
                                                november 2022 nummer  11 
 

 1 

 

De Nieuwsbron 
 

 

Wat de pot schaft!  
 

Op woensdag 09 november om 12.30 staat 
het diner weer voor u klaar en kunt u genie-
ten van een mooi driegangenmenu. De eigen 
bijdrage is € 10,00. Uw aanmelding is pas de-
finitief na betaling. U kunt zich die middag 
ook al aanmelden voor 14 december. 
 

U kunt zich t/m donderdag 03 november aanmelden bij Bea Spij-

kers 06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl  In dat geval dient 
u voor 03 november de bijdrage per bank te betalen. 
 

Instuif voor onze Sjeutelingen 
 

Op zondag 13 november om 14.11 
uur openen we het carnavalsseizoen 
met een spetterend optreden van Ser 
Richtig Rex. Hij is opgegroeid met 
Schlagers en Volksmuziek en zijn 

shows vol Schlagers en heerlijke humor zijn keer op keer een waar 
meezingfeest. Einfach Wunderbar, Supertoll und Stimmungsvoll! 
 

De eigen bijdrage is € 12,50 voor leden en € 15,00 voor niet-leden. 
Dat is inclusief ontvangst met koffie/thee en een Limburgs Buffet. 
 

U kunt zich aanmelden op woensdag 2 november van 13.00 – 14.00 
uur in ’t Heukske. Bij verhindering kunt u zich tot 2 november aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst 

via Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl 
 

Lezing “Rondom de kribbe” 
 

Op woensdag 16 november om 14.00 uur laat mevr. Maria Bonten ons ken-
nismaken met allerlei tradities rondom de kribbe. We maken kennis met de 
midwinter en allerlei symboliek rondom kerstmis, de kribbe en 3-koningen. 
Ook de symboliek van de Kerstman, Grootvadertje Vorst, Babousjka uit Rus-
land en Christkinl uit Duitsland passeren de revue. 
 

We hebben eerder kennis gemaakt met mevr. Bonten en het belooft weer een mooie presentatie als 
voorbereiding op het kerstfeest te worden. 
 

De eigen bijdrage is € 2,50 voor leden en € 5,00 voor niet-leden. Dat is inclusief koffie/thee bij de ont-
vangst. 
 

U kunt zich aanmelden op woensdag 2 november van 13.00 – 14.00 uur in ’t Heukske. Bij verhindering 
kunt u zich tot 2 november aanmelden voor plaatsing op de wachtlijst via  

Maril Kokkelmans 06 25 10 29 76 ofwel marilkokkelmans@hotmail.com 

 
 

Van het bestuur 
Zorgelijk is de situatie in de landelijke 
KBO. Tijdens de extra ledenvergade-
ring gaan we met elkaar in gesprek over 
onze opstelling. 
 

Colofon 
Secretariaat: John Buskens 

Maastrichterbaan 13 

6163 MA Geleen 

☏ 06 53 35 53 49 

@ buske118@gmail.com 
www.kbooudgeleen.nl 
 

Bankrekening:  

NL 79 RABO 01160.99.194 
 

Ouderenadviseur:  

Harrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07 

@ hgvaaasen@gmail.com 
 

Belastinginvullers: 

Harrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07 

@ hgvaaasen@gmail.com 
 

John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 

@ buske118@gmail.com 
 

Soosbeheer: 

Voor reserveringen en informatie: 

Bea Spijkers ☏ 06 20 44 25 41 

@ spijkers.b@home.nl 

LET OP KAARTVERKOOP VAN 13.00 -14.00 uur 

mailto:spijkers.b@home.nl
mailto:spijkers.b@home.nl
http://www.kbooudgeleen.nl/
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Oktoberwandeling 
Op woensdag 23 november om 14.00 uur vertrekt Rein weer voor een 
mooie wandeling in de omgeving van het Geleenbeekdal. De afstand is 5 – 
6 km met een tussentijdse pauze voor een kop koffie. Dus te doen voor 
een normale conditie. 
 

De eigen bijdrage is € 2,50 voor de koffie onderweg en aanmelden bij Rein 
Dolstra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com 

 

KBO-film Foroxity 
 

Zondag 20 november om 11.00 uur: Good luck to you, Leo Grande Corsage 
 

Haar man Robert verzorgde voor Nancy een huis, een familie en een goed leven. 
Maar goede seks stond niet op het menu. Wanneer Robert komt te overlijden 
bedenkt Nancy een plan. Ze gaat op zoek naar avontuur en naar de voldoening 
die ze al die jaren gemist heeft. Echter had Nancy niet gerekend op goede seks én 
een goed gesprek...  
 

Tickets kosten € 6,00 voor KBO-leden op vertoon van de ledenpas en € 8,00 voor 
niet-leden en kunnen zowel aan de kassa als online worden gekocht. 
 

Wat te doen in december? 
- Wat de Pot schaft woensdag 14 december 
- Kerststukjes maken donderdag 15 december 
- Kerstviering zondag 18 december (mogelijk extra viering op zaterdag 17 december) 
 

 

 

 

Spreuk van de maand: 
 

Niets doen is vaak een actie met vergaande consequenties. 

Aanmeldingsformulier voor zondaginstuif op zondag 13 november om 14.11 uur  
 

Naam:............................................................... Postcode en huisnummer: ..........................................  
 
Aantal: ...........x € 12,50 en …….€ 15,00 = € ...................................  
 
Formulier inleveren op woensdag 02 november van 13.00 – 14.00 uur in ’t Heukske. 
 

Voor nadere informatie en aanmelden via wachtlijst tot 02 november kunt u terecht bij: 
Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl 
 

 
 
 

Aanmeldingsformulier voor lezing op woensdag 16 november om 14.00 uur  
 

Naam: ............................................................... Postcode en huisnummer:........................................... 
 
Aantal: .......... x € 2,50 en …….€ 5,00 = € .......................................  
 
Formulier inleveren op woensdag 02 november van 13.00 – 14.00 uur in ’t Heukske. 
 

Voor nadere informatie en aanmelden via wachtlijst tot 02 november kunt u terecht bij:  
 Maril Kokkelmans 06 25 10 29 76 ofwel marilkokkelmans@hotmail.com  
 
 

 
 
 

mailto:maredol52@gmail.com
mailto:spijkers.b@home.nl
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Extra ledenvergadering! 
 

Op woensdag 2 november om 14.00 uur is er een extra ledenvergadering als voorbereiding op een tus-
sentijdse Algemene Vergadering van KBO-Limburg waarin een voorstel aan de orde komt om het lidmaat-
schap van de Unie KBO op te zeggen. 
 

Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 14 juni j.l. heeft men besloten het lidmaatschap van Unie KBO 
pro forma op te zeggen. Pro forma betekent dat het besluit nog niet definitief is, maar dat men daarmee 
wel de mogelijkheid schept het lidmaatschap per 1 januari te beëindigen. Het bondsbestuur heeft na lang 
wikken en wegen besloten de Algemene Vergadering voor te stellen het lidmaatschap van Unie KBO de-
finitief op te zeggen. 
 

Inmiddels zijn de afdelingsbesturen in de regioraadsvergadering geïnformeerd over het waarom en hoe 
men verder wil gaan. Naast KBO-Limburg hebben of gaan ook de KBO’s van Noord-Holland, Overijssel en 
Gelderland hun lidmaatschap opzeggen. Op deze manier wordt de positie van KBO-POCB op het gebied 
van de landelijke belangenbehartiging behoorlijk onderuitgehaald. Als bestuur betreuren we deze stap. 
Over met name de landelijke belangenbehartiging is er in onze ogen nog veel onduidelijk. Dat maakt een 
goede afweging voor ons standpunt niet gemakkelijk. Vandaar dat we het van groot belang vinden om 
samen met u te komen tot een gedragen standpunt voor de extra AV-vergadering van KBO-Limburg op 
woensdag 9 november. 
 
Het Bondsbestuur stelt voor nu onze eigen koers te kiezen en het lidmaatschap van de Unie KBO per 1 
januari 2023 te beëindigen. 
 

Voorstel: 

1. KBO Limburg treedt per 01.01.2023 uit de landelijke Unie KBO. 
2. KBO Limburg wordt lid van de landelijke vereniging Koepel Gepensioneerden. 
3. KBO Limburg gaat op onderdelen samenwerken met KBO Brabant (o.a. een gezamenlijk ledenma-

gazine met KBO Limburg, KBO Brabant, KBO Gelderland, KBO Overijssel en KBO Noord Holland?) 
4. De contributieafdracht aan KBO Limburg wordt per 01.01.2023 verlaagd met € 2,60 per lid. 

 

Tijdens onze vergadering zullen we bovenstaande punten verder met u bespreken en aangeven waar naar 
onze mening haken en ogen aan vastzitten. 
 
Onze agenda voor 2 november is: 

1. Opening. 
2. Opzegging lidmaatschap Unie KBO door KBO Limburg. 
 

Pauze. 

 

3. Bespreken concept jaarprogramma 2023. 
4. Soosbeheer: 
5. Consequenties van hogere prijzen van inkoop en energie. 
6. Schoonmaken. 
7. Rondvraag. 

 

We hopen dat we op uw aanwezigheid mogen rekenen en gezien de inrichting van de zaal stellen we het 

op prijs dat u zich per mail of telefoon aanmeldt bij onze secretaris John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 

@ buske118@gmail.com 


