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Nieuwsbrief van 23 januari, de volgende uitgave is 27 februari 2023. 

Memoriam: Hennie Alaerds-Verhofstad 
Op 27 december 2022 is ons bestuurslid Hennie Alaerds Verhofstad
overleden. Hennie was sinds 2017 een trouw bestuurslid en stuurde met
name het Eetplein, de thema middagen en andere activiteiten mee aan. 
Voor de verbouwing van ‘t Gasthoes had zij nog de leiding over de
gastvrouwen die daar zorgden voor de koffie en de thee.
Henny was een trouw bestuurslid waarop je kon rekenen. Niets was te
veel en altijd erg enthousiast.
Ik heb haar leren kennen als bestuurslid, als zeer bedreven en erg
betrokken met onze leden.
Het Eetplein was een kleine groep waar zij mee verder ging en al snel
groeide deze groep uit naar 50 personen, tot zelfs zoveel dat er een wachtlijst kwam. Zij zei ook
altijd mijn “kiendje”.
Ook erg betrokken bij de andere activiteiten en altijd behulpzaam.
Ik heb als voorzitter maar kort met haar mogen samenwerken maar ben wel net zolang in het 
bestuur als zij was.
Maart 2017 zijn wij samen op de jaarvergadering gekozen als bestuurslid. Ieder in een functie 
die ons is gevraagd.
Hennie was een vrouw die hield van rechtdoorzee en aanpakken. Zij was erg betrokken bij de 
KBO. Zelfs tijdens haar ziekte wilde ze nog alles weten over het reilen en zeilen van onze 
vereniging
Wij als KBO zijn haar veel dank verschuldigd en hebben op 4 januari 2023 definitief afscheid 
moeten nemen. Enkele weken daarvoor hebben wij dat nog wel persoonlijk kunnen doen in een
bestuursvergadering samen met haar partner Ben.

Namens het Bestuur KBO Horst, voorzitter Piet Verhaegh

Contributie-inning 2023
Het nieuwe jaar. Dus nieuwe automatische inning van de contributie.
Het komt eraan begin februari zal zoals we dat in de vorige jaarvergadering
afgesproken hebben €25,00 contributie worden afgeschreven.
We hebben ook een meevallertje in onze kas voor 2023. Datgene wat we al jaren opmerken en 
willen gaat gebeuren. We hoeven minder af te dragen aan de KBO Limburg in dit jaar.
Beste leden we hebben de contributie bijdrage (verhoging 5 euro) echt nodig want we hebben 
in 2022 een greep in onze reserves moeten doen om de organisaties die we uitgevoerd hebben
rond te krijgen.
Het mooie feest van ons 60-jarig bestaan is prachtig onder de begroting gebleven in 2022. Iets 
waar een penningmeester erg blij mee is. Ik hoop dat alle commissies en organisaties binnen 
onze KBO Horst dat in 2023 ook kunnen doen. 
Het huishoudboekje in balans houden. Het is een uitdaging en een verantwoording van ons 
allemaal. (Ik hoor het zuchten van degene die het huishoudboekje beheren).

MAAR BINNEN ONZE KBO KRIJG JE ER WEL WAT VOOR TERUG!
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KBO-dansmiddag voor 50-plussers 
KBO Horst organiseert vrijdag 24 februari weer een dansmiddag voor 50-plussers uit de regio in
de zaal Workout (Venrayseweg 116 Horst, voormalig dansschool Froxx)
Deze middag is van 14.00 uur tot 16.30 uur en de muziek wordt verzorgd door Dhr. Hay Fleuren
uit Sevenum.
Iedereen is welkom, dansliefhebber of niet. Ook niet leden zijn van harte
welkom.
De entree van deze middag bedraagt € 2,00 per persoon.
Drankjes zijn voor eigen rekening.
De dansmiddag in maart wordt gehouden op vrijdag 24 maart.
Contactpersoon: Christ van Vught 06-12399596

Themamiddag mantelzorg
De themamiddag mantelzorg is op dinsdag 28 februari 2023 in het Gasthoes in Horst. 
Aanvang 14.00 uur.
Wat is mantelzorg? 
Zorg jij voor een naaste die langdurig ziek is, een beperking heeft of hulpbehoevend is, dan ben
jij een mantelzorger.
Ook als de zorg vanzelfsprekend voelt, zoals zorg voor je kind of zieke ouder.
Mantelzorg is onbetaald en vrijwillig en kan nooit als een verplichting worden opgelegd. 1 op de 
3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 mantelzorg, dit zijn circa 5 miljoen 
mantelzorgers.
KBO HORST heeft 2 deskundige uitgenodigd om het onderwerp mantelzorg 
uitgebreid toe te lichten, Anja Damhuis van synthese, en Francien Peeters-Smits,
mantelzorgmakelaar uit Horst.
Zij zullen jullie wegwijs maken in het oerwoud van regels in Nederland.
Riet Collin van Hoek uit Horst zal een toelichting geven over de praktische invulling van de 
mantelzorger.
Riet, haar man Jan, is vorig jaar na een langdurige ziekte in februari 2022 overleden.
Rond 15.00 uur wordt er een koffiepauze ingelast.
Er is voldoende mogelijkheid om het stellen van vragen.
Als jullie interesse hebben om deze interessante middag te bezoeken is aanmelding 
noodzakelijk. In verband met de voorbereiding wil het Gasthoes graag van tevoren weten 
hoeveel mensen er komen.
U kunt zich aanmelden bij Frans Herraets of Jac Verdellen per E-mail of telefoon.
Frans Herraets; e-mail. fransherraets@kpnmail.nl of tel. 3983415
Jac Verdellen; e-mail. ja.verdellen@kpnmail.nl of tel. 06-14642346.
Graag aanmelden voor 20 februari 2023.

Inkomstenbelasting 2022 doen?     
De hulp bij de belastingaangifte inkomstenbelasting is een belangrijke
dienstverlening die we als KBO bieden. 

Zeker met de huidige energieprijzen en ook de andere prijsstijgingen is het
beslist niet altijd makkelijk om op de hoogte te zijn van alle wettelijke
maatregelingen. 
Daarom is het nu nog belangrijker dat we elkaar helpen. Zo ook met invullen en adviseren bij 
belastingaangifte en het aanvragen van zorg- en huurtoeslag. 
Voor onze “Horster” KBO-afdelingen is deze service daarnaast een mooie gelegenheid om in 
contact te komen met jullie “os leden ” en voor hen van betekenis te zijn, mogelijk ook op 
sociaal gebied.
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Begin 2023 krijgt u weer bericht om aangifte te doen.
Krijgt U bericht dat er een aangifte inkomstenbelasting moet worden gedaan en U wilt daarbij 
hulp van onze belastinginvullers, neem dan contact op met Piet Thijssen Librije 47 Horst 
telefoon 077 3982314. Of kijk in het rode boekje voor de namen van de invullers.
De kosten bedragen € 13,-- per aangifte, excl. reiskosten als dat van toepassing is. De 
Inkomstenbelasting aangifte kan pas na 1 maart 2023 gedaan worden, omdat de gegevens niet 
eerder beschikbaar zijn. Het aanvragen van een machtigingscode dient voor de tijd gebeuren.
Heb u het vorig jaar ook gebruik gemaakt van deze dienst dan neemt de belastinginvuller
zelf contact met u op.

KBO OUDERENADVISEURS     
De KBO Ouderenadviseur of een beter woord hiervoor vind ikzelf 
Ouderenmeedenker laat het volgende weten. 
Joost Emonts en nu ikzelf hebben de cursus bij de KBO gevolgd. 
Waarom? Op de eerste plaats omdat wij interesse hebben. Maar
vooral ook omdat wij zien en merken dat het aanbod aan voorzieningen en regelingen op het 
gebied van wonen, zorg en welzijn voor ons ouderen groot is. Mensen krijgen tegenwoordig met
zoveel verschillende regelingen te maken, dat zij vaak door de bomen het bos niet meer zien. 
Ook bestaande informatie is soms ingewikkeld en onduidelijk.  
We merken en horen dat steeds meer ouderen behoefte hebben aan hulp bij het zoeken en 
vinden van de juiste informatie. Die is er echt wel, maar het is de kunst om de weg vinden naar 
de instanties die je daarbij kunnen helpen. De (digitale) sociale kaart van de gemeente is een 
geschikt hulpmiddel en ook via de welzijnsinstelling Synthese is er een handige informatiegids 
voor senioren uitgegeven ”Samenwijzer”
Joost en ikzelf zijn vrijwillige ouderadviseurs die de opleiding bij de KBO-Limburg gevolgd 
hebben. 
Omdat wij tussen jullie instaan en zelf senior zijn willen wij jullie helpen de weg te vinden bij 
hulpvragen op gebied van zorg, welzijn, veiligheid, financiën of misschien vervoer. 
Luisteren naar uw vragen en meedenken over de mogelijke oplossingen. 
U houdt daarbij zelf de regie. Vertrouwen en opgedane kennis via de Ouderenadvies cursus 
van KBO Limburg is belangrijkste wat wij kunnen bieden. 
Wij zijn zelf ook lid van de KBO en werken zelfstandig en onafhankelijk. Maar wij zijn er niet 
alleen voor de leden van de KBO. Alle senioren uit Horst mogen een beroep op ons doen.  In 
verband met ons werk onderhouden wij veel contact met de gemeente en zorg- en 
welzijnsorganisaties. 
Binnen de KBO willen wij in de komende periode themabijeenkomsten mee helpen organiseren 
op sociaal, financieel en gezondheidsgebied zoals Mantelzorg, Beweging voor ouderen, 
Oudermishandeling, Eenzaamheid, Geheugentraining, Woningbeleid voor senioren, Subsidies, 
Bibliotheek en ouderen. Indien jullie meer ideeën hebben, laat het ons weten.

KBO OUDERENADVISEURS: SAMEN ZOEKEN NAAR MOGELIJKHEDEN
Joost Emonts T 077-3983798, Nico Aretz T 077 -3745816

Eetplein 
Beste mensen van “het eetplein”
Het volgende eetplein is op woensdag 8 februari, tussen 11.45 en 12.00 uur, zijn alle 
deelnemers aan het “Eetplein” weer welkom bij café/zalencomplex “De Leste Geulde”, 
Noordsingel 75. Vanaf 12.15 uur staat er een heerlijk diner voor u klaar.
Inlichtingen, aanmeldingen als ook het afmelden uiterlijk tot zondag 6 februari
bij Thijs Schoeber, Tel. 06-53726693, u kunt ook inspreken via de voicemail.
Kosten zijn nu nog €10,50, vanaf 1 maart gaat de prijs van het eetplein
waarschijnlijk omhoog.
Groeten Christ, Thijs en Margriet
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Kienen
Beste kieners 
De volgende kien datums zijn op 1 en 15 februari 2023.
De kien middagen zijn in ‘t Gasthoes. Aanvang 13.30 uur

Buitenactiviteiten  .   (zie voor verdere gegevens het infoboekje)  
Wandelgroep langere afstand.
Er wordt iedere vrijdagmiddag gewandeld.
Contactpersoon mevr. Tonnie van Wijk 077-3985022 
Wandelgroep kortere afstanden
Er wordt iedere maandagmiddag gewandeld.
Contactpersoon: mevr. Jet Zanders 077-8511259
Wandelgroep op de woensdag.
We lopen iedere woensdag middag
Contactpersoon: Frans Herraets 077-3983415

Jeu de Boules KBO   (zie voor verdere gegevens het infoboekje)  
Er wordt gespeeld iedere maandagmorgen en voortaan op vrijdagmiddag. 
Contactpersoon Mevr. Annie Weijs 077-3986172

Kaart en Rummikub liefhebbers zijn welkom in het Gasthoes
iedere donderdagmiddag   (zie voor verdere gegevens het infoboekje)  
Kaarten en rummikub in het Gasthoes op donderdagmiddag van 13.30 uur tot
17.00 uur.
Contactpersoon is Harrie Weijs 077-3982523 en vanuit ’t bestuur Christ van Vught

Jaarvergadering
Op dinsdag 21 maart 2023 zal de jaarvergadering worden gehouden in de Theaterzaal van ’t 
Gasthoes. Aanvang 14.00 uur. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
In de nieuwsbrief van februari komen wij hier uitgebreid op terug. Wij zijn ook nog op zoek naar 
nieuwe bestuursleden. Bent u of weet u iemand die deze taak op zich wil nemen, maakt dit dan 
kenbaar bij onze voorzitter Piet Verhaegh, telefoon 077-3985278

Bloemenketting Omroep Horst aan de Maas 
Veel van onze KBO-leden luisteren regelmatig op zondagmorgen naar de Wekkerradio en 
kregen te horen dat de Bloemenketting werd uitgereikt aan enkelen van onze Leden voor de 
verdiensten binnen onze KBO en wellicht ook voor de inzet bij andere verenigingen. 
Verdienstelijk dus voor de Horster gemeenschap en met name de KBO. Als eerste kreeg Theo 
Althuizen het rozenboeket van Toine Kneepkens, beheerder van de Merthal. Dit alles voor de 
burenhulp en als echte bestuurder en organisator bij de diverse verenigingen. Voor Theo stond 
al meteen vast dat de bloemen naar onze oud-voorzitter Frans Herraets gingen voor de 
verdiensten bij de KBO en voor de fijne samenwerking. Frans had een goed gevoel om bestuur 
en leden te motiveren en daarbij ontbrak nooit een schouderklopje en een positief woordje. En 
ook Frans hield de bloemen binnen de KBO. Deze keer gingen de bloemen naar onze voorzitter
Piet Verhaegh voor alle vrijwilligers van de KBO. Dat zijn meer als 80 leden die zich 
verdienstelijk maken voor onze vereniging. Beste vrijwilligers jullie hebben dit meer dan 
verdiend en onze voorzitter zal bij een volgende officiële gelegenheid dit nog eens extra 
onderstrepen. En waar de bloemen op 22 januari naar toe zijn gegaan dat was nog niet bekend 
bij het opmaken van de Nieuwsbrief. Maar de trouwe luisteraars van de wekkerradio hebben dit 
zeker gehoord.
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