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Bestuur KBO Hoensbroek 
 Voorzitter: 

Louis Bos 

045-5210633 

 Secretaris: 

Wim van Bavel 

06-53582090 

 Penningmeester: 

Fred Storms 

06-44730684 

 Ledenadministratie en 

Activiteiten: Louis Bos 

                 Aanmelden  

          Louis.bos@ziggo.nl 

 

 Bestuursleden: 

Theo Berendse 

045-5218658 

               Hennie Amory 

06-17458608 

Sophie Jongen 

045-4052007  

Bert van Beusekom 

06-29533039 

Ben  Werry 

045-8885469 

 Ouderenadviseurs 
               Hub van Kessel 

Damian Dijkhoff 

Ben  Werry 

Afspraak maken via 

045-5335057 

Nieuwsbrief: Het bestuur 

KBO Hoensbroek 
Wim van Bavel 
6433 ET  Hoensbroek 
Wim.rieky@ziggo.nl 

Bankrekening: 
NL13 RABO 0172 4643 66 
Email:  
Wim.rieky@ziggo.nl 
website: KBOHoensbroek.nl  

 

               In deze Nieuwsbrief  
                  Leden KBO pasjes  
                 namens de voorzitter 

Komende Activiteiten 
      AVG ( algemene verordening gegevens bescherming)   
 
 

11 okt Thema : Muziek  middag 

24 okt Herfstwandeling 

8  nov Thema : Gezellige middag <kienmiddag> 

24  nov Ontmoetingen en Dansavond 

14  Dec Thema :   Kerstmiddag en Diner 

 

Volgende nieuwsbrief 15 jan 2019 / Kopie  15 dec  inleveren 

  
 
 

 Omdat de busreis van 19-9-2018 niet door kan gaan       
i.v.m.  te  weinig mensen, en het bestuur is de vraag         
 gesteld  of de KBO ook meerdaagse reizen wilt 
organiseren. Als er genoeg interesse voor is willen wij 
als bestuur kijken of dat mogelijk is. 
  
U kunt  zich melden als u daar interesse  in heeft bij 
Louis Bos of een van de andere bestuursleden. 
 
 
   Namens het bestuur van de KBO Hoensbroek 
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Namens de Voorzitter: 
 
 Wij zoeken ter ondersteuning nog Ouderenadviseurs die zich wil inzetten voor 
onze leden. 
U wordt opgeleid als Ouderenadviseur door de KBO.  
De Ouderenadviseurs kunnen u helpen met het zoeken naar antwoorden op tal 
van praktische zaken. Samen op zoek naar oplossingen die passen bij de woon- 
en leefsituatie, dat is het uitgangspunt.  
Tevens zoeken wij mensen die als Belastinginvuller actief willen zijn. 
Als hulp bij het invullen van de belastingaangiften. 
Een lastige klus, waarbij de belastinginvuller u behulpzaam kan zijn.  
 

                                  Komende activiteiten 
 
Donderdag     11 okt     Themamiddag     Muziekmiddag en spellenmiddag 
 

 Woensdag    24 okt  Wandeling   Herfstwandeling          
 
 
 
 
 Donderdag           8 nov      Themamiddag       Gezellige kienmiddag   
 
                                                                                                                                                                                                                                            

  Zaterdag   24 nov  Dansavond   orkest duo< Sunrice >              
 
 
 

 Vrijdag   14 Dec  Themamiddag  Kerstmiddag met Diner           
 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjcy9H24MbcAhULbVAKHQ-TB3wQjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v%3DJUydkCZ2qm0&psig=AOvVaw0Qj-KDo8XBeCplfudtEi2n&ust=1533037779471359
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                                        Beste KBO leden 

 

Wij als bestuur hebben wel eens gehoord dat sommige leden nog geen KBO 
pasje hebben. U kunt zich dan melden  bij Dhr. Louis Bos of bij een ander 
bestuurslid In het maandelijkse boekje KBO/POCB kunt u kortingen en 
aanbiedingen vinden zoals bruikbare informatie  voor de leden. 

( zie voorbeeld ) 

 

                                     

                                               

                                    Beste Leden 
                                           
                                            AVG 
U zult allen wel al gehoord hebben van de algemene Verordening Gegevensbescherming 
Uw geeft KBO Hoensbroek toestemming om specifieke persoonsgegevens zoals uw 
Naam, adres , geboortedatum , telefoon nummer en uw lidmaatschap nummer te  
Verwerken in de ledenadministratie mede voor het uitwerken voor activiteiten die 
De KBO Hoensbroek organiseert. 
 
Zoals beeldmateriaal of foto’s die de KBO Hoensbroek krijgt of maakt zal er zorgvuldig 
Mee omgegaan worden. 
 
Deze privacy  beleid geld ook voor de ouderen adviseurs en belasting invullers en                     
de bezorgers die boekjes van de KBO/POCB rondbrengen. 

 
Er zal na beëindiging van het lidmaatschap uw persoonsgegevens verwijderd worden 
Uit de ledenadministratie van de KBO Hoensbroek en KBO Limburg Roermond. 
U heeft het recht om de toestemming te allen tijde in te trekken. 
 
Bent u hiermee het niet eens met de (Algemene Verordening Gegevensbescherming) 
Kunt u zich melden bij de voorzitter Louis Bos of aan alle bestuursleden. 

 
                           Namens het bestuur van KBO Hoensbroek 
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                                                 Autofirst-BPNW  

                                                        Economiestraat 47C 

                                                        6433 KC Hoensbroek 

                                                        Btw Nr.: NL813959111B01 

                                                        KvK: 14082465 

                                                           www.autofirst-bpnw.nl 

 
 
 
 
 
 

http://www.autofirst-bpnw.nl/
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Dag Datum Aanvang Soort Omschrijving 

Bijdrag
e voor 
leden Locatie 

Donderdag 11 Okt 14.00 Themamiddag Muziek en spellemiddag € 3,00       
Ons 
Trefcentrum 

Woensdag 24 Okt 14.00 Wandeling Herfstwandeling € 0,00  

Donderdag 8 nov 14.00 Themamiddag Gezellige kienmiddag € 3.00 
Ons   
trefcentrum 

zaterdag 24 nov 20.00 dansavond Orkest < duo Sunrice > € 4.00 
Ons 
Trefcentrum 

AANMELDSTROOK  alleen bij kontante betaling inleveren bij één van de bestuursleden.  

Inschrijven kan bij voorkeur via overboeken op onze bankrekening NL13 RABO 0172 4643 66 op 
naam van KBO Hoensbroek. Aanmelden kan bij Louis Bos, telefoon  045-5210633  graag zo 
spoedig mogelijk, doch graag uiterlijk een week vóór de datum van de activiteit. 

Dhr./Mevr.: …………………………………………………………………………………………………………………………….…..… 

Adres : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Telf:……………………………….………………… Email ……………………………….……………………………….……………… 

Inschrijven voor deze activiteiten kan telefonisch bij Louis Bos, telefoon  045-5210633 of 
door inleveren van deze inschrijfstrook bij een van de bestuursleden. Bij te weinig 
deelnemers kan het bestuur de activiteit annuleren. Betalingen worden dan teruggeboekt 
en u krijgt hierover  bericht. 


