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Corona 
Corona is nog niet voorbij maar vrijwel alle maatregelen tegen Corona zijn ingetrokken. Dat 
betekend dat we ons “normale leven” weer kunnen leiden, elkaar weer kunnen ontmoeten en 
leuke dingen met elkaar kunnen ondernemen. Wij willen heel graag weer leuke activiteiten 
organiseren en hebben wat behoefte aan inspiratie. Laat ons weten wat u leuk vindt en/of waar 
u behoefte aan heeft. Mogelijk kunnen we het organiseren.  
Ook zijn we dringend op zoek naar nieuwe leden. Kent u in uw omgeving mensen die nog geen 
lid zijn van KBO Maasbree, inspireer hen en moedig ze aan om net als u lid te zijn van een 
mooie en actieve vereniging die niet alleen leuke activiteiten organiseert maar ook regionaal en 
landelijk uw belangen behartigd. 
 
Terugblik Infomiddag “Geheugen en vergeten” 15 maart in het Hoes van Bree 
Op een goed bezochte middag hebben we veel kunnen leren over hoe ons geheugen werkt en 
hoe het komt dat het ons soms in de steek laat. Specialist Ouderengeneeskunde Elian Gorissen 
wist ons op een deskundige en vooral begrijpelijke manier door deze ingewikkelde materie te 
leiden. Met veel praktische voorbeelden en handige tips weten we nu dat “vergeten” een 
normaal proces is wat bij het ouder worden hoort maar ook dat met beweging en het geheugen 
actief houden hier best wat te winnen is. Ook het thema “Dementie” kwam aan bod. Elian leerde 
ons dat soms wat vergeetachtig zijn heel wat anders is dan dementie hebben of dement 
worden. 
Een foto-impressie van deze middag vind u op onze website www.kbomaasbree.nl 
 

Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) 
De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt gehouden op 25 maart om 14:00 uur in het Hoes 
van Bree. 
De uitnodiging, agenda en bijbehorende stukken heeft u bij de magazinebijlage in februari 
ontvangen. 
 
  

    Agenda: 
 ViaVia infoloket, Iedere woensdagmiddag in de Bibliotheek van 14:00 – 16:00 uur 
  
 25 maart   Algemene Ledenvergadering 14:00 uur in Hoes van Bree 
 06 april   Eetpunt 
 14 april  Kienen 
 20 april   Eetpunt 
 22 april  Muziekmiddag met SOM orkest in het Hoes van Bree 
 04 mei  Eetpunt 
 12 mei  Kienen 



 
 

Bestuursleden waarbij U terecht kunt voor aanmelding voor muziekmiddag SOM: Truus Haenen, 077-465 1726; Hilde vd 
Sterren, 077-465 2119; Paulien Sprenger, 077-465 2793; Jan Hendriks, 077-465 1354, Tiny vd Perre, 077-465 2828, Ton 
Theeuwen, 077-465 2382, Sraar Wijnen, 077-465 2398. 
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22 April muziekmiddag met SOM 14:00 tot 16:30 uur in het Hoes van Bree. 
De KBO Maasbree heeft ook dit jaar weer het seniorenorkest SOM uitgenodigd voor een 
muzikale middag. Het belooft opnieuw een schitterende middag te worden, vol aansprekende 
instrumentale klanken met veel bekende muziek, hetgeen uitnodigt tot meezingen.  
Deze muziekmiddag is op vrijdag 22 april in het Hoes van Bree. Aanvang 14:00 uur, einde ca. 
16:30 uur. De entree is € 7,50 inclusief koffie. Ook niet-leden van de KBO zijn van harte 
welkom.  
Meldt u snel aan door het voornoemde bedrag over te maken op de rekening van de KBO 
Maasbree, IBAN is: NL54 RABO 0131 0947 77 of door betaling bij een van de bestuursleden 
(zie onder aan de pagina) De sluitingsdatum voor aanmelding deelname is gesteld op 18 april. 
Geheel in het teken van “met elkaar verbinden” zijn ook leden van de Zonnebloem en 
deelnemers van de Dorpsontmoeting van de partij. 
Graag tot ziens op 22 april in het Hoes van Bree. 
 

Onderzoek eetgedrag onder 65 plussers 
Iris Geominy is student aan Maastricht Universiteit, Campus Venlo en doet een 
afstudeeronderzoek naar eetgedrag onder 65 plussers. Het doel van dit onderzoek is om te 
kijken hoe mensen verschillen in eetgedrag en welke persoonlijke kenmerken hierbij 
voorkomen. Hiervoor is ze op zoek naar respondenten voor deelname aan een online 
vragenlijst. Het invullen van deze vragenlijst zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag 
nemen en deelname is volledig anoniem en vrijwillig. U kunt deelnemen aan deze vragenlijst als 
u 65 jaar of ouder bent, thuiswonend bent, en u geen verlies van smaak en/of geur heeft door 
een ziekte of medicatie.  
De link naar de vragenlijst: 
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b2ZnWPrgpCjcvGu  
Bij vragen mag u contact opnemen met Iris Geominy via e-mail; 
i.geominy@student.maastrichtuniversity.nl 
 
Namens Iris alvast heel erg bedankt voor uw tijd en moeite. 
 
Leden 
Afgelopen periode hebben we afscheid moeten nemen van Dhr. Wim Jacobs en Mw. Riek 
Tuinstra van Crasbeek die zijn overleden. We wensen al hun dierbaren veel sterkte bij het 
verwerken van dit verlies. 
 
Volgend KBO-PCOB Magazine verschijnt 28 april 2022. 


