te gaan werken.  

➔ Het goede nieuws is dat we voor 2020 geen 
contributieverhoging hoeven toe te passen dus 
blijft het bedrag: € 20,00 per jaar en daarmee 
gaan we weer aan de slag een nieuw programma 
op te zetten met voor ieder wat wils. Ook komt er 
binnenkort een vitaliteit programma “Fit Gym” als 
aansluiting op de “Ouderengym” waarvan wij 
hopen dat meer leden hieraan deelnemen. 
Hierover berichten we jullie binnenkort. 
 
Tot slot wil ik als voorzitter ons hele bestuur 
bedanken voor hun geweldige inzet voor ons 
allemaal het afgelopen jaar. 
Henk Stoop, voorzitter KBO-Vessem 
 

➔ Terugblik op de kerstviering 
Op 19 december j.l. was het zover. 90 gasten en 
14 vrijwilligers waren te gast in het 
gemeenschapshuis D’n Boogerd. Hoewel het wel 
een beetje kamperen is in het 
gemeenschapshuis, is het gelukt een 4 gangen-
diner met een hapje op tafel te zetten. Het 
bestuur heeft geprobeerd een variatie van 
gerechten aan te bieden. Dat de keuze goed was 
is gebleken. Veel positieve reactie en van een 
enkeling is bijzondere keuze. Met andere 
woorden ook een principiële vegetariër was 
welkom.  
Als toeschouwer heb ik de relaxmomenten 
tussen de gerechten gevolgd. Uit de reacties van 
onze bezoekers is mij gebleken dat de keuze tot 
acts/muziek/samenzang een goede keuze was. 
Wij waren blij dat een collega van pastoor 
Lamoen, diaken Jansen, de voorlezing als 
introductie op de kerstviering heeft uitgesproken. 
Uiteindelijk was er een unanieme reactie, na de 
verloting van de bloemstukjes, de kerstverlichting 
flessen, de roep om dit in 2020 weer te doen 
was groot. 
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➔ Resultaat Clubactie Rabobank  
Opbrengst Rabobank clubactie is €331,46 
De KBO-Vessem is een bloeiende vereniging die 

al 50 jaar bestaat. Onze vereniging telt meer dan 

250 leden wat ongeveer de helft is van alle 

ouderen van 60+ binnen Vessem. Wij 

organiseren tal van activiteiten waar iedereen 

aan mee kan doen. 

Activiteiten waarin "ontmoeten in het eigen dorp" 

centraal staan, verdienen veel aandacht. We 

zoeken de plekken en de vorm op, die Vessem 

biedt. Daarom hebben we jaar-, maand- en 

weekactiviteiten.  

 

➔ Website openen kbo-vessem 
Het hoofddoel van een internetbrowser is het 
bezoeken van websites. Open als volgt een site:  
▪ Tik op de adresbalk bovenin. 

▪ Het toetsenbord wordt actief. Haal eventueel 

bestaande tekst eerst weg door te tikken op 

het kruisje, rechts in de adresbalk. 

▪ Er staat dan 'Zoek of typ een webadres'. Typ 

het adres van de website die u wilt bezoeken, 

bijvoorbeeld 'kbo vessem’ (zonder de 

aanhalingstekens). 

▪ Tik op het toetsenbord op Ga/enter.  

▪ De website opent. 

➔ Ons pensioen! Rol Kbo-Brabant 
Kbo-Brabant en stichting Pensioen-Behoud 
dagvaarden Nederlandse Staat. 
In het najaar heeft Kbo-Brabant zich ingezet voor 
het behoud van het huidige pensioen. Geen 
indexering en verlaging van het te ontvangen 
geldbedrag is een dreiging die steeds speelt.  
Als we nu de krant lezen, kunnen we constateren 
dat er pensioenfondsen inderdaad het uit te 
keren bedrag niet verlagen. Met andere woorden 
het feit dat de Kbo-Brabant, waar wij allen lid van 
zijn, niet voor niets deelneemt aan discussies 
over dit punt op landelijk politiek niveau.  
 

➔ Subsidie “Dorpen maken het verschil” 
De Kbo-Vessem wil zich in zetten voor alle 
senioren in Vessem. Ons dorp is mooi en biedt 
veel. Echter veel Vessemnaren kennen ons 
programma niet. We willen een huis aan huis 
flyer maken en daarom hebben we subsidie 
aangevraagd bij de gemeente. Inmiddels hebben 
we bericht dat de onkosten van € 344,00 vergoed 
gaan worden uit het budget van 
“Participatieprogramma gemeente Vessem”, dit 
is erg positief! 
 

➔ Personalia 
Overleden op 29.11.2019 Wim van de Sande 
 
Wij wensen de familie veel sterkte. 
 

➔ Mededelingen 

Programmaboekje Kbo-Vessem 2020, 
In februari krijgt u het programmaboekje 2020, 
samen met het tijdschrift “ONS”. 
De gemeentebalie is vanaf 1 september 2019l. 
niet meer zonder afspraak te bezoeken. 
Spontaniteit past niet meer. U kan telefonisch 
een afspraak maken (0497-531300) of via de 
webpagina van de gemeente. Op woensdag kan 
u nog spontaan binnenlopen. De gemeente-app 
op uw tablet helpt u verder.  
 

Ga het proberen en u geniet van recente informatie 
en foto’s 

 

kbo vessem
 

• kbo vessem 
 

KBO Vessem: Homepage 
 
 

https://www.kbo-vessem.nl 

 HighTea. Een initiatief van het KBO-bestuur. Doel: 
ouderen/senioren op een ongedwongen, gezellige m 
... Lees verder · Nieuws afbeelding ... 
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