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De Nieuwsbron
En dan is het weer lente!
Na de kortste dag gaat de zon vanzelf weer schijnen en
langzaam lengen de dagen. Als gevolg van de
klimaatverandering worden winters milder, voorjaar en
zomer warmer. We zagen dit jaar al heel vroeg de bloeiende
sneeuwklokjes als de bode voor de lente. Normaal
gesproken levert de komst van de lente ons energie en
maakt ons blij. Helaas liep het in 2020 heel wat anders, we
werden overvallen door een onzichtbare vijand, die ons al
een heel jaar gijzelt. Velen van ons zijn geconfronteerd door
de gevolgen van dit virus: ziekte, overlijden en sociaal
isolement. De hoop dat we dit jaar met de komst van de
lente weer langzaam in ons normale doen zouden komen
lijkt een ijdele hoop. We zitten nog midden in de lockdown en de
voorspellingen voor de komende maanden zijn niet erg hoopvol. Alle hoop
is gericht op het vaccineren en een deel van onze leeftijdsgenoten heeft
inmiddels één of twee prikken gekregen. Maar de vraag is wanneer mogen
we weer samen zijn met familie en vrienden. Natuurlijk geldt dat ook voor
onze vereniging. De kracht van de KBO is immers de onderlinge
verbondenheid. We staan te popelen om elkaar weer te kunnen
ontmoeten. Helaas moeten we iedere keer weer onze plannen annuleren.
Soms word je daar moedeloos van, maar onlangs las ik tijdens een
wandeling bij een kerk een opbeurende tekst. Wetende dat velen het veel
zwaarder hebben geeft zo’n tekst mij energie om door te gaan en samen
met mijn collega’s in de startblokken te blijven staan om bij groen licht de
deuren weer te openen. Helaas zal dat niet voor mei zijn. Dat betekent dat
ook in april alle geplande activiteiten niet kunnen doorgaan.
Desalniettemin hoop ik dat u binnen alle beperkingen kunt genieten van een aantal mooie paasdagen.
Peter Spronck
Voorzitter

Geef uw mailadres door aan de secretaris!
Vanwege de situatie met betrekking tot corona hebben we in het verleden regelmatig
activiteiten moeten annuleren. Op zichzelf een zeer vervelende situatie en extra
vervelend voor leden die we niet kunnen bereiken. We proberen echter zoveel mogelijk
leden te informeren. Naast een bericht op onze website ook rechtstreeks via de mail (voor
zover bij ons bekend). Als u beschikt over een mailadres en dit niet bij ons bekend is, willen
we u vragen om dit alsnog door te geven aan onze secretaris.
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Programma voor maanden mei en juni (onder voorbehoud)
Wat de pot schaft!
Woensdag 12 mei en 9 juni om 12.30 zal Marjolein Blenckers, de kok van “De Boerderie”,
voor ons een heerlijke maaltijd koken. Wij zorgen dat u veilig aan kunt schuiven.
In verband met de corona-maatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot 16 personen.
Voor € 10,00 kunt u genieten van een mooi driegangenmenu
Wandelen
Onder leiding van Rein Dolstra maken we op woensdag 19 mei en 16 juni een wandeling
van 5 resp. 10 km. We vertrekken om 13.00 uur vanaf ’t Heukske. Het aantal deelnemers
is beperkt tot 15 – 20 personen.

Jaarvergadering
In verband met de onzekere ontwikkelingen met betrekking tot het
coronabeleid hebben we de geplande jaarvergadering van 28 april
verschoven naar 2 juni. We hopen van ganser harte dat we dan weer een
beetje in onze normale doen zijn en met u van gedachten kunnen wisselen
over hetgeen er in onze vereniging speelt.
Samen op de fiets
Op zaterdag 12 juni vertrekken we om 10.30 uur vanaf ’t Heukske voor een ontspannen
fietstocht. Els en Frans Held staan weer garant voor een mooie tocht met een bezoek
aan onze westerburen. De lengte is ca. 40 km. Onderweg staat een lunch voor u klaar.
In verband met de verkeersveiligheid is het maximaal aantal deelnemers 15.
Barbecue
Op zondag 27 juni staat de jaarlijkse barbecue op de agenda. Alles is voorbereid en nu
maar hopen dat het virus ons gunstig gezind is.

Wekelijkse activiteiten
Helaas is het nog steeds niet toegestaan om de wekelijkse activiteiten weer te
hervatten. Zoals de zaken er nu voorstaan zal dat zeer zeker niet mogelijk zijn voor
eind april. Zodra er meer ruimte komt, zullen we in overleg met de coördinatoren,
kijken wat wel en niet mogelijk is.

Hoe moeilijk deze tijd ook is, laten we met elkaar zorgen voor een zalig
paasfeest!
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Soosbeheer
Afgelopen maand kregen we bericht dat de firma, die verantwoordelijk was voor het schoonmaken van onze
soos en de gemeenschappelijke ruimten, haar werkzaamheden stopt. Gezien onze financiële positie is dit
het moment om te kijken in hoeverre we het schoonmaken van onze eigen ruimte door eigen vrijwilligers te
doen. Het zou handig zijn als er mensen bereid zijn om, in teamverband, dit voor hun rekening zouden
nemen. De vereniging draait op vrijwilligers en beroep doen op bestaande vrijwilligers is niet het eerste waar
we aan denken. Het zou fijn zijn als zich nieuwe mensen aandienen om de handen uit de mouwen te steken
en te zorgen dat ’t Heukske er steeds piekfijn uitziet.
Meld u aan via de secretaris: johnbuskens@kbooudgeleen.nl

Wie denkt mee: hoe kunnen we onze activiteiten vernieuwen?
In de Nieuwsbron van afgelopen maand hebben we een oproep gedaan om
mee te denken en ideeën aan te dragen voor nieuwe activiteiten. Er zijn
verschillende reacties binnengekomen, waarbij met name het organiseren
van dansavonden werden genoemd. We hadden gehoopt op iets meer
suggesties en doen alsnog een oproep om ideeën aan te dragen.
Dit jaar is ons programma geheel afhankelijk van de ontwikkelingen omtrent de corona-bestrijding. Dat laat
onverlet dat we ons ook moeten richten op hetgeen we in 2022 samen willen gaan doen. Het zou fijn zijn als
er leden zijn die met ons mee willen denken hoe het programma, met behoud
van het goede, kunnen vernieuwen. Bent u bereid om mee te denken over
Van het bestuur
het programma 2022 meldt u zich aan via onze secretaris:
Het zal duidelijk zijn dat alle geplande
johnbuskens@kbooudgeleen.nl.
activiteiten onder voorbehoud zijn,
maar we hopen dat we in mei weer van
start kunnen. In de Nieuwsbron van 20
april kunnen we daar uitsluitsel over
geven.
Colofon
Secretariaat: John Buskens
Maastrichterbaan 13
6163 MA Geleen
☏ 06 53 35 53 49
kbooudgeleen@live.nl
www.kbooudgeleen.nl
Bankrekening:
NL 79 RABO 01160.99.194
Ouderenadviseur:
Harrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07
@ harrievaasen@kbooudgeleen.nl

Paasboeket

kleurige tinten
bloemen vol fleur
in een lentekleur
een wit geel boeket
met rode tulpen
is op de paastafel gezet
het is een speciale sfeer
Pasen blijft een eer
deze keer een licht
dat ons geeft
sterkte om samen te

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

overwinnen , te brengen

John Buskens ☏ 06 53 35 53 49
@ johnbuskens@kbooudgeleen.nl

dat deze dag geeft

Soosbeheer:
Voor reserveringen en informatie:
Rein Dolstra ☏ 046 475 36 17
@ maredol52@gmail.com

in een zin , in elk gezin
en zinvol beleefd
Zalig Paasfeest
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