Nieuwsbrief
We zijn gestart!
Gezellig, druk, enthousiast, fanatiek,
gemotiveerd, afwachtend, meeslepend,
verbaasd, blij, tevreden, geconcentreerd!

Opening van Ons (nieuwe) Huukske op 6 januari
Ik kom hiermee terug op de opening
van Ons (nieuwe) HUUKSKE op 6 jan en
met name op de speech van onze
voorzitter, Henri van der Vorst.
Behalve dat hij zeer terecht zijn oprechte dank uitsprak naar iedereen, die op
welke wijze dan ook, zijn of haar bijdrage heeft geleverd bij het welslagen van
alle werkzaamheden en dat was inderdaad niet gering, was ik echter persoonlijk niet zo blij
met zijn uitlating geen namen te noemen, maar daarbij
een uitzondering te maken voor drie mensen onder zijn
toehoorders.
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Zou ik geweten hebben dat hij ons in zijn woordje zou
vernoemen, dan had ik mezelf ook voorbereid, om kort
even het woord tot u te richten.
Ik zou de dank die hij uitsprak naar iedereen bevestigd
hebben, maar daarbij hemzelf nadrukkelijk hebben
betrokken. Ik denk, nee, ben er van overtuigd, dat Henri
in sommige gevallen niet altijd even goed begrepen
wordt, maar laat ik u verzekeren, dat niet zo heel veel
mensen echt weten hoeveel deze man en dus ook zijn
vrouw, voor onze vereniging betekend, gedaan heeft en
nog steeds doet.
Wij bedanken hem met name, voor zijn ultieme inzet
voor onze vereniging. “Chapeau!!”
Mede namens G van Hees en Kees de Haas,
Henry Engelaer.
Gezocht! Gezocht! Gezocht! Gezocht! Gezocht!
Wie komt ons team versterken? We zoeken enkele
gastheren/vrouwen die enkele uurtjes in de week onze
leden willen voorzien van koffie of thee.
Welke dagen en welke tijden zijn bespreekbeer.
Geef je op bij Lies van Gelder of Kees de Haas.
Na jaren trouwe dienst heeft Riet Maas aangegeven te
stoppen met haar functie van penningmeester. Natuurlijk
gaan we haar op gepaste wijze bedanken en afscheid van
haar nemen maar willen nu alvast een oproep plaatsen
voor een nieuwe penningmeester. Wie voelt zich
geroepen, uitleg van Riet wordt geregeld. Geef U op, we
hebben u hard nodig!! Wie wil en kan ons helpen?
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Kom kennismaken met Ons Platform!
KBO-Kring West Maas en Waal gaat in samenwerking met KBO-Brabant een bijeenkomst organiseren waarin Cubigo (Ons Platform) centraal staat.
Deze bijeenkomst zal bestaan uit presentaties, demonstraties, mogelijkheid tot het stellen van vragen en zelf
ervaren hoe Cubigo werkt.
De bijeenkomst vindt plaats op woensdag 21 febr

om 10.00 uur en wordt gehouden in Ons
Huukske, Zonnebloemstraat 3, BenedenLeeuwen en is toegankelijk voor iedereen, lid of geen
KBO-lid. De zaal is open vanaf 9.30 uur tot 12.00 uur.
Heeft u belangstelling of wilt u een
cursus volgen? Dan kunt u dat
aangeven bij iemand van het
bestuur.
Alle huidige leden en nieuwe leden krijgen een vervangende pas met de vermelding “Tijdelijke pas 2018”.
De verwachting is, dat alle leden in september 2018 een
“vernieuwde” pas ontvangen.
Het is weer bijna belastingaangiftetijd.
Vanaf 1 maart beginnen de belastinginvullers weer
met hun werk.
Uw aangifte moet vóór 1 mei binnen zijn.

Maak op tijd een afspraak met onze adviseurs,
namen en telefoonnummers staan in ons Contactblad.
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Beste leden,
Graag vragen wij uw aandacht voor
het volgende.
Om een referendum te organiseren
tegen de afschaffing van de Wet Hillen
hebben wij jullie medewerking nodig.
De inleidende fase is achter de rug:
25.000 ingevulde formulieren.
De wet Hillen regelt dat eigenaren van een woonhuis die
hun hypotheek (bijna) hebben afgelost, en dus ook geen
rente meer kunnen aftrekken, geen eigenwoningforfait
meer hoeven te betalen. Het afschaffen van de wet Hillen
en treft anno 2018 bijna een miljoen mensen. Onder hen
vooral ouderen die al jaren geconfronteerd worden met
een stapeling van bezuinigingsmaatregelen.
Alle seniorenverenigingen hebben geprotesteerd tegen
het afschaffen van de Wet Hillen: KBO-Brabant, PVGE,
KNVG, KBO-PCOB en ANBO.
Thans is de definitieve fase aangebroken, waarin
300.000 geldige ondersteuningsverklaringen vóór
8 maart a.s. dienen te zijn ingediend.
Doe dus mee, steun het referendum tegen de afschaffing
van de wet Hillen via de website www.stopaflosboete.nl.
Of vul een formulier in (te vinden in Ons Huukske)
en doe ze in de desbetreffende doos.
Wij sturen ze op naar de Kiesraad
(Postbus 2700, 6401 DE Heerlen).

