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Jaarverslag 2019 KBO Best 
1. Inleiding door de voorzitter 

Beste leden van onze KBO, 

Hierbij biedt het bestuur van KBO Best jullie het jaarverslag 2019 aan. Dit jaarverslag 
beschrijft wat er in 2019 is georganiseerd en gedaan. Van ledenbijeenkomsten, 
(club)activiteiten, cultuur, reizen, individuele en collectieve belangenbehartiging tot de 
diverse bezoekgroepen, redactie enzovoorts. Op hoofdlijnen want anders zou er, omdat het 
afgelopen jaar weer bol heeft gestaan van activiteiten, een dik boekwerk ontstaan. Dit zeker 
omdat wij in 2019 ons 60-Jarig jubileum gevierd hebben. Bovendien is dat ook niet nodig 
want jullie KBO houdt iedereen op de hoogte van de nieuwsfeiten met de Nieuwsbrief KBO, 
de website www.kbobest.nl en Facebook. 

De website is inmiddels helemaal vernieuwd, wordt door onze webmaster actueel 
gehouden en is een echt visitekaartje naar zowel onze leden als derden. Het bestuur hoopt 
dat steeds meer leden en derden de weg naar onze website weten te vinden omdat daar op 
overzichtelijke wijze onze organisatie, aanspreekpunten, alle nieuwtjes en agenda’s worden 
gepresenteerd maar waarbij u zich ook eenvoudig kunt aanmelden voor bijvoorbeeld reizen 
en excursies en ook eventuele vragen kunt stellen.  

Inmiddels heeft het bestuur in lijn met de gestelde prioriteiten in het beleidsplan 2017-
2021 besloten om de Nieuwsbrief in een nieuw moderner jasje te steken dat beter past bij 
onze dynamische en moderne seniorenvereniging. In 2020 zal dit gestalte krijgen.  
Het afgelopen jaar heeft het bestuur maar ook onze vrijwilligers onder hoge druk weer weten 
te presteren waarbij de behoeften en wensen van jullie, onze leden, centraal hebben 
gestaan. Dat viel niet mee omdat zowel in het bestuur diverse vacatures onvervuld bleven 
maar ook de aanwas aan vrijwilligers om waar nodig een handje te helpen bleef achter bij de 
vraag. Onze KBO is een seniorenvereniging van, voor maar vooral door de leden. Senioren 
die zich inzetten voor hun medesenioren. Onze oproep aan jullie is dan ook om je bij een van 
de bestuursleden te melden om vrijblijvend een gesprek aan te gaan over welke bijdrage 
eventueel geleverd zou kunnen worden en samen te bezien welke het beste bij u past.  

Ons 60-jarig jubileum hebben we in 2019 samen met jullie op een prima wijze 
gevierd.  Verderop in dit jaarverslag wordt daar in de bijdrage vanuit de organisatie van de 
Ledenbijenkomsten nader op ingegaan. Als voorzitter wil ik, namens jullie, hierbij alle 
vrijwilligers die een bijdrage hebben geleverd aan het welslagen van de diverse jubileum-
activiteiten een groot compliment geven voor hun enthousiasme en inzet.  Een jubileumjaar 
waar we met z’n allen met trots op mogen en kunnen terugkijken. 
 Ook hebben we in ons jubileumjaar een intensieve campagne in de media gevoerd om de 
inwoners nog beter te informeren over wie we zijn, wat we doen en waarom we dat doen. 
Het bleef niet bij woorden alleen want in het verlengde daarvan is in het najaar een 
bijeenkomst in Prinsenhof georganiseerd waarbij zowel (nieuwe) leden als geïnteresseerden 
zich persoonlijk konden overtuigen van onze breed scala aan activiteiten en diensten en het 
gesprek daarover konden aangaan. Betreffende bijeenkomst was een groot succes en al 
deze activiteiten hebben in 2019 geleid tot een aanzienlijke groei van ons ledenaantal. 
Senioren voelen zich bij ons thuis. De laagdrempeligheid, het naar elkaar omkijken en er 
voor elkaar zijn staat bij onze KBO centraal. Ons aanbod aan een breed scala producten en 
diensten onderstrepen dat nog eens extra. Ons streven is dat alle senioren in Best mee 
kunnen doen en meetellen in onze Beste samenleving en tevens het stimuleren dat iedere 
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senior zijn of haar kwaliteiten kan ontplooien en inzetten voor zijn/haar medesenioren alsook 
de Bestse gemeenschap.  
 
Dit is mijn laatste bijdrage aan een jaarverslag van onze KBO. Na 11 jaar deel te hebben 
mogen uitmaken van jullie bestuur, waarvan de laatste 4 jaar als jullie voorzitter, vind ik de 
tijd gekomen om de voorzittershamer tijdens de Algemene Leden Vergadering in 2020 over 
te dragen. Ik ben er enorm trots op dat ik deel heb mogen uitmaken van een groot en hecht 
team aan vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor onze leden. Van mijn kant een 
diepe buiging en petje af voor alle vrijwilligers. Het was mij een grote eer en genoegen om 
met jullie verder te bouwen aan onze KBO tot wat die is: een eigentijdse seniorenvereniging 
waar solidariteit, onderlinge verbondenheid en zorg voor elkaar centraal staan. Ik heb het 
volste vertrouwen in het beoogde nieuwe bestuur en hun samenwerking met de vele 
vrijwilligers en wens hen daarbij alle succes.   
 

2. Ledenbijeenkomsten 2019 
Algemeen 
2019 was een druk jaar voor de hele organisatie en in het bijzonder bij de werkgroep 
bijeenkomsten. Op de eerst plaats waren er de nodige mutaties. Paula Niemeijer had al 
aangegeven een stapje terug te willen doen en Marianne van Summeren viel helaas door 
ziekte uit. Gelukkig is gedurende het jaar Silvia van Gent bereid gevonden om ondersteuning 
te geven aan de werkgroep ledenbijeenkomsten. Maar de grootste oorzaak van de drukte 
was natuurlijk het jubileum jaar.   
De activiteiten 
De activiteiten van de bijeenkomsten waren grofweg te verdelen in: 

a. de maandelijkse muzikale bijeenkomsten in de Prinsenhof 
b. de zondagmiddagbijeenkomsten in het kader van jubileum en ledenwerving 
c. de jubileumfeesten 
d. overige activiteiten 
e. bijdrage van ‘Golden girls’ als onmisbaar element bij alle activiteiten 

Ad a Maandelijks muzikale bijeenkomsten 
Deze middagen zijn altijd goed voor ruim 150 bezoekers per keer en we hebben er 6 gehad. 
De leden kijken altijd uit naar deze middagen, die bijna altijd uitverkocht zijn. Door iets meer 
te investeren in de kwaliteit van de optredende artiesten wordt de waardering groter. 
Ad b De zondagmiddagbijeenkomsten in het kader van jubileum en ledenwerving. 
Deze bijeenkomsten werden gewaardeerd door de bezoekers die een kaartje gekocht 
hadden. Het accent van de optredens was meer geëngageerd dan de artiesten die op de 
maandelijkse bijeenkomsten optraden. In 1 geval hebben we de middag afgelast in verband 
met te weinig belangstelling. De toegang was voor alle senioren van Best. 
Ad c  De jubileumfeesten (2 en 5 oktober) 
De voorbereiding voor deze feesten werd door de werkgroep, die hiervoor was opgesteld, 
uitgevoerd. 
De topper was het optreden van Christel de Laat in de Lidwinakerk waar ca. 500 bezoekers 
aanwezig waren. 
Een tweede hoogtepunt was een muzikale avond in ’t Tejaterke met de band “Tin Soldiers” 
die het repertoire van muziek uit de sixties tot in de puntjes beheerste. 
Beide feesten zijn succesvol en binnen het beschikbare budget uitgevoerd.  
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De jubileumweek werd afgesloten met een jubileum-mis op zondag. De toespraak werd 
verzorgd door de voorzitter Gaston Slagers. Vervolgens werd daarna in de Prinsenhof koffie 
met worstenbrood geserveerd voor de aanwezigen. 
Ad d. Overige ledenactiviteiten 

- Doe Zomer 
De doe Zomer, een gecombineerde activiteit van KBO en PVGE, vindt plaats in de maanden 
juli en augustus. Veruit populair zijn de terrasmiddagen, waarvan er dit jaar 2 gehouden 
werden, mede tot stand gekomen door het lokale mkb. De andere middagen waren 
midgetgolf, bezoek aan de dierentuin met een fotowedstrijd en een middag dart café. Dit 
laatste onderdeel had veruit de geringste belangstelling.   

- Happen en Stappen 
Inmiddels ingeburgerd een activiteit in voor- en najaar, waarbij de deelnemers de lunch 
gebruiken bij de lokale Makrovestiging en daarna met een dagpas geheel vrijblijvend de 
winkel kunnen bezoeken. Goed voor ca 25 personen per keer wat ook het maximum is.  

- Carnavalsontbijt 
Ook het carnavalsontbijt is elk jaar weer goed voor een volle Prinsenhof. Opgezet door KBO 
en PVGE voor alle senioren in Best. Compleet verzorgd ontbijt met het nodige amusement in 
de vorm van muziek en tonprater.  

- Nieuwe ledenbijeenkomst 
De nieuwe ledenbijeenkomst was natuurlijk in eerste instantie bedoeld om de nieuwe leden 
wegwijs te maken in alle activiteiten die KBO organiseert. Het was ook een mooie 
gelegenheid om mensen die potentieel lid zouden kunnen worden,  uit te nodigen. Dat 
hebben we geweten. Prinsenhof was te klein op het hoogtepunt van de avond. We kunnen 
vaststellen dat het enthousiasme van de deelnemers mede heeft bijgedragen tot het succes. 
Bovendien kunnen we vaststellen dat er duidelijk behoefte is aan een dergelijke bijeenkomst.   
Ad e. Bijdrage van de Golden Girls in 2019 als onmisbaar element bij alle activiteiten 
Steunpilaren bij veel bijeenkomsten waren natuurlijk de Golden Girls. Hierna geven zij hun 
eigen visie op de vele bijeenkomsten.  
Toen de KBO zo’n 15 jaar gelden iets te vieren hadden werd ons gevraagd of wij genegen 
waren om het “feestje” te verzorgen. Dus... de gasten verwelkomen met een kopje koffie of 
thee met cake of soesje. Tussendoor een praatje hier en daar over van alles en nog wat. 
In de pauze een drankje en een hapje. Dat is de werkwijze van de Golden Girls. 
Wanneer de gasten tevreden en met een lach huiswaarts gaan geeft het ons een blij en een 
voldaan gevoel. 
Ook de Seniorenraad doet, wanneer ze een themamiddag hebben, een beroep op de 
Golden Girls. 
Wanneer de KBO het lente- en herfstfeest met de bekende loterij viert dan kopen de Golden 
Girls de cadeautjes in en verpakken ze op een leuke manier. 
Het vergaren van de prijzen gebeurt gedurende het hele jaar. Dat is mogelijk om dat 1 van 
de Girls dikwijls met 2 anderen op haar vrije dag overal naar toe rijdt. Een leuk dagje uit dus 
en tegelijk inkoop voor het kienen en de loterijen. 
Ja dat kienen gebeurt ook 1 keer in de maand waarbij assistentie wordt verleend bij het 
omroepen van de nummers door een broer van 1 van de girls.  
De Golden Girls vinden het belangrijk dat iedereen in zijn of haar waarde gelaten wordt, alles 
samen wordt overlegd en dat we eerlijk naar elkaar zijn. Dat is  belangrijk en daardoor 
vormen ze een hecht team. 
Begonnen met 4 dames inmiddels uitgegroeid tot zes.     
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De golden Girls blijven hun werk doen zolang ze kunnen en het leuk vinden en 
ondergetekende vindt het fijn en is blij hier deel van uit te maken. 
Mammaloe (alias) 

Samenvatting ledenbijeenkomsten 
De groep ledenbijeenkomsten kijkt terug op een geslaagd jubileumjaar. De doelstelling dat 
de activiteit zichzelf ook financieel bedruipt werd ook dit jaar gerealiseerd. Dit komt natuurlijk 
vooral door alle personen, die zich belangeloos inzetten voor de totstandkoming. Voor de 
komende jaren zal de focus moeten liggen op behoud van het goede maar ook onderzoeken 
waar de belangstelling van de nieuwe lichting senioren naar uitgaat. Daarbij dient rekening 
gehouden te worden met een toenemend ledenaantal. Het verkrijgen van nieuwe vrijwilligers 
blijft de aandacht vragen.  
 

3. Werkgroep reizen en Excursies 2019 
De werkgroep Reizen en Excursie bestaat uit een ervaren groep van vier personen en is 
samengesteld uit de volgende personen: Loes Betlem, Elly van Dam, Jo Lips en Koos de 
Laat 
2019 was het jubileumjaar en je zou verwachten dat onze leden vooral de focus zouden 
hebben op de lokale activiteiten die werden georganiseerd door onze KBO. 
Daarvan is achteraf gezien geen sprake geweest. 
De geplande reizen, samengesteld op basis van de enquêtes die eind 2018 onder de leden 
zijn gehouden, heeft men enthousiast ontvangen en ook gehonoreerd door deel te nemen 
aan de dagtochten en meerdaagse reizen. 
Achtereenvolgens zijn de volgende reizen uitgevoerd: 
• Kloostermode in mei met 23 personen 
• 3-daagse tocht in april naar Texel met 23 personen 
• Kirchberg Oostenrijk in mei met totaal 34 personen 
• Biesbosch Dordrecht dag met vaartocht op 6 juni met 60 personen  
• Smokkelroute in november met 54 personen 
Eind 2019 heeft de werkgroep wederom een enquête gehouden waarbij we, ook tijdens de 
nieuwe leden dag in november, veel response hebben mogen ontvangen.  
Daarmee is de werkgroep aan de slag gegaan en heeft eind december het reisprogramma 
voor 2020 weer vorm gekregen. 
 

4. Werkgroep cultuur 
Elke maand melden de werkgroep; Pauly Peels, Kitty Jans en Mariet Goossens in de 
nieuwsbrief: 
- De Lunchpauze Concerten Muziekgebouw Eindhoven 
- 50 + filmtips Biobest 
- Klassieke workshops van Jarmila Pavel   
In januari februari en maart zorgden zij samen met de toneelgroep en de coördinatoren voor 
de communicatie, de kaartjes, de decorbouw, enzovoorts voor het toneelstuk “Van je familie 
moet je het hebben” door De Jeugd van vroeger. Uiteraard hoorde daar ook de recensie bij 
in de Nieuwsbrief april 
In de Nieuwsbrief van maart werd informatie verstrekt over de finale van het Archipel 
Muziekconcours op 19 maart. Daarnaast werd een bezoek georganiseerd aan het EDAH 
museum in Helmond waar 15 personen aan deelnamen.  Vervolgens werd op 16 juni een 
fietstocht georganiseerd naar galerie Het Kunsthuys Best waar 20 personen aan deel 
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hebben genomen. Daarnaast werd op 22 september per fiets met 10 deelnemers een 
bezoek gebracht het atelier van Piet Hein Eeek in Strijp S.  Tenslotte mag niet onvermeld 
blijven dat onze leden goed geïnformeerd werden over de Inloopochtend in 
gemeenschapshuis de Vlinderhei  
De kunstcursus van Jacques Heeren kende de afgelopen jaren veel deelnemers. Wij hebben 
het initiatief genomen voor een hernieuwde start. Wij houden u op de hoogte. 
 

5. Clubs en doorlopende activiteiten 
In het afgelopen jaar zijn er geen nieuwe clubs of activiteiten gestart. Wel is zoals al eerder 
gemeld begin 2019 de koersbalgroep in de Kadans onder de vleugels van KBO Best 
gebracht en ook heeft de dansclub ‘Dans je fit’ zich onder de paraplu van de KBO geschaard 
waarbij betreffende activiteit voor alle senioren toegankelijk is. 
Ook is in het afgelopen jaar gesproken met de vrijwilligers die in het Rode Kruis gebouw 
verschillende activiteiten en ontmoetingsmomenten mogelijk maakten. In verband met het 
stoppen door het Rode kruis van haar activiteiten is gesproken over een warme overdracht 
van activiteiten die blijven naar of de KBO of de PVGE. De uitkomst is dat alle activiteiten die 
blijven worden onderbracht onder de vleugels van de KBO. Het voormalige Rode Kruis 
gebouw heet inmiddels “Senioren Trefpunt” en is voor die activiteiten toegankelijk voor alle 
senioren in Best. De exploitatie van het gebouw is ondergebracht bij de SeniorenRaadBest. 

Eind 2019 bleek onze maandagochtend Tai Chi docent vanwege 
gezondheidsproblemen te moeten afhaken. Hetty de Bok heeft daarop een selectie traject 
met een drietal potentiële docentes opgezet. Gelukkig bleek een van de drie docentes ook bij 
de tai Chi groep goed te bevallen en beschikbaar te zijn op maandagochtend. De Tai Chi 
lessen verlopen nu dan ook weer helemaal volgens plan en als vanouds. Uiteraard met hier 
en daar wat andere accenten. 

Tijdens de bijeenkomst voor nieuwe (en huidige) leden van KBO Best was er veel 
belangstelling voor de presentatie van de clubs. Concrete ideeën zijn er echter nog niet 
uitgekomen. 
In de Nieuwsbrief maart 2020 heeft Petra Verheijen zich voorgesteld als kandidaat-
bestuurslid met als aandachtsveld clubs en activiteiten. Zij oefent deze functie Inmiddels uit 
en zal tijdens de ALV formeel worden voorgedragen tot bestuurslid.   
Wij kijken uit naar de samenwerking waarbij we de lopende activiteiten blijven ondersteunen 
en uiteraard plannen maken voor nieuwe initiatieven. 

6. Collectieve belangenbehartiging 
De collectieve belangenbehartiging van onze maar ook alle andere senioren in Best is 
gebundeld in de stichting SeniorenRaadBest (SRB). Binnen de betreffende stichting zijn de 
krachten van de KBO, de PVGE alsmede niet verbonden leden gebundeld en treed men op 
met een stem daar waar het de collectieve belangenbehartiging van alle senioren betreft. De 
collectieve belangenbehartiging is gericht op de belangenbehartiging van alle senioren in 
Best en wel door beleid beïnvloeding van voorgenomen gemeentelijk beleid en het kritisch 
volgen van de uitvoering daarvan. Denk daarbij aan het minimabeleid, seniorenhuisvesting, 
leefbaar- en veiligheid en dergelijke. Ook kunnen er vanuit de SRB voorstellen worden 
gedaan het college en kan worden ingesproken bij behandeling van onderwerpen die de 
senioren aangaat. Ook heeft de SRB periodiek gestructureerd overleg met de wethouder en 
laat het zich periodiek informeren door een Raad van Advies over gaande ontwikkelingen. 
Ook is er dankzij de SRB een seniorenhonk Trefpunt tot stand gekomen voor alle senioren 
waarmee een lang gekoesterde wens in vervulling is gegaan. Daarnaast organiseert de SRB 
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regelmatig informatiebijeenkomsten voor senioren over onderwerpen van direct belang zoals 
over levenseinde, testament, zorg etc. U vindt alle informatie op de website van de SRB: 
www.seniorenraadbest.nl. Niet onvermeld mag blijven dat de SRB ook projecten trekt die 
van belang zijn voor alle senioren waaronder het TOM-project (Thuis Onbeperkt Mobiel). 
Samen met jullie voorzitter maakt Ben de Klerk, als zijnde ons bestuurslid belast met de 
collectieve belangenbehartiging, deel uit van het bestuur van de SRB. Met hem hebben we 
een deskundige inbreng omdat Ben tevens zitting heeft in de Adviesraad Sociaal Domein. 
Ben is namens onze KBO en de SRB onze collectieve belangenbehartiger op lokaal 
gemeentelijk niveau, KBO- Brabant doet dat voor onze leden en alle andere senioren op 
provinciaal en landelijk niveau. Denk hierbij alleen maar aan hun inzet en het verdedigen van 
uw pensioenen maar ook aan hun doortastend optreden en ondersteuning bij Wmo-
perikelen, verlenging rijbewijzen en ga zo maar door. Uit het vorenstaande volgt dat we via 
de SRB binnen onze gemeente opkomen voor de collectieve belangen van senioren. Dit is 
een continu proces waarbij wij steeds alert moeten blijven en zullen zijn op nieuwe 
ontwikkelingen die zich aandienen.  
 

7. Individuele Belangenbehartiging 
De behartiging van de individuele belangen van onze leden behoort tot de kroonjuwelen van 
onze KBO. Het geeft gezicht aan het sociale karakter van onze seniorenorganisatie en 
inhoud aan het motto ‘er zijn voor elkaar’. Daar hebben we ook het afgelopen jaar weer 
behoorlijk in geïnvesteerd.  
De mensen van de bezoekgroep voor onze 85-jarigen en ouder bezoeken alle 85-jarigen en 
ouder rond hun verjaardag en brengen dan namens de KBO een klein cadeautje mee. 
Gewoon een sociaal bezoekje waarbij de mensen ook kunnen aangegeven of zij ook 
tussentijds nog een bezoekje willen. Daar hebben we namelijk een aparte Algemene 
Bezoekgroep voor. Deze Algemene bezoekgroep bestaat uit gemotiveerde vrijwilligers die 
graag contacten leggen en vooral een luisterend oor bieden.  Zij zijn er voor jullie, onze 
leden. Ook wanneer leden ziek zijn, in het ziekenhuis liggen of thuis herstellen: Jullie kunnen 
altijd een beroep op deze enthousiaste vrijwilligers doen. Wij hebben het afgelopen jaar 
moeten constateren dat er weinig gebruik wordt gemaakt van deze KBO-service waardoor 
ook vrijwilligers zijn afgehaakt. Misschien is de Algemene Bezoekgroep nog te onbekend of 
wellicht dat onze leden enige schroom hebben om daar een beroep op te doen. Dit laatste is 
absoluut onnodig. We proberen altijd in samenspraak te komen tot een goede ‘match’ tussen 
het de bezoeken lid en de bezoeker. Daarnaast zijn we naarstig op zoek naar vrijwilligers 
(mannen en vrouwen) die het leuk vinden om zo af en toe eens een medesenior te 
bezoeken. Het is leuk werk, geeft voldoening en vergt zo af en toe een uurtje van je vrije tijd. 

Daarnaast zijn er natuurlijk onze Vrijwillige Ouderenadviseurs. Zij zijn altijd makkelijk 
benaderbaar en aanspreekbaar en kunnen u adviseren op tal van gebieden en zo nodig 
doorverwijzen. Zij zijn goed toegerust op hun taak en verzetten veel en goed werk voor onze 
leden. Ook deze vrijwilligers hebben behoefte aan versterking. Door de toenemende 
vergrijzing zijn er steeds meer mensen die een beroep op zorg zullen doen. Onze vrijwillige 
ouderenadviseurs wijzen hen dan de weg.  De opleiding tot vrijwillige ouderenadviseurs 
wordt door KBO-Brabant verzorgd, wordt door ons betaald en bestaat uit enkele dagdelen. 

Ook beschikt de KBO over een onafhankelijke cliëntondersteuner WMO: Ben de 
Klerk. Zijn gegevens kunnen jullie vinden in onze Nieuwsbrief. Ben is prima opgeleid, is jaren 
lid geweest van de Adviesraad Sociale Voorzieningen (ASV) en heeft momenteel zitting in de 
Sociale Adviesraad en in het bestuur van de SRB. Kortom, hij is van alle markten thuis en de 
mensen weten hem inmiddels goed te vinden. Dat vindt hij niet erg want hij staat jullie graag 
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bij in WMO- zaken.  Overigens werkt ben niet alleen voor KBO-leden maar hij stelt zijn 
kennis, kunde en ervaring ter beschikking voor alle senioren in Best. Dat doet hij samen met 
Annelies Berende van de PVGE. Een prima duo.    
Tot slot hebben we nog onze belasting invulhulpen. Deze grote groep vrijwilligers helpt ieder 
jaar meer dan 100 senioren met het doen van hun belastingaangifte, Er wordt altijd graag 
gebruik gemaakt van deze service. Ook onze belasting invulhulpen zijn prima opgeleid en 
worden ieder jaar bijgespijkerd voor wat betreft de laatste nieuwtjes op belastinggebied. Dit 
jaar is de groep belasting invulhulpen weer uitgebreid met enthousiaste vrijwilligers. Duidelijk 
is dat hun werk altijd bijzonder gewaardeerd wordt. 
Alles overziende doet onze KBO veel aan individuele belangenbehartiging. Dat willen we zo 
houden en het liefst uitbreiden.  Het is niet alleen omkijken maar er ook voor elkaar zijn als 
dat nodig is.  

8. Redactie Nieuwsbrief 
De redactie van de Nieuwsbrief KBO Best bestond in 2019 uit de volgende personen: Cor 
Delissen (eindredactie), Jan van de Kerkhof, Vera Scharten en Jo Goossens. Drukkerij Best 
verzorgde het drukken van het blad. 
Deze redactie heeft aan het begin van 2019 een personele wijziging ondergaan. Er werd 
afscheid genomen van enkele leden en de nieuwe redactieleden hebben zich dat jaar de 
inhoud van de Nieuwsbrief eigen gemaakt. In de loop van 2019 kwam de wens naar voren, 
om de Nieuwsbrief een eigentijdse uitstraling te laten krijgen en werden initiatieven 
ondernomen, om niet alleen een andere ‘look’, maar ook een andere inhoud aan het blad 
mee te geven. 
De taken binnen de redactie zijn verdeeld naar ieders kwaliteit. Er wordt vaak vanuit de 
redactie verslag gedaan van een activiteit, maar gelukkig worden zij ook regelmatig door één 
van de leden getrakteerd op een verslag van een leuke dag. 
Eenmaal per maand komt de redactie bij elkaar om de taken voor de komende uitgave te 
verdelen. 
 
 


