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KBO Afdeling Hegelsom                                                                                                          

Opgericht 14 oktober 1965                                                                                            

Secretariaat: Kogelstraat 36, 5963 AP Hegelsom                                                                 

e-mailadres: kbohegelsom@gmail.com 

JAARVERSLAG 2020 

Ledenbestand   

Omschrijving             Aantal 
Ledenaantal op 1 januari 2020                176 
Nieuwe leden in 2020        +            6 

Gastleden in 2020        +            - 

Afmelding leden        -             5 

Afmelding leden wegens verhuizing -        3 

Afmelding leden wegens overlijden -        5 

Ledenaantal op 31 december 2020                169 
Op 20 februari hebben we afscheid moeten nemen van Toon Peelen, op 12 april van Ger Bouten, op 28 juni van 

Jan Heldens, op 10 september van Jeanne van Houtum – van Lieshout en op 29 september van Mia Kellenaers – 

van Dijk.                                                                                                                                                                

Mogen zij rusten in vrede.   

Leeftijdsopbouw             Aantal        Procentueel 
<65 jaar                        2                     1,2 

65 jaar tot en met 69 jaar                      32                              18,9 

70 jaar tot en met 74 jaar                      47                   27,8 

75 jaar tot en met 79 jaar                      47                   27,8 

80 jaar en ouder                       36                   21,3 

90 jaar en ouder                        5                     3,0 

Totaal                  169               100,0 
Het oudste lid is 92 jaar en het jongste lid is 57 jaar.                                                                                               

Het aantal vrouwelijke leden bedraagt 92 en het aantal mannelijke leden 77.                                                               

De gemiddelde leeftijd van de leden is 75,4 jaar.  

CORONACRISIS                                                                                                                                                 

In de regio Wuhan startte in december 2019 een uitbraak van een nieuw coronavirus, ook wel SARS-CoV-2 

genoemd. Het virus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Dit virus verspreidde zich vanaf februari 2020 in snel 

tempo over de wereld en is vooral voor ouderen gevaarlijk en soms dodelijk. Het virus behoort tot de familie van 

de coronavirussen waartoe ook SARS en MERS behoren. Het coronavirus is een virus dat zich richt op de 

longen. Veel patiënten hebben longklachten en zijn kortademig. Daarbij hebben ze koorts en hebben ze last van 

keelpijn en een vervelende hoest. Er is nog geen vaccin tegen dit virus.                                                                   

-     Op 27 februari bereikte het virus ook Nederland en door het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu) en het Kabinet werden op 12 maart maatregelen getroffen om de verspreiding van het virus verder te 

voorkomen. Het advies was om alle niet-noodzakelijke activiteiten en contacten op te schorten tot het einde van 

de maand maart. Ook de landelijke organisatie KBO-PCOB sloot zich bij dit advies aan.                                                            

-     Op 13 maart werd een extra ingelaste bestuursvergadering gehouden en gelet op de uitgebrachte adviezen 

werd besloten alle activiteiten in de maand maart niet te laten doorgaan. De Inloop van 13 maart is al niet 

doorgegaan en verder zijn niet doorgegaan het Eetplein op 18 maart, de jaarvergadering op 20 maart (werd 

doorgeschoven naar een later tijdstip), het wandelen op 26 maart en het Sociaal Café op 28 maart.                                                       

De leden werden over dit besluit op 13 maart per e-mail geïnformeerd. Leden, welke niet over een e-mailadres 
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beschikken en welke zich voor een van de activiteiten hadden aangemeld, zijn persoonlijk van het besluit op de 

hoogte gebracht.                                                                                                                                                          

-     Op 18 maart werd een digitale vergadering gehouden (via e-mail) en besloten werd, gelet op de verdere 

maatregelen en adviezen, alle activiteiten in de maand april niet te laten doorgaan.                                                  

-     Op 22 maart werd de leden per e-mail bericht dat de volgende activiteiten in de maand april geen doorgang 

konden vinden. Het wandelen op 9 en 23 april, de inloopmiddag op 10 april, het eetplein op 15 april en de 

themamiddag op 24 april. Leden, welke geen e-mailadres hebben en welke deelnemen aan de inloopmiddag en 

eetplein zijn hiervan telefonisch op de hoogte gebracht.                                                                                             

-     Als gevolg van de aangescherpte maatregelen is vervolgens besloten alle activiteiten in de maand mei en 

begin juni niet te laten doorgaan. Op 29 maart werden de leden per e-mail verteld dat het wandelen op 7 en 28 

mei, de inloopmiddag op 8 mei, de fietstocht op 14 mei, het eetplein op 20 mei en de dagtocht op 4 juni niet 

kunnen doorgaan. De deelnemers aan de inloopmiddag en eetplein, welke geen e-mailadres hebben, zijn 

hierover telefonisch geïnformeerd.                                                                                                                              

-     Op 28 april werden de leden door middel van een nieuwsbrief verteld dat iedere donderdagmiddag van 14.00 

tot 17.00 uur de gelegenheid geboden werd om telefonisch contact te hebben met de bestuursleden. Eventuele 

vragen konden ook via de e-mail worden gesteld. Van de geboden gelegenheid is echter geen gebruik gemaakt.                                                                                                                                                                      

-     Op 26 mei werd wederom een nieuwsbrief aan de leden verstuurd (via e-mail) of bezorgd bij de leden, welke 

niet over een e-mailadres beschikken. In deze nieuwsbrief werd het besluit van het bestuur verteld, dat ondanks 

de versoepelde coronamaatregelen alle verenigingsactiviteiten tot 1 september niet kunnen doorgaan. Het risico 

voor onze doelgroep is te groot en voorzichtigheid blijft geboden.                                                                              

-     Op 25 augustus werd weer een nieuwsbrief aan de leden verstuurd (via e-mail) of bezorgd bij de leden, welke 

niet beschikken over een e-mailadres. In deze nieuwsbrief werden de volgende mededelingen gedaan:                     

a.   Uitstel jaarvergadering 2020 en bestuursverkiezing                                                                                             

Vanwege de coronamaatregelen is de jaarvergadering op 20 maart  niet doorgegaan. Op de jaarvergadering 

waren de bestuursleden Henk van Dooren en Toon van Rens aftredend, doch per abuis was dat niet vermeld op 

de agenda. In artikel 10, lid 4 van de Statuten is bepaald dat de jaarvergadering uiterlijk vóór 1 juli moet 

plaatsvinden, maar als gevolg van de coronacrisis was dit niet mogelijk. Per e-mail zijn de leden op 13 maart  

geïnformeerd over het uitstel van de jaarvergadering. Door het bestuur is nu besloten om de jaarvergadering uit 

te stellen tot volgend jaar en tegelijkertijd te houden met de jaarvergadering 2021. De bestuursleden Henk van 

Dooren en Toon van Rens waren op de jaarvergadering 2020 aftredend en blijven nu aan als bestuurslid. Op de 

jaarvergadering 2021 zal de bestuursverkiezing plaatsvinden. De financiële verantwoording over 2019 is door de 

kascontrolecommissie (Annie Smits-van der Werf en Hay Arts) op 4 februari 2020 gecontroleerd en schriftelijk is 

vastgelegd dat alles in orde is bevonden. Op de jaarvergadering 2021 zal de financiële verantwoording worden 

besproken.                                                                                                                                                                

De leden werden in de gelegenheid gesteld om bezwaren  kenbaar te maken tegen het besluit van het 

bestuur om de jaarvergadering 2020 en de bestuursverkiezing naar 2021 door te schuiven. Van deze 

geboden gelegenheid is echter geen gebruik gemaakt.                                                                                      

b.   Activiteiten september                                                                                                                                           

Tot 1 september zijn alle activiteiten van onze vereniging vervallen. Als gevolg van de versoepelde 

coronamaatregelen werd in de maand september weer gestart met het wandelen (vanaf 3 september), de 

inloopmiddagen in de Hubertuskamer (vanaf 11 september) en het Eetplein (vanaf 16 september), uiteraard met 

inachtneming van de RIVM-maatregelen. Voor deelneming aan het Eetplein dient iedereen zich van te voren aan 

te melden. Tevens dient bij binnenkomst per deelnemer een ingevulde gezondheidsverklaring te worden 

ingeleverd.                                                                                                                                                                       

c.    Niet doorgaan dag- of middagtocht op 16 oktober                                                                                       

De geplande dag- of middagtocht op vrijdag 16 oktober werd geannuleerd. Het bestuur vond het nog te risicovol 

om met de bus te gaan.                                                                                                                                                

-    Op 5 oktober werd weer nieuwsbrief verstuurd of bezorgd in verband met de aangescherpte 

coronamaatregelen. Deze nieuwe regels hadden enkel gevolg voor het Eetplein, omdat hieraan slechts 30 

personen konden deelnemen. Na overleg met PETC+ werd besloten het Eetplein te spreiden over 2 middagen, 

zodat toch iedereen kon deelnemen.                                                                                                                           

-   Op 14 oktober werden nieuwe corona maatregelen van kracht. De horeca en restaurants werden gesloten en 

buiten mogen nog 4 personen samenkomen. Helaas betekent dit dat de geplande activiteiten (Eetplein bij 

PETC+, de wandelingen en de inloopmiddagen in de Hubertuskamer), tot nadere berichten volgen, niet meer 

kunnen doorgaan. De leden werden per email hiervan op 16 oktober op de hoogte gebracht en telefonisch zijn de 

deelnemers aan het Eetplein en de inloopmiddag, welke geen e-mailadres hebben, hierover geïnformeerd.                            

-   Op 11 december werd wederom een nieuwsbrief verstuurd of bezorgd met de mededeling dat de kerstviering 

helaas ook niet kan doorgaan. De kerstviering is altijd de laatste activiteit van het jaar, welke door veel leden 
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wordt bezocht. Als compensatie voor het gemis van vele activiteiten dit jaar heeft het bestuur besloten de 

contributie voor het jaar 2021 eenmalig te verlagen met een bedrag van Euro 10,00. Door de coronamaatregelen 

was het niet mogelijk een bezoekje bij de leden te brengen, daar we immers tot de risicogroep behoren.                                                                                                                                         

. 

Het was een onwerkelijk jaar met nauwelijks persoonlijk contact, 

veel thuis zitten en bijna geen verenigingsactiviteiten!  

Bestuurssamenstelling                                                                                                          
Tijdens de jaarvergadering op 20 maart zou Piet Holtackers afscheid nemen als bestuurslid, maar als gevolg van 

de coronacrisis is deze vergadering niet doorgegaan. Op 19 maart is Piet afgetreden als bestuurslid en het 

afscheid heeft op 3 juli plaatsgevonden.  

De bestuurssamenstelling op 31 december 2020; 

Naam Functie 
Henk van Dooren Voorzitter 

Jan Arts Secretaris 

Joop Hagens Penningmeester 

Mia Alaerds-Reintjes Bestuurslid 

Mia Buijssen-Keijsers Bestuurslid 

Tresie Knops-Curfs Bestuurslid 

Toon van Rens Bestuurslid 

                                                                                                                                         

Bestuur                                                                                                                                      

-  Vanwege de coronacrises zijn er dit jaar slechts een beperkt aantal bestuursvergaderingen gehouden en wel in 

de maanden januari, februari, maart, juli, september en december.                                                                                                                                                                                                                                                           

-   Op 9 januari heeft het voltallige bestuur een gesprek gehad met de voorzitter van de Regio Horst-Venray en 

een consulente van KBO Limburg.                                                                                                                                        

-   Op 28 januari werd deelgenomen aan een informatiebijeenkomst van KBO Limburg over het opzetten van een 

eigen website.  Naar aanleiding van de presentatie heeft het bestuur besloten om, mede gelet op de geringe 

kosten, een eigen website te gaan opzetten naar het model van KBO Limburg. Als gevolg van de coronacrises 

zijn de activiteiten door KBO Limburg voorlopig stopgezet.                                                                                        

-   Op 27 februari werd in Venray door een afvaardiging deelgenomen aan de Regioraadsvergadering van de 

KBO-regio Horst-Venray.                                                                                                                                                                          

-   Op 27 augustus heeft een afvaardiging van het bestuur samen met een afvaardiging van het Dorpsplatform 

Hegelsom een gesprek gehad met Ruud Lenssen over het vertonen van de documentaire (film) “Wei” in 

Hegelsom.                                                                                                                                                                    

-   Op 11 september heeft een afvaardiging van het bestuur de officiële opening bijgewoond van het Hegelsoms 

Hulp- en Ondersteuningspunt (HEHO) van het Dorpsplatform Hegelsom.                                                                       

-   Op 7 oktober heeft een afvaardiging in zaal Debije de dorpsdialoog bijgewoond, welke werd georganiseerd 

door de Gemeente Horst aan de Maas om mee te praten over de nieuwe regels voor subsidies vanaf het jaar 

2022.                                                                                                                                                                            

-   Op 12 november heeft een afvaardiging digitaal de Algemene Vergadering van KBO Limburg in Roermond 

bijgewoond.                                                                                                                                                                                                                               

-   Gedurende het jaar zijn door een afvaardiging van het bestuur diverse recepties in ons dorp bijgewoond bij 

gelegenheid van festiviteiten.                                                                                                                                        

-   Toon van Rens vertegenwoordigde onze afdeling in het stichtingsbestuur van het Parochiehuis Zaal Debije.  

Als gevolg van achterstallig onderhoud en de beperkte gebruiksmogelijkheden van het gemeenschapshuis heeft  

het stichtingsbestuur van het parochiehuis, met instemming van de deelnemende verenigingen in deze stichting, 

besloten tot een grote renovatie. Door de verenigingen is ingestemd met de verbouwingsplannen. Onze 

vereniging heeft hierbij de volgende punten ingebracht: Het gemeenschapshuis zal goed toegankelijk moeten zijn 

voor mindervaliden (gelijkvloers) en er zal een keukenvoorziening moeten komen, waardoor er meer 

exploitatiemogelijkheden komen. Het Eetplein zou dan ook weer in het gemeenschapshuis kunnen plaatsvinden. 

Verder is er behoefte aan een goede klimaatvoorziening en toiletvoorzieningen evenals een vergaderruimte. 

Tijdens de verbouwing kunnen de verenigingsactiviteiten plaatsvinden op het PETC+ terrein. Afhankelijk van de 

vereiste vergunningen en de benodigde financiële middelen zal naar verwachting de verbouwing in het eerste 

halfjaar van 2021 kunnen plaatsvinden 
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ERELIDMAATSCHAP EN KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING VOOR 

PIET HOLTACKERS BIJ AFSCHEID ALS BESTUURSLID  

Op de jaarvergadering van 20 maart zou afscheid genomen worden van Piet Holtackers als bestuurslid, maar 

vanwege de coronacrisis kon deze bijeenkomst helaas niet doorgaan. Op vrijdagmorgen 3 juli heeft het bestuur in 

een bijzondere bestuursvergadering, waarbij tevens de partners van de bestuursleden aanwezig waren, afscheid 

genomen van Piet. Door voorzitter Henk van Dooren werd eerst uitgebreid stilgestaan bij de vele verdiensten van 

Piet voor onze vereniging. Als blijk van waardering voor het vele werk dat Piet voor onze vereniging verrichtte en 

zeer zeker in de beginperiode met weinig bestuursleden werd Piet benoemd tot erelid van onze vereniging. 

Verder kreeg Piet een attentie en was er een bloemetje voor Jo.  

    
Foto: Jan Arts                         Voorzitter Henk van Dooren feliciteert Piet met de benoeming tot erelid met attentie 

Op het einde van deze bijzondere bestuursvergadering in zaal Debije werd Piet volkomen verrast door de komst 

van de burgemeester en de kinderen en kleinkinderen van Piet en Jo. Piet werd namelijk koninklijk onderscheiden 

door burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de Maas. Piet werd benoemd tot Lid in de Orde 

van Oranje Nassau.                                                                                                                                                  

De uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding was gepland tijdens het afscheid van Piet als bestuurslid van 

onze vereniging op de jaarvergadering van 20 maart jl., maar kon toen onverwacht geen doorgang meer vinden 

vanwege de coronamaatregelen.                                                                                                                             

De Koninklijke Onderscheiding werd Piet toegekend voor zijn vele verdiensten voor onze vereniging en de 

Dorpsraad Hegelsom (thans Dorpsplatform). Door de burgemeester werd voorafgaande aan de uitreiking nader 

ingegaan op deze verdiensten. 

Piet is gedurende een lange periode bestuurslid geweest van onze vereniging.                                                                 

In oktober 2005 woonde Piet, op verzoek van het toenmalige bestuur, de bestuursvergadering bij om te kijken of 

de bestuursfunctie iets voor hem zou zijn. In de bestuursvergadering van november 2005 zegde Piet toe om 

bestuurslid te worden. Op de ingelaste algemene ledenvergadering op 16 december 2005, tijdens de kerstviering, 

werd Piet gekozen als bestuurslid. In de jaarvergadering van 24 maart 2006 volgde Piet Hay Linders op als 

penningmeester en hij bleef deze functie vervullen tot 11 april 2018. Piet werd toen opgevolgd door Joop Hagens 
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en hij bleef bestuurslid. Piet is dus ruim 14 jaar bestuurslid geweest, waarvan 12 jaar als penningmeester.                                                                                             

Piet was binnen het bestuur in het bijzonder belast met de organisatie van het Eetplein en de inloopmiddagen in 

de Hubertuskamer. Verder was Piet medeorganisator van de zomerse fietstochten en de jaarlijkse dag- of 

middagtochten. Verder woonde Piet vele vergaderingen bij van KBO Limburg, KBO Regio Horst-Venray en de 

KBO Regio Horst.                                                                                                                                                      

De vereniging is veel dank verschuldigd aan Piet voor het vele werk dat hij hiervoor heeft verricht en zeer zeker in 

een tijd toen internetbankieren en communicatie via e-mail nog geen gewoongoed waren.                                                                                                                                         

Piet hartstikke bedankt voor jouw inzet!                                                                                                                      

Daarnaast is Piet in de periode 1996 tot 2013 bestuurslid geweest van de Dorpsraad Hegelsom (thans 

Dorpsplatform) en van 2002 tot 2013 vervulde Piet de functie van penningmeester. Piet was tevens de 

contactpersoon naar de gemeente voor het onderhoud van de groenvoorzieningen in ons dorp.                                                                                                                                                

Als waardering voor zijn inzet voor de Hegelsomse gemeenschap heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd 

om Piet te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

                                                                   
Foto’s: Jan Arts   In verband met de coronamaatregelen werd de Koninklijke onderscheiding opgespeld door 

echtgenote Jo   

                                                                                                                                                              
Foto: Jan Arts         Piet en Jo Holtackers-Alaerds en burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Horst aan de 

Maas 
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In memoriam Miet Arts-Berents                                                                                                               

                                                                                                                
Op 4 november jl. is op 91 jarige leeftijd overleden Miet Arts-Berents. Miet was bestuurslid van onze verenging 

van april 1988 tot en met maart 2012. Voor haar vele verdiensten voor de vereniging werd Miet in 2005, bij 

gelegenheid van de viering van het 40 jarig jubileum van onze vereniging, onderscheiden met de Zilveren Speld 

van KBO Limburg en bij haar afscheid als bestuurslid werd Miet benoemd tot erelid. Moge zij rusten in vrede.  

Activiteiten 2020                                                                                                                                            

In 2020 werden de volgende activiteiten georganiseerd:                                               

Inloopmiddagen Hubertus kamer                                                                                                            
Op Iedere 2e vrijdag van de maand zou in de Hubertus kamer een inloopmiddag worden gehouden. Op deze 

middag kan er worden gekaart of gewoon een praatje worden gemaakt onder het genot van een kop koffie. Van 

belang is het sociale contact. De belangstelling voor deze inloopmiddagen is gering, ongeveer 8 tot 10 personen. 

Vanwege de corona pandemie zijn de inloopmiddagen in de maanden maart tot en met augustus en november en 

december niet doorgegaan.  

Eetplein bij Herberg Hegelsom (PETC+)                                                                                     
Het eetplein werd iedere 3e woensdag van de maand gehouden in Herberg Hegelsom (PETC+). Voor de prijs van 

€ 13,00 per persoon werd een uitstekend 3 gangen diner geserveerd. Gemiddeld zijn er tussen de 40 en 50 

deelnemers. Naast het gezamenlijk dineren is er volop gelegenheid voor sociale contacten. In de maanden maart 

tot en met augustus en oktober tot en met december is het Eetplein vanwege de coronacrisis niet doorgegaan. 

Wandeltochten                                                                                                                                                            
Van half maart tot september en van half oktober tot en met december zijn de wandeltochten door de coronacrisis 

niet doorgegaan. De wandelroutes variëren van 8 tot 10 km. met halverwege een koffie/thee pauze, Er werd door 

ongeveer 10 personen deelgenomen aan deze activiteit.                                                                                                                                                                                       

Fietstochten                                                                                                                                                                                                                          
Alle geplande fietstochten zijn dit jaar in verband met de coronacrises niet doorgegaan.  

Themamiddagen                                                                                                                                     

Door de coronacrisis zijn de geplande themamiddagen dit jaar allemaal niet doorgegaan. 

Documentaire (film) “Wei” in Hubertuskerk                                                                                                  
In samenwerking met het Dorpsplatform (steunpunt HEHO) is op zondagmiddag 27 september de documentaire 

(film) “Wei” van Ruud Lenssen vertoond in de Hubertuskerk..                                                                                                 

“Wei” is een documentaire (film) van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders 

vastlegt. Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en 

moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie is 

geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan. 

Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet 

steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in 

frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast 

te houden aan zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij. Wei is niet alleen een film over dementie 
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en mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven.                                    

Omdat het een emotionele film is, heeft er na afloop een gesprek met de aanwezigen plaatsgevonden, waarbij 

een gespreksleider en Ruud Lenssen aanwezig waren. . 

In verband met de Corona-maatregelen waren er een maximum aantal aanwezigen van 100 personen en 

aanmelding vooraf was verplicht  Er waren 70 deelnemers.          

Kerstviering 18 december                                                                                                                                                            

De kerstviering is helaas ook niet doorgegaan als gevolg van de coronamaatregelen. 

Dag- en middagtochten                                                                                                                                         

De geplande dag- en middagtochten zijn vanwege de coronacrisis niet doorgegaan.                                                    

Rabo ClubSupport                                                                                                                  
De jaarlijkse Rabo ClubSupport vond plaats in het najaar en het totaal over de deelnemende verenigingen en 

stichtingen te verdelen bedrag bedroeg € 225.000. In de periode van 5  tot en met 25 oktober heeft onder de 

leden van de Rabobank Noord-Limburg de stemronde plaatsgevonden. Onze vereniging voldeed aan de gestelde 

voorwaarden en de aanmelding aan deze ClubSupport is door de Rabobank Noord-Limburg goedgekeurd. De 

financiële bijdrage zal worden gebruikt voor het organiseren van activiteiten voor senioren zowel recreatief als 

educatief. Vanwege de coronacrisis is op 26 november de uitslag van Rabo ClubSupport bekend gemaakt tijdens 

een gezamenlijke televisie-uitzending van de lokale omroepen Horst aan de Maas, Venray en Venlo. De televisie-

uitzending, ClubHuis & Co is een programma van en voor verenigingen, met muziek, interviews en mooie 

verhalen uit onze eigen regio. Onze vereniging ontving een bedrag van € 489,67. 

Communicatie                                                                                                                                                             

De communicatie met de leden vond hoofdzakelijk plaats door publicaties in het Haegelsums Bledje en per e-

mail. Voor de leden welke niet beschikken over een e-mailadres werd de informatie op papier (flyer) aan huis 

bezorgd. Dat zijn er momenteel nog 26 op een totaal van 111 bezorgadressen. 

Sociale aangelegenheden                                                                                                    
Gedurende het jaar werd er aandacht besteed aan onze zieke leden en werd er een attentie bezorgd bij 

gelegenheid van een 50 of 60 jarig huwelijk. Ook ontvangen onze leden, welke de leeftijd van 80 jaar bereiken, 

een kaartje en de 90 jarigen een attentie.                                                                                                                 

Op het einde van het jaar werd een attentie bezorgd bij onze zieke leden en bij de leden welke zich bijzonder 

inzetten bij activiteiten van onze vereniging zoals het Eetplein en de bezorging van het KBO-PCOB Magazine.     

                                                                                                                                                      

Hegelsom, januari 2021                                                                                                              Secretaris Jan Arts                                                            


