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De Nieuwsbron  

 

We kijken terug op de laatste maand van 2022 
 

Na drie jaar konden we weer aan tafel gaan voor ons jaarlijkse kerstdiner en voor de eerste keer in ’t 

Heukske. De muziek van een heus draaiorgel maakte de ontvangst van de gasten extra feestelijk. Met 
kerstmuziek van Andre Rieu op de achtergrond genoten we van een heerlijk diner geserveerd door be-
stuursleden met hun partners. Om half zes vertrokken de laatste gasten met een goed gevoel. Een mooie 
afsluiting van een verenigingsjaar na een moeilijke start in de eerste maanden vanwege Corona. 
 

Woensdag 21 december was de laatste poetsdag voor Claire van der 
Tuyn en Wilma Smeets. Nagenoeg wekelijks hielden zij 't Heukske 
schoon. Onder het toeziend oog van bestuurslid Bea Spijkers reikte voor-
zitter Peter Spronck hun een attentie als dank voor het vele werk uit. 
Om de schoonmaak te continueren zoeken we nog een dame voor de 
woensdagmorgen. Er is al één dame en met twee schoonmaken is altijd 
gezelliger. Wie O wie meldt zich aan? Mannen mag ook! Een mooi voor-
beeld hoe we als vereniging er samen iets moois van maken.  Wie volgt? 

 
Sjeutelingenzitting 2023: Er is nog plek! 
 

Eindelijk mogen we weer. Na 3 jaar is er op zon-
dag 29 januari weer onze gezellige Sjeutelingen 
zitting. We hadden al een voorproefje bij de ope-
ning van het seizoen en het kan alleen nog maar 
mooier worden. 
  

We beginnen om 14.11 uur en in de pauze wordt u getrakteerd op een 
heerlijke nonnevot. 
 

De eigen bijdrage is € 11,00 per persoon en u kunt zich nog aanmelden 
bij Maril Kokkelmans 06 25 10 29 76 of marilkokkelmans@hotmail.nl 

 
Wat de pot schaft!  

Op woensdag 08 februari om 12.30 staat het 
diner weer voor u klaar en kunt u genieten van 
een mooi driegangenmenu. De eigen bijdrage 
is € 10,00. Uw aanmelding is pas definitief na 
betaling. U kunt zich die middag ook al aan-
melden voor 08 maart 2023. 

 

U kunt zich t/m donderdag 02 februari aanmelden bij Bea Spijkers 06 

20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl. In dat geval dient u voor 02 
februari de bijdrage per bank te betalen. 
 

Helaas heeft de leverancier de prijs moeten verhogen. Dat betekent 
dat wij genoodzaakt zijn een deel van de verhoging (€ 1,00) te moeten 
doorberekenen. Met ingang van maart is de prijs dan € 11,00. 

 
 
 

Van het bestuur 
We gaan in het nieuwe jaar weer volop 
aan de slag met de vele activiteiten. He-

laas hebben we de lezing van 18 januari 
over Digitalisering van de Zorg moeten 
annuleren vanwege de zeer geringe be-
langstelling.   
 

Colofon 
Secretariaat: John Buskens 

Maastrichterbaan 13 
6163 MA Geleen 

☏ 06 53 35 53 49 

@ buske118@gmail.com 
www.kbooudgeleen.nl 

www.facebook.com/KBO.OudGeleen 
 

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 

@ heukskekbo@gmail.com 

Spreuk van de maand:  
Laat je dromen groter zijn dan je angsten 

mailto:marilkokkelmans@hotmail.nl
mailto:spijkers.b@home.nl
http://www.kbooudgeleen.nl/
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Lezing: Bokkenrijders binnen de Landen van Overmaas 
 
Op woensdag 08 februari om 14.00 uur verzorgt Frits Schoonbrood een lezing over de huiveringwekkende 
geschiedenis van de Bokkenrijders.  
 

Er bestaat nauwelijks een onderwerp in de Zuid-Limburgse geschiedenis dat met zoveel sagen, legenden 
en spannende verhalen omgeven is als dat van de Bende van de Bokkenrijders. Deze bende van nachtdie-
ven plunderde in de 18e eeuw kerken, pastorieën en boerderijen. Met slachtoffers werd niet zachtzinnig 
omgegaan. Evenals de heksen zouden de Bokkenrijders een verbond met de duivel hebben gesloten, 
waartoe zij een eed op onder meer een dode hand aflegden. Eind 1742 werd het eerste lid van de bende 
gearresteerd, gedetineerd en folterend verhoord. Het folteren had tot gevolg, dat er steeds meer namen 
van bendeleden uit de streek werden genoemd. 
 

Het is niet zo verwonderlijk dat er over dit geheime genootschap veel boeken 
zijn geschreven en zijn geschiedenis tot het Limburgs immaterieel erfgoed be-
hoort. Frits Schoonbrood heeft op basis van gedegen onderzoek een zeer om-
vangrijk boek geschreven en weet als geen ander ons mee te nemen in deze 
huiveringwekkende geschiedenis. 
 

De eigen bijdrage is € 2,50 inclusief een kop koffie/thee. 
 

Kaartverkoop voor deze lezing is op 01 februari van 14.00 – 15.00 uur in ’t 
Heukske. Indien u verhinderd bent kan dat ook via:  
Peter Spronck 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl 
 

Wandelen 
 

Op woensdag 15 februari om 14.00 uur vertrekt Rein weer voor een mooie wan-
deling 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. Aanmelden bij Rein Dolstra 
06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com  

 

KBO-film Foroxity: Zondag 19 februari om 11.00 uur De Acht bergen 
 

Naar de internationale, prijswinnende bestseller Le Otto Montagne van Paolo 
Cognetto. De Acht bergen vertelt het verhaal van de bijzondere vriendschap tus-
sen de stadse Pietro en Bruno; een jongen uit de bergen. In hun levenslange 
zoektocht naar geluk zwerft Pietro de wereld over terwijl Bruno trouw blijft aan 
zijn berg. Ondanks hun totaal verschillende levens, blijft de vriendschap uit hun 
kinderjaren ogenschijnlijk.  
 

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. 
 

 

 
 

 

 
 
 
 

Programma maart en april 2023 
 

Maart: 
05 (zo) 
08 (wo) 
15 (wo) 
19 (zo) 
29 (wo) 

 
Film ’t Heukske 
Wat de Pot schaft 
Wandelen 
KBO-film Foxoxity 
Lezing: Geheugentraining 

 April: 
02 (zo) 
12 (wo) 
16 (zo) 
19 (wo) 
26 (wo) 

 
Paasinstuif 
Wat de Pot schaft 
KBO-film Foxoxity 
Wandelen 
Uitstapje vrijwilligers 

 

mailto:peter.spronck@planet.nl
mailto:maredol52@gmail.com
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Geluk kun je vermenigvuldigen door t e delen 

HipHelpt W estelijke M ijnstreek brengt m ensen sam en.  
 

Hoe fijn  is het om  p raktische zaken zelf te  rege len én te kunnen doen?! 

Helaas zijn er m ensen in d e sam enleving  d ie zijn  aangew ezen op  hu lp  van 

anderen om  bep aa lde d ingen voor e lkaar te  krijgen. HipHelp t W M  is een 

vrijw illigersorgan isatie  d ie deze m ensen in  uw  naaste om g eving  g raag  help t. 

Onze vrijw illigers w orden ingezet b ij hulp vragen d ie afkom en  van 

b uurtgenoten m et w ein ig  to t geen financ iële  m idd elen en/of geen beroep  

kunnen d oen op  een e igen soc iaal netw erk. 

Kent u  iem and  d ie b innen de d oelg roep  valt o f m issch ien heeft  u  ze lf hu lp  

nod ig  m et p rakt ische hu lp  zoals het doen van boodschap p en, het doen van 

een klus in en rond om  het hu is, bezoek aan een arts, bezoek naar het 

z iekenhuis of k le in tuinonderhoud .  

 Een hulpvraag  ind ien is op  een 

laagd rem p elig e m anier m oge lijk via  

onze w eb site  

w w w .hiphelp t.n l/W este lijkeM ijnstreek 

óf via de lokale help desk m et 

te le foonnum m er 046-4262727 (van 

9:00-12:00u op  w erkdagen). Een van 

onze vrijw illige help deskm ed ew erker 

za l d an z.s.m . aan de slag  gaan om  

een m atch te  m aken m et  een 

geschikte vrijw illiger in d e buurt. 

 

Help t u  g raag  anderen en w ilt  u ook 

vrijw illiger w ord en van HipHelp t W M ? 

W e verw elkom en u g raag  b ij onze 

organisatie . U bent a ls vrijw illiger a lt ijd  vrij om  een hulpvraag  w el/n iet te  

ac cep teren. Bovend ien bep aalt u  ze lf voor w elke catego rie hu lpvragen u 

ingezet w ilt  w orden. W ij w eten  uit ervaring  d at  veel vrijw illigers vee l 

vo ld oening  halen door het m ooie  w erk dat verricht w ord t door een and er te  

help en! Aanm eld en kan eenvoud ig  via onze w eb site . A ls u behoefte hee ft 

aan m eer inform atie  kunt ook contac t opnem en m et de help d esk. 

 

U kunt ons ook financ iee l steunen d oor m id del van een donatie . 

Onze stichting  hee ft  de ANBI status.  Doneren kan eenvoud ig  via  

d e QR-code of m iddels een overschrijving  naar IBAN 

NL09RABO0302058087 t .n .v. Stichting  Hulp  in Prakt ijk  W este lijke 

M ijnstreek.  
 

Alvast  hart elijk dank namens HipHelpt  West elijke Mijnst reek!   

 

 

 Aanmeldingsformulier voor lezing ‘Bokkenrijders’ op woensdag 08 februari om 14.00 uur  
 

Naam:............................................................... Postcode en huisnummer: ..........................................  
 
Aantal: ...........x € 2.50 = € ..................  
 
Formulier inleveren op woensdag 01 februari van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske  
 

Voor nadere informatie of aanmelden: Peter Spronck 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl 
 

 
 
 


