
 

4  

Overleden leden 

 

Dhr. J. Nieskens   Eduard van Wegbergplein 22 
Mw. N. Vennix-Huijbers     Eduard van Wegbergplein 24 
Mw. J. In den Kleef       Koppelstraat 9 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit 
verlies. 

KBO-PCOB Nieuwe Stijl 2021 t/m. 2024 

 

Vanaf 2017 werken KBO en PCOB op landelijk niveau samen en zijn de 
bureaus van beide organisaties samengevoegd. Er werd één nieuwe 
directeur benoemd. 
De tijdschriften van beide verenigingen werden samengevoegd tot het 
“KBO-PCOB Magazine” dat maandelijks in onze brievenbus valt. 
Vanaf 2017 is ook de inzet van de belangenbehartiging voor ouderen 
op landelijk niveau vanuit één bureau ter hand genomen. 
Het was aanvankelijk de bedoeling dat de samenwerking op termijn tot 
gevolg zou hebben dat er een volledige fusie zou volgen.  
Beide organisaties hebben een geheel verschillende structuur. 
De KBO is een organisatie met ca. 500 zelfstandige afdelingen en 11 
provinciale bonden die verenigd zijn in de Unie KBO. 
PCOB is één juridische landelijke organisatie met een centraal financi-
eel beleid. De activiteiten vinden plaats in ca. 300 lokale afdelingen. 
De samenwerking werpt tot nu toe zijn vruchten af, zoals een succesvol 
maandelijks Magazine. Ook de landelijke belangenbehartiging voor  
ouderen is aanzienlijk versterkt. 
De afgelopen jaren bleek het een moeizaam proces te zijn om de grote 
verschillen in structuur te overbruggen. Uiteindelijk is er in de loop van 
2020 door de ledenraden besloten dat de succesvolle samenwerking 
wordt voortgezet, maar dan met behoud van de zelfstandigheid van bei-
de organisaties. 
KBO en PCOB blijven samenwerken vanuit één kantoor in Nieuwegein. 
Er wordt in deze maanden intensief gewerkt aan de vormgeving van de 
samenwerking en wij verwachten dat er in de ledenraad van juni aan-
staande definitieve besluitvorming zal plaatsvinden. 
Degenen die meer willen weten over deze ontwikkelingen kunnen op 
onze website een brief vinden over “KBO-PCOB Nieuwe Stijl 2021 t/m. 
2024” 
Hierin vind u een uitgebreidere toelichting op het proces dan de ruimte 
in dit blad toelaat. 
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     April  2021 

voor het laatste nieuws: 
www.senioren-heythuysen.nl 

Secretariaat: Hooghveld 18 6093 DB Heythuysen, tel. 0475-492773 

Beste leden, 

 

Al weer ruim een jaar worden wij geteisterd door de gevol-
gen van het coronavirus. 
Voor velen van ons was dit een dramatisch jaar met veel 
persoonlijk leed en vaak ook veel materiële schade. 
 
Zondag 4 april vieren we het Paasfeest. 
Het bestuur wenst u toe dat dit een keerpunt zal worden 
en dat er licht komt in het verloop van deze crisis. 
 
Voor onze vereniging zijn de gevolgen ook zeer pijnlijk.  
De recreatieve en sportieve activiteiten hebben we helaas 
stil moeten leggen. 
Gelukkig blijft u geïnformeerd via ons maandelijkse  
Magazine van KBO-PCOB en dit informatieblad.  
Ook het behartigen van de belangen voor de ouderen blijft 
de volle aandacht houden. 
 
Wij wensen u allen fijne Paasdagen en hopen en bidden 
dat er vanaf april/mei steeds meer ruimte komt om elkaar 
te ontmoeten. 
 
Blijf gezond en zie om naar elkaar! 
 
Bestuur Seniorenvereniging Heythuysen. 
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Contributie 

 
In ons vorige infoblad hebben wij u laten weten dat de contributie 2021 
op een later tijdstip wordt geïnd.  
Wij streven er naar om dat in mei van dit jaar te doen. 
Met het in rekening brengen van de eigen bijdragen voor het Meer  
Bewegen voor Ouderen met name fitness en koersbal zullen wij  
wachten totdat er duidelijkheid is over het tijdstip waarop deze activitei-
ten weer kunnen worden hervat. 

   Buren 
   Hulp  
   Nodig?  
   Bel: 06-39614478  
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De inzameling van medicijnen stopt  

 

De Stichting Hart voor Roemenië stopt met onmiddellijke ingang de 
inzameling van onder andere medicijnen en verbandmateriaal.  
In 2013 is de Seniorenvereniging Heythuysen gestart met de inzame-
ling hiervan voor bovengenoemde stichting. Het bestuur wilde hier-
mee voorkomen dat er veel medicijnen weggegooid zouden worden 
of in het milieu verdwijnen. Een verspilling van geld en goederen!  
Een combinatie van factoren heeft er toe geleid dat Stichting Hart 
voor Roemenië gaat stoppen. Hierdoor kunnen wij ook niets meer 
afleveren. De loods in Panheel waarin alle hulpgoederen opgeslagen 
werden, wordt verkocht. Door de vergrijzing loopt het aantal vrijwil-
ligers terug en de Corana problemen spelen ook een rol.  
Er zal nog één voedseltransport plaats vinden en dan stopt deze  
organisatie.  
 
Vanaf deze plaats wil ik alle mensen bedanken die een bijdrage heb-
ben geleverd aan de inzameling. Ik wil u oproepen: gooi geen medi-
cijnen weg, lever ze in bij de apotheek of bij het gemeentedepot. Als 
inwoner van Leudal kunt u dit gratis doen.  
Laat ze niet in het milieu terechtkomen! 
 
Vriendelijke groet, Jos Hubers-Storm. 

De inzameling van medicijnen stopt  

 
Een klein zinnetje met een bedankje van Jos voor iedereen die de 
afgelopen jaren deze spullen hebben afgeleverd bij haar thuis.  
Zij zorgde voor ruimte in haar huis, maakte een keer in de maand op 
zaterdag tijd vrij om iedereen die spullen kwam brengen gastvrij te 
ontvangen. Ze zorgde dat alles op tijd in Panheel kwam. 
 
Een groot woord van dank is op zijn plaats voor Jos zelf.  
Met haar ‘Hart voor Roemenië’ op de goede plaats 
heeft zij er mede voor gezorgd dat er vele mensen in 
Roemenië geholpen konden worden.  
 
Jos, namens het bestuur van Seniorenvereniging 
Heythuysen,  
 
                            EINE DIEKE MERCI. 


