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Hierbij ontvangt u het magazine van de KBO voor december  2022. 
 
In memoriam 
Op 5 november j.l. is overleden ons lid Herman Schnieders van de Neptunusbaan op de leeftijd van 
87 jaar. 
Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies. 
 
Eindejaarsviering 
Dit is alweer het laatste magazine van 2022, de tijd vliegt! 
Op 16 december hebben we traditiegetrouw de eindejaarsviering: 
 Locatie: MFC Noorderbreedte 
 Tijd:  15.00 uur – 18.00 uur 
We beginnen de bijeenkomst met een eucharistieviering o.l.v pastor Karol Mielnik. Medewerking 
wordt ook verleend door het kerkkoor van de parochie, die tijdens de dienst, maar ook daarnaast 
enkele liederen ten gehore zal brengen. 
 
Na de eucharistieviering is het tijd voor een drankje en om ca. 16.45 beginnen we aan een luxe 
koffietafel. 
We vragen voor deze bijeenkomst een bijdrage van de leden van € 10.00, de rest wordt door de 
vereniging betaald. 
Opgave voor deze bijeenkomst is gewenst en graag voor 6 december opgeven via de mail 
kbo.klazienaveen@gmail.com of via mij (06 51102087 of 591315860) of een van de andere 
bestuursleden, telefoonnummers vindt u op de site van de KBO.. 
 
Programma 2023 
Gelukkig zijn we weer zo goed als verlost van de coronamaatregelen en kunnen we ook weer een 
“normaal” programma in elkaar zetten. 
Vaste onderdelen in het programma zijn natuurlijk de nieuwjaarsbijeenkomst in januari, de 
ledenvergadering in februari, de fietstochten in de zomer en de eindejaarsviering in december. 
Ten aanzien van de regiomiddag beraden wij ons nog. 
Het bestuur heeft al enige ideeën over de overige programmaonderdelen, maar suggesties van de 
leden worden ook zeer op prijs gesteld. 
Dus, heeft u wensen of ideeën voor een programmaonderdeel, aarzel dan niet en laat het ons 
weten. 
Programmaonderdelen kunnen betrekking hebben op voorlichting, maar ook 
amusementprogramma’s zijn mogelijk. We kijken wel naar de kosten en de meeste onderdelen 
zullen gratis zijn voor leden, maar soms is het nodig om een kleine bijdrage te vragen. 
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Ledenwerving  
Wij hebben te kampen met een afnemend ledenaantal en dat willen wij graag veranderen. 
Bij deze nodigen wij u uit om eens een familielid of bekende mee te nemen naar een bijeenkomst, 
om ze zodoende kennis te laten maken met de KBO. 
De KBO is een belangenvereniging van ouderen, maar dat is eigenlijk een beetje een oude 
benaming. Het begrip oudere moet ruim worden opgevat (senior) en mensen vanaf de leeftijd van 
55 jaar kunnen lid worden van de vereniging. 
 
Verschijningsdatum 
Het volgende magazine dat verschijnt is het blad van februari en dat verschijnt op 24 januari. 
 
Nieuwjaarsbijeenkomst 
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind januari en dat is te laat om de datum van de 
nieuwjaarsbijeenkomst te vermelden, daarom alvast in deze nieuwsbrief. 
 
De nieuwjaarsbijeenkomst vindt plaats op: 
 
  Datum: vrijdag 13 januari 2023 
  Tijd:  14.00 – 16.00 uur 
  Plaats:  MFC de Noorderbreedte 
 
Noteer deze datum alvast in uw agenda. Ik stuur tegen die tijd ook nog wel even een mail rond. 
 
Tot slot 
Ik wens u veel (lees)plezier met deze uitgave van het magazine. 
Daarnaast alvast fijne kerstdagen, een heel voorspoedig Nieuwjaar en ik hoop velen van u nog te 
zien op de eindejaarsviering of anders op een van onze ledenbijeenkomsten in 2023. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Bertus Hoge 
 


