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De Nieuwsbron
Corona, hoe verder?

Van het bestuur

We houden moed en hopen dat we
elkaar spoedig weer veilig kunnen
ontmoeten. In ieder geval staan wij
klaar om de deuren weer te kunnen
openen.
Colofon
Secretariaat: John Buskens
Maastrichterbaan 13
6163 MA Geleen
☏ 06 53 35 53 49
kbooudgeleen@live.nl
www.kbooudgeleen.nl

Op het moment van de voorbereiding van deze Nieuwsbron was het nog onbekend wat er na 2 maart gaat gebeuren. Zou er sprake zijn van enige versoepeling
ja of nee? De tekenen leken niet echt positief, toch gaan we niet bij de pakken
neerzitten. Ondanks deze onzekerheid gaan we door met de voorbereiding van
een aantal activiteiten. Zodra het weer mogelijk is kunnen we gelijk aan de slag.
Dat betekent uiteraard dat de planning onder voorbehoud is. U kunt zich gewoon
via de normale procedure aanmelden. Mocht de activiteit niet doorgaan dan
wordt u tijdig geïnformeerd en krijgt u de eventuele eigen bijdrage uiteraard terug. De herstart van de vaste wekelijkse activiteiten is natuurlijk ook afhankelijk
van de overheidsmaatregelen. Zodra er ruimte is om op een veilige manier samen
te komen wordt u via uw coördinator geïnformeerd.

Wat de pot schaft!

Bankrekening:
NL 79 RABO 01160.99.194

Op woensdag 10 maart om 12.30 gaat Marjolein Blenckers, de kok van “De Boerderie”, voor ons een heerlijke
maaltijd koken. Wij zorgen dat u veilig aan kunt schuiven.
Voor € 10,00 kunt u genieten van dit mooie driegangenmenu.

Ouderenadviseur:
Harrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07
@ harrievaasen@kbooudgeleen.nl
Belastinginvullers:
Harrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07
@ harrievaasen@kbooudgeleen.nl

In verband met de coronamaatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot 16 personen. Aanmelden kan tot 6 maart
en wel bij
Bea Spijkers 06 20 44 25 41 of spijkers.b@home.nl

John Buskens ☏ 06 53 35 53 49
@ johnbuskens@kbooudgeleen.nl
Soosbeheer:
Voor reserveringen en informatie:
Rein Dolstra ☏ 046 475 36 17
@ maredol52@gmail.com

Wandelen 17 maart

Op woensdag 17 maart hopen we eindelijk te kunnen
starten met de eerste wandeling van het jaar. Onder
leiding van Rein maken we een wandeling van circa
10 km en is geschikt voor mensen met een goede conditie. Onderweg zorgen we voor koffie.
We vertrekken om 13.00 uur vanaf ’t Heukske.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 – 20
Er is geen eigen bijdrage en aanmelden kan bij Rein Dolstra tel. 046 475 36 17 of
maredol52@gmail.com. Vol is vol.

Paasbrunch 28 maart
Op zondag 28 maart organiseren we van 14.00 – 17.00 uur een gezellige middag met muziek
en een heerlijk Limburgs buffet verzorgd door Chapeau Catering uit Hoensbroek.
De eigen bijdrage voor leden is € 10,00 (inclusief een consumptie?) Gezien de eventuele beperkingen vanwege corona is deze bijeenkomst exclusief voor leden.
De kaartverkoop is op woensdag 10 maart 14.00 – 16.00 uur in ’t Heukske. Bent u verhinderd
dan kunt u contact opnemen met Els Held (046 474 53 11 of 06 28 32 27 37) Uw aanmelding is pas definitief na betaling
van de bijdrage (overmaken op onze rekening NL 79 RABO 01160.99.194) onder vermelding paasbrunch.
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PREMIÈRE PASSIESPELEN UITGESTELD TOT LATER DIT JAAR
Na een eerder uitstel van de Passiespelen Tegelen van 2020 naar 2021 wegens COVID-19 heeft het bestuur van de stichting noodgedwongen moeten besluiten om
óók de première op zondag 18 april 2021 uit te stellen – en daarmee de hele speelreeks – naar een later moment dit jaar. Het is niet realistisch om te verwachten, dat
op 18 april een coronaveilige voorstelling ‘op anderhalve meter’ kan plaatsvinden.
Momenteel kan er niet gerepeteerd worden. Een essentiële voorwaarde om een volwaardige en artistiek verantwoorde voorstelling te kunnen spelen. Al het andere – decor, kostuums, muziek – is klaar
en de medewerkers staan te trappelen om aan de slag te kunnen.
In het voorbije jaar en vooral na de beslissing begin november 2020 om een coronaproof voorstelling te gaan maken, is
er achter de schermen – binnen de toegelaten ‘omvang’ – hard doorgewerkt en gerepeteerd, althans op momenten dat
dat (nog) mocht. Het wordt een compacte, iets kortere voorstelling, zonder pauze, die twee keer per dag gespeeld kan
worden. Het moet immers voor het publiek en voor de medewerkers 100% veilig zijn. Coronaproof en met inachtneming
van alle geldende coronaregels. De stichting is in overleg met provincie Limburg, gemeente Venlo, de veiligheidsregio
en met alle partners om, zodra mogelijk, een nieuwe datum te kunnen vaststellen.
Dat betekent ook voor ons afwachten of de datum van 6 juni wel door kan gaan. Zodra er duidelijkheid is over de
nieuwe data worden degene die geboekt hebben geïnformeerd.

Oproep: De KBO maken we samen!
Het landelijk ledenaantal van de KBO daalt de
laatste jaren gestaag terwijl het aantal 55-plussers
in Nederland juist toeneemt. Ook bij onze vereniging is het ledenaantal langzaam aan het teruglopen. Waarom zijn er maar zo weinig jonge senioren geïnteresseerd om zich aan te sluiten bij een
seniorenvereniging? Eén van de meest gehoorde
opmerkingen is dan dat het activiteitenprogramma
niet aantrekkelijk en uitdagend genoeg is.
Natuurlijk is in deze bijzondere pandemie periode, waarin alle activiteiten noodgedwongen stop liggen, een financieel
moeilijk jaar. Vaste kosten als huur, verzekering, stroom en gas, afdracht aan de KBO Limburg en Unie KBO gaan
gewoon door. Maar ook in ‘normale’ jaren is de contributie van €20,- per lid per jaar bij verre niet toereikend om deze
kosten te dragen. Alleen al de afdracht aan KBO Limburg en Unie KBO bedraagt dit jaar € 17,51 per lid. Gelukkig
krijgen wij in Limburg (als enige provincie in Nederland) jaarlijks een financiële ondersteuning van onze gemeente,
maar ook de hoogte daarvan neemt langzaam af.
Het ledenaantal neemt dus af en gelijktijdig lopen de inkomsten terug. Wat moeten wij doen om ook in de komende
jaren activiteiten te kunnen blijven organiseren zonder de contributie of de bijdrage aan een activiteit drastisch te moeten
verhogen?
Het antwoord op die vraag is het huidige activiteitenplan verder uitbreiden met activiteiten welke een aantrekkende
werking hebben op de 55-plussers. De activiteiten welke u van ons gewend bent blijven op de kalender staan. Nieuwe
worden eraan toegevoegd. Een paar voorbeelden zijn: meerdaagse reizen, inspannende excursies, expeditie door grotten,
sporten, dansavonden met muziek uit de sixties/seventies, lange wandeltochten van 10 of 20 km, enz.
Uiteraard mogen ALLE leden aan ALLE activiteiten deelnemen of u nu 55 jaar bent of 100 jaar. Alleen zal niet elke
activiteit voor iedereen geschikt zijn.
Nu vragen wij als bestuur aan u om mee te denken en ideeën aan ons door te geven.
Meer informatie
Mail (maredol52@gmail.com) of bel (06 27 62 39 45) naar Rein Dolstra.
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De politie blijft ouderen waarschuwen voor babbeltrucs waarbij oplichters zich voordoen als bijvoorbeeld
een medewerker van de GGD.
GGD-medewerker en thuiszorgmedewerker.
De politie krijgt de laatste maanden geregeld meldingen over de ‘medewerker van de GGD’ die een coronatest in de
woning bij slachtoffers wil afnemen. Of de ‘GGD-medewerker’ zegt dat hij/zij komt om de woning te ontsmetten in
verband met corona. En dan staat de thuiszorgmedewerker, die je niet kent, onverwachts op de stoep. Terwijl het slachtoffer misschien helemaal geen thuiszorg heeft of de hulp de dag daarvoor al geweest is. Ook de monteurstruc wordt veel
gebruikt. Medewerkers van een waterleiding- of nutsbedrijf die de meterstanden komen opmeten. Een woningbouwvereniging die een lekkage komt verhelpen in de woning. Deze ‘medewerkers’ komen binnen en laten uw voordeur op een
kier. Terwijl de medewerker u aan de praat houdt, komt een handlanger uw woning binnen en steelt geld en goederen
uit de woning.
Tips om een babbeltruc te voorkomen
Kijk voor je opendoet, eerst wie heeft aangebeld. Ken je de persoon niet en vertrouw je het niet? Vraag dan eerst wie
hij/zij is en wat hij komt doen. Vertrouw je het nog niet? Bel dan 112.
Laat nooit onbekenden jouw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze ook ogen. Om aan hun buit te komen maken
sommige dieven gebruik van geweld.
Wil je iets pakken, bijvoorbeeld je telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe je deur dicht. Neem nooit
je portemonnee mee naar de deur. Het is ook handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur neer te leggen (in de
meterkast bijvoorbeeld).
Doe altijd aangifte
Ben je slachtoffer geworden van een babbeltruc? Bel met de algemene meldlijn 0900-8844 als de dader verdwenen is.
Bel met 112 als de dader nog in de buurt is!
Programma maart/april *
Woensdag 10 mrt. om 12.30 uur
Wat de pot schaft
Woensdag 17 mrt. om 13.00 uur
Wandelen 10 km
Zondag 28 mrt. om 14.00 uur
Paasbrunch
Woensdag 14 april om 12.30 uur
Wat de pot schaft
Zaterdag 17 april om 10.30 uur
Fietstocht
Woensdag 21 april om 13.00 uur
Wandelen 5 km

Wij begrijpen dat u zich wellicht zorgen maakt over de risico’s van het coronavirus en dat u nu allerlei vragen heeft. We weten ook, dat niet alle senioren even
vaardig zijn met internet om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.
Dat sommige mensen behoefte hebben even iemand te spreken, omdat ze zich
eenzaam voelen nu veel activiteiten stilliggen.
Voor al deze mensen heeft KBO-PCOB een speciale
telefoonlijn geopend:
De Ouderen-Infolijn: 030-3 400 600 bereikbaar van
maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur

* onder voorbehoud Coronabeleid!

Aanmelding voor Paasbrunch zondag 28 maart 2021 om 14.00 uur
Naam: ......................................................... Adres: .........................................................
Aantal ………x € 10,00 = € .........
Formulier inleveren op woensdag 10 maart van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Na 10 maart kunt u zich aanmelden bij Els Held (046 474 53 11 of 06 28 32 27 37). Dit is definitief na betaling.
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Wat is er aan de hand binnen KBO-PCOB?
Onder deze kop hebben we u eerder geïnformeerd over de perikelen binnen de landelijke organisatie en het voornemen
van KBO Limburg om uit de Unie KBO te stappen. Als bestuur hebben we toen besloten dat wij bij een eventuele breuk
voornemens waren om ons aan te sluiten bij de landelijke organisatie. Uiteraard na een besluit van onze ledenvergadering. Gelukkig heeft de Algemene Vergadering van KBO Limburg in november besloten hun lidmaatschap van de Unie
KBO te zullen continueren. Vanuit beide ledenraden komen positieve geluiden en daar zijn we bijzonder blij mee. Zie
onderstaande brief en we wensen degenen die een en ander gaan uitwerken heel veel wijsheid en succes.
Geachte leden van de Unie KBO,
Wat fijn dat u lid bent van de Unie KBO!
Als u al wat langer lid bent van onze vereniging, herinnert u zich vast nog wel dat in
2017 en 2018 plannen zijn gemaakt voor KBO-PCOB Vernieuwt. De gedachte hierachter was dat de Unie KBO en de
PCOB over zouden gaan tot een juridische fusie.
Nu, een paar jaar later, is duidelijk geworden dat een juridische fusie op dit moment geen goed idee is. Daarom is door
de ledenraden van beide verenigingen besloten om de samenwerking voort te zetten onder de titel KBO-PCOB Nieuwe
Stijl.
Dit klinkt wel makkelijk, maar het heeft nog best wat voeten in de aarde. Er zijn veel bestuurlijke dingen te regelen. Er
moet bijvoorbeeld vastgesteld worden wie waarover mag beslissen en wat de rol is van de ledenraad KBO-PCOB. We
gaan weer terug naar een aparte begroting van de PCOB en de Unie KBO in plaats van een gezamenlijke begroting
KBO-PCOB. Dat moet allemaal geregeld en uitgezocht worden. Als u het interessant vindt, kunt u in de bijgevoegde
brief meer informatie lezen over deze nieuwe manier van samenwerken.
De centrale vraag is natuurlijk: wat gaat dit allemaal betekenen voor u als lid van een afdeling? U gaat niets merken van
al dat uitzoekwerk. Als het goed is gaat u wel iets merken van de aandacht die zal worden besteed aan de ondersteuning
van afdeling en vrijwilligers. Ook zullen de provinciale KBO-bonden en de regioconsulenten en regio-coördinatoren
van de PCOB én het verenigingsbureau meer met elkaar gaan samenwerken. Op die manier kan gebruik worden gemaakt
van de kennis en ervaring in het hele land. Daarmee kunnen alle afdelingen hun voordeel doen. Het zal ook makkelijker
worden voor plaatselijke afdelingen van Unie KBO en PCOB om intensief samen te werken.
De vijf speerpunten (koopkracht; wonen, welzijn en zorg; veiligheid; digitalisering; zingeving) blijven gewoon bestaan.
En natuurlijk blijft KBO-PCOB landelijk uw belangen behartigen, zoals het pensioenakkoord, de vaccinatiecampagne,
Code Zwart enzovoort.
Binnenkort wordt gestart met een landelijke campagne om nieuwe leden te werven. Zoals u weet, iemand wordt pas lid
van een vereniging als hij of zij die vereniging van betekenis vindt. We moeten er dus voor zorgen dat er bloeiende
afdelingen zijn, dat mensen bij ons leuke en nuttige dingen kunnen leren, dat we een rol spelen in de landelijke belangenbehartiging en goed zichtbaar zijn in de kranten en op televisie. We moeten ervoor zorgen dat iedereen van 50 jaar
en ouder graag lid wil worden van de Unie KBO of de PCOB.
Onder de vlag van KBO-PCOB Nieuwe Stijl worden dus veel plannen uitgewerkt, op verschillende niveaus in de verenigingen. Maar uiteindelijk draait alles om u, om de leden, om de afdelingen, om de beide verenigingen.
De ledenraden, besturen en directie van beide verenigingen én het verenigingsbureau gaan de komende maanden heel
hard werken om KBO-PCOB Nieuwe Stijl tot een succes te maken. We hopen natuurlijk dat u heel blij zult zijn met
het resultaat. Als u een goed voorstel of een vraag heeft, horen we dat graag. U kunt dan bellen of mailen met de
ledenservice (030 -3 400 600 of secretariaat@kbo-pcob.nl).
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