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Beste leden KBO-Nuland, 

Er weer lekker op uit, wat hebben we daar zin in !  

Creatief? Laat uw werk zien op de Ons Zomerfair in Brabant! 

In de hoop dat we het coronavirus tegen die tijd onder controle hebben, wil KBO-Brabant een 

Ons Zomerfair organiseren aan het einde van de zomer. Er zijn verrassend veel ambachtelijke 
talenten in onze Afdelingen. Na zo’n lang isolement willen we er een echt feestje van maken: 
op een mooi landgoed met eten en drinken, muziek, gezelligheid, veel standhouders én 

bezoekers, ergens centraal in Brabant. Wilt u uw werk voor een groter publiek exposeren - en 
wellicht verkopen? Meldt u dan aan voor een kraampje via de website: www.kbo-

brabant.nl/zomerfair/ aanmelden vóór: 15 maart 2021. 
 

Indien u wel creatief bent, maar zich niet digitaal kunt aanmelden, bel dan naar Jacquelien 
Cuppers (KBO-Brabant) 073- 644 40 66.  

Bij voldoende deelname en natúúrlijk als het veilig kan, organiseert KBO-Brabant een 
inspirerende Ons Zomerfair. U verplicht zich nog tot niets, er wordt overleg gepleegd met 
allen die zich hebben aangemeld Doe mee! 
 

Jaarvergadering.  
 

Normaal gesproken zou in februari de algemene leden jaarvergadering gehouden worden, 
maar helaas, wegens de corona maatregelen kan deze niet doorgaan. Hopelijk kunnen we 

deze vergadering nog voor de zomervakantie houden. We houden u op de hoogte. Omdat we 
voor dit jaar geen programma kunnen samenstellen, ontvangt u ook geen jaarboekje dit jaar. 

Voor alle overige informatie over bv. belastinghulp, vaste activiteiten, kunt u ook het boekje 
van 2020 nog prima gebruiken. 
 

Zodra er weer activiteiten georganiseerd mogen worden zullen wij u hiervan via deze 
nieuwsbrief op de hoogte stellen. 
 

Overleden KBO-leden 2020. 

Zuster A Jetten   Overleden  03-01-2020  
M. van Stiphout   Overleden  08-01-2020  

T. van de Broek   Overleden  14-01-2020  
Peters-van Herpen, M.J.C. Overleden  12-03-2020  
Druenen, J.A. van   Overleden  27-03-2020  

Maas-Zwaans, C.F.   Overleden  01-04-2020  
Roos-van Hoek, M.W.L.  Overleden  02-04-2020  

Maas, C.A.    Overleden  04-04-2020 
Vd Meijden-vd Broek, B  Overleden  04-04-2020  
A.J. van Santvoort   Overleden  24-04-2020  

H. van de Wielen                 Overleden  17-05-2020  
R. van Heeswijk    Overleden  20-07-2020  

J.  van Heumen   Overleden  24-09-2020  
J. van Rooij    Overleden  19-10-2020  
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W. van Ewijk   Overleden  22-10-2020  
H. Zwanenberg   Overleden  23-10-2020  

J.  Voets    Overleden  06-11-2020  
W. Vos    Overleden  06-11-2020  

Verhoeven- Maas, M  Overleden  12-11-2020  
J. Kappen    Overleden  18-12-2020 
 

Dat zij mogen rusten in vrede. 

Melding van mutaties. 

Om ons ledenbestand goed in stand te houden met de juiste gegevens stellen wij het zeer op 

prijs indien u veranderingen door verhuizing, overlijden, e-mailadressen etc. tijdig wilt 
doorgeven aan de ledenadministratie: Nico van der Doelen, tel. 073-5321096 / 06 53102076 

of email naar nicoria@ziggo.nl 
 

Lid worden kan al vanaf 50 jaar  

Hebt u iemand in uw omgeving: familie, vrienden of kennissen die over de streep getrokken 

moeten worden om ook lid te worden, geef hen dan dat duwtje in de rug.  
Zeker jonge ouderen kunnen de gemiddelde leeftijd van onze vereniging positief beïnvloeden. 
Aanmelden kan bij Nico van der Doelen, tel. 073-5321096 / 06 53102076 of email naar 

nicoria@ziggo.nl Ook staat er een inschrijfformulier op onze website www.kbo-nuland.nl Een 
lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december en wordt elk jaar stilzwijgend verlengd. 

De contributie wordt in de maand januari geïnd.  
 

Beëindiging lidmaatschap 

Een lidmaatschap kunt u beëindigen door dit schriftelijk te melden bij onze 
ledenadministratie, Nico van der Doelen, Hoogstraat 8 te Nuland, of email naar 

nicoria@ziggo.nl Restitutie van contributie bij beëindiging van het lidmaatschap van het 
lopende jaar vindt niet plaats. Als u uw lidmaatschap wilt beëindigen met ingang van een 

nieuw jaar dan moet de afmelding uiterlijk 20 december voorafgaand hieraan bij de 
ledenadministratie binnen zijn. 

Bij overlijden wordt het lidmaatschap automatisch beëindigd. 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nog informatie willen dan kunt u dit krijgen bij 
Nico van der Doelen.  
 

Oplossing woordzoeker. 
 

De oplossing was: sneeuwketting.  
En ja, bijna hadden we deze nodig gehad. Wat hebben er toch veel mensen genoten van de 

sneeuw, het ijs en de lekkere zon erbij. Het was alsof we even op wintersport waren! 
Een welkome afwisseling in deze saaie tijd. 

Maar nu willen we toch echt naar het voorjaar met z’n bloeiende narcissen en dartelende 
lammetjes.  
 

 
 

                    
 
 


