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NIEUWSBRIEF 006 
Januari 2019. 

 
Beste Mensen, 
 
We hebben het oude jaar afgesloten en gaan met frisse moed beginnen aan 2019. 
 
Maar eerst een kleine terugblik op de KERSTVIERING 2018. 
We mogen terugkijken op een geslaagde en zeer goed bezochte kerstviering. Wel 
met enige vertraging maar die was des te meer een verrassing voor iedereen maar 
nog meer voor onze oud voorzitter Annie Goossens. Voor het vele vrijwilligerswerk 
kreeg zij uit naam van Z.K.H. Koning Willem Alexander een onderscheiding uitgereikt 
door onze Burgemeester Désirée Schmalschläger. Het optreden van het G.K.Z. St. 
Rémigius in haast originele DICKENS stijl werd alom gewaardeerd.  

 
Ook in het komend jaar 2019 zijn er weer diverse activiteiten gepland, te weten: 

1. ALGEMENE LEDENVERGADERING  
Op dinsdag 26 februari 2019 zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden. 
Nadere informatie hierover zult u tijdig ontvangen. 

2. RUMPELMIDDIG 
 Net zoals vorig jaar is die er nu ook weer en wel op zaterdag 2 maart 2019 
 Noteer deze datum want het belooft weer “wat” te worden. 

3. HERINGE BIETEN 
Dit is op aeschelegoonsdig 6 maart2019 

4. DE MEERDAAGSE REIS. 
 We gaan van 1 tot en met 5 juli naar Stadtkyl in Duitsland. Wie mee wil, mag 
 ook deze data alvast reserveren. Ook niet KBO leden zijn welkom. 

5. DAGTOCHT 
Deze zal plaats vinden op 14 augustus 2019 naar Ahrweiler & Remagen. 

6. BELASTINGADVISEUR 
Verder willen we U er op attent maken dat dhr. Frits Janssen tel 06-25027491 
gediplomeerd belasting adviseur voor KBO leden is en tegen een kleine 
vergoeding zijn kennis en hulp aanbiedt voor het invullen van uw 
belastingaangifte over 2018.  

7. VRIJWILLIGE OUDEREN ADVISEUR 
Indien er vragen zijn van algemene aard maar ook met betrekking tot de 
overheid en of gemeente Beekdaelen kan men zich wenden tot de heer Frits 
Janssen tel 06-25027491 en of dhr. Henry Okkersen tel 045-4041732. 

8. AED CURSUS 
Voor belangstellenden wordt er een cursus gegeven voor het bedienen van 
een defibrillator en bijkomende hulpverlening op 1 en 8 april 2019. 

9. Adreswijziging 
Indien U van woonplaats c.q. adres verandert, wordt U verzocht dit tijdig door 
te geven aan de Ledenadministrateur (Mariet Janssen). 
 
Deze nieuwsbrief kwam tot stand met medewerking van René Wennmacher. 


