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Hierbij ontvangt u het magazine van de KBO voor februari 2022. 
 
 
In memoriam 
Op 18 december 2021 is overleden dhr. Jans van der Weide van de Brugstraat 46. 
Jans was al vele jaren lid van onze vereniging. Wij betuigen de familie onze oprechte deelneming 
en wensen hen veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 
Nieuwjaarswensen 
Door corona zijn we nog steeds niet in staat onze ledenbijeenkomsten te organiseren, onze 
Nieuwjaarsvisite is dus ook niet doorgegaan. 
Bij deze wil ik u dan namens het bestuur een heel voorspoedig en gezond 2022 toewensen. Wij 
hopen dat we elkaar snel weer kunnen ontmoeten. 
 
Ledenbijeenkomsten 
Op het moment dat ik dit schrijf, is nog niet bekend hoe de maatschappij weer verder open gaat, 
dus of en hoe er versoepelingen komen. Dinsdag a.s. is er weer een persconferentie en de 
algemene verwachting is dat alles weer open gaat, maar dit zijn op dit moment nog aannames. 
In ons programma voor 2022 dat we al voorbereid hebben, staat de jaarvergadering gepland op 25 
februari. Als alles weer “mag” wordt dit onze eerstvolgende bijeenkomst. Noteer het vast in de 
agenda, maar ik hou nog een slag om de arm. Als dit doorgaat hoort u dat van mij via de mail. 
Laten we er maar het beste van hopen. 
 
Ledenadministratie 
Ik heb het al meerdere keren geroepen, maar een goede ledenadministratie is voor een vereniging 
van het hoogste belang, dus daarom nogmaals de oproep geef wijzigingen door. Email is in deze 
een goed communicatiemiddel en als u van ons geen mails krijgt en u hebt toch een mailadres, dan 
is uw mailadres bij ons niet bekend en wordt u ook niet volledig geïnformeerd. Geef dus altijd het 
mailadres door. 
 
Website 
Sinds januari van dit jaar heeft de KBO afd. Drenthe een nieuwe website waar ook alle afdelingen 
hun plek hebben. 
Het adres van de website is: kbodrenthe.nl 
Onder het kopje afdelingen zijn alle afdelingen van Drenthe te vinden met alle wetenswaardigheden 
zoals samenstelling bestuur, jaarprogramma, nieuwsbrieven etc. 
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Via dit pad komt u bij de afdeling Klazienaveen: 

 Kbodrenthe.nl 

 Afdelingen 

 Klazienaveen (naar onderen scrollen)  

 Aanklikken naar afdeling 

 Alle informatie komt dan beschikbaar door op het betreffende item te klikken. 
 
Als websitebeheerder is Bertha Hemme aangesteld, die wordt ondersteund door Jonny Hoge. 
Mocht u nog vragen hebben of iets kwijt willen op de site van de afdeling, kunt u een van beide 
benaderen. 
 

 
  
Ontkoppeling AOW en minimumloon 
In het regeerakkoord is afgesproken de AOW los te koppelen van het minimumloon. Dit betekent 
dat de AOW niet wordt geïndexeerd zoals het minimumloon en de uitkeringen. Veel politieke 
partijen zowel van de coalitie als de oppositie hebben laten weten het hier niet mee eens te zijn, 
evenals andere groeperingen zoals de ouderenbonden. Bij de behandeling van het regeerakkoord 
in de tweede kamer is dit onderwerp ook al uitvoerig ter sprake gekomen en is er op aangedrongen 
dit besluit terug te draaien. De regering beweegt nog niet erg.  
Mocht u in de gelegenheid zijn op de een of andere manier uw stem te laten horen bijv. via een 
petitie of iets dergelijks, aarzel dan niet, het gaat tenslotte ook om uw inkomen. 
 
 
Ik wens u veel (lees)plezier met deze uitgave van het magazine en bovenal blijf gezond!. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bertus Hoge 
 


