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Hierbij ontvangt u het magazine van de KBO voor oktober 2022. 
 
In memoriam 
Op 6 september is overleden dhr. Rudy Hanenbergh uit Erica. Wij wensen de familie veel sterkte 
met het verwerken van dit verlies. 
 
Dag van de ouderen 
Nadat vanwege corona er 2 jaar geen dag van de ouderen georganiseerd kon worden, is dat dit jaar 
wel weer mogelijk. 
 
Datum/tijd 
5 oktober 2022. Deur open om 10.00 uur, aanvang van het programma is om 10.30 uur, toegang is 
gratis 
  
Locatie 
Van der Valk Hotel Emmen, Verlengde Herendijk 50, 7833 JD Nieuw-Amsterdam 
  
Thema 
Er wordt dit jaar voor het eerst met een thema gewerkt. Dit jaar is dat Veiligheid. Het 
begrip Veiligheid kan natuurlijk ruim opgevat worden; veiligheid thuis, in het verkeer, financiële 
veiligheid en veiligheid online zijn een paar voorbeelden. 
  
Programma 
10.00 uur:           inloop 
10.30 uur:           welkom door de voorzitter van het comité 
10.35 uur:           opening door wethouder Rink 
11.45 uur:           lezing over fraude (online, bankpasfraude, emailscams, spoofing, phishing)  
13.30 uur:           Drenthe Plat treedt op (twee keer 45 minuten) 
15.45 uur:           einde dag 
 
Ik beveel deze dag van harte bij u aan. 
 
Museum Plus Bus 
De Stichting Museum Plus Bus biedt in samenwerking met Vriendenloterij een dagarrangement aan 
voor een bezoek aan een museum. 
Vervoer en toegang is voor rekening van de Stichting, verdere kosten zoals lunch e.d. zijn voor 
rekening van de deelnemer. 
Doelgroep zijn personen van 65 jaar en ouder die zelf niet in de gelegenheid zijn een dergelijk 
bezoek te organiseren 
Voorwaarde is wel dat er minimaal 30 en maximaal 45 deelnemers zijn. 
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De musea die voor ons interessant zouden kunnen zijn, zijn: 
Drents Museum, Fries Museum , Kröller-Müller Museum, Nederlands Openluchtmuseum, van Gogh 
Museum en Zuiderzeemuseum 
 
Datum in 2023 kunnen wij zelf vast stellen, indien nog beschikbaar. Wij moeten een opgave doen in 
oktober. 
Indien u belangstelling heeft graag zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de mail aan mij kenbaar 
maken. 
Opgeven van naam en het museum dat u zou willen bezoeken. 
 
Let wel: wij moeten in oktober aangeven of wij mee willen doen. 
 
Verdere informatie is te vinden op de website: 
 

 https://www.museumplusbus.nl/informatie/musea/ 
  
Programma 
 
Onderstaand in het kort even het programma voor de rest van het jaar: 

 30 september Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht, entree voor rekening van de 
vereniging.  

 28 oktober proberen we weer een regiomiddag te organiseren, nadere info volgt te zijner 
tijd. 

 25 november houdt de wijkagent een presentatie over hoe we het veiliger kunnen maken 
voor ouderen. Ook dit weer in de Noorderbreedte. 

 16 december staat er weer een Jaarafsluiting gepland met een eucharistieviering en 
koffietafel in de Noorderbreedte. Ook hierover volgt nog nadere bericht. 

 
 
Tot slot 
Ik wens u veel (lees)plezier met deze uitgave van het magazine. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bertus Hoge 
 


