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De Nieuwsbron 
 

 

 

Instuif Palmzondag  
 

Op zondag 10 april om 14.00 uur vindt onze 
eerste instuif in 2022 plaats en we pakken ge-
lijk maar groot uit. Op veler verzoek treden de 
Fuchsia’s weer op in ’t Heukske. De dames 
spelen parodieën op bekende liedjes en wor-
den daarbij geassisteerd door een niet zo 
snuggere technicus. Uit ervaring weten we 
dat succes verzekerd is. Dat geldt ook voor het 
mooi verzorgde paasbuffet van Chapeau. 
 

De eigen bijdrage is € 12,50 voor leden en € 15,00 voor niet-leden. 
Dit is inclusief koffie/thee bij ontvangst, drankje in de pauze en 
het buffet. 
 

De kaartverkoop is op woensdag 30 maart van 14.00 – 15.00 uur in ‘Heukske. Voor informatie:  
Els Held 06 28 32 27 37 of elsheld@hotmail.com 

 

Wat de pot schaft! 
 

Met ingang van april hebben we een nieuwe leverancier voor de maaltijd. Op 
woensdag 13 april om 12.30 staat het diner in ’t Heukske, bereid door Chapeau, 
voor u klaar. Voor € 10,00 kunt u genieten van een mooi driegangenmenu. In de 
toekomst is uw aanmelding pas definitief na betaling. Voor april kunt u nog ter 
plekke betalen. U kunt zich die middag ook al aanmelden en betalen voor 11 mei. 

 

Aanmelden kan t/m donderdag 7 april bij Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl 
 
 
 

 
 
 

Van het bestuur 
We kunnen weer voluit aan de bak en 
we hebben we weer een aantal mooie 
activiteiten op het programma staan. 
Wel merken we dat een aantal nog wat 
terughoudend is om weer te komen. Aan 
de ene kant vinden we dat jammer, maar 
aan de andere kant is het voor sommi-
gen ook wel begrijpelijk. Wij hebben 

weer zin en we hopen u ook. 
 
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 

@ hgvaasen@gmail.com 
 

Belastinginvullers: 

Harrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07 

@ hgvaasen@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 

Verward …verstrooid…verbijsterd – het is slechts een seniorenmoment!  
 
Honderd worden heeft een voordeel – je wordt niet lastiggevallen door leeftijdgenoten. 

In verband met de paasinstuif is er 
in april helaas geen film! 

 
Kom dus gezellig naar de Fuchsia’s 

op zondag 10 april! 

mailto:spijkers.b@home.nl
http://www.kbooudgeleen.nl/
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Voorjaarswandeling 
 

Op woensdag 20 april neemt Rein u weer mee op een mooie voorjaars-
wandeling in het Geleenbeekdal. De afstand is 5 – 6 km met een tussen-
tijdse pauze voor een kop koffie. Dus te doen voor een normale conditie. 
 

Vertrek vanaf ’t Heukske om 13.00 uur. 
 

De eigen bijdrage is € 2,50 voor de koffie onderweg en aanmelden kan op  
30 maart van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. Voor informatie:  
Rein Dolstra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com  
 

Lezing: ORDEN JE LEVEN 
 

Op woensdag 4 mei van 14.00 – 16.00 uur komt Saskia van Eijnatten een lezing geven in ’t Heukske met 
als thema: ‘Orden je leven’. Zij leert ons hoe we meer tijd en ruimte kunnen maken voor de dingen die u 
écht leuk vindt. Genoeg van alle rommel her en der in huis? Dagelijks ervaren wij dat allerlei spillen zich 
opstapelen en is er geen grip op te krijgen. Genoeg van het idee dat de tijd u door de vingers glipt? Wilt u 
beginnen met omdenken, maar niet weet hoe en wanneer? Dan is het tijd om orde op zaken te stellen! 
 

o Uw huis op orde brengen 
o Uw planning onder de loep nemen 
o Ontspullen 
o Uw mailbox ordenen 
o Uw administratie ordenen 
o Van groot naar kleiner wonen 

 

Kaartverkoop is op 13 april van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske, de 
eigen bijdrage voor leden is € 2,00 en voor niet-leden € 3,00 inclu-
sief een kop koffie/thee.  
Voor informatie: Peter Spronck 06 217 00 766 of peter.spronck@planet.nl. 

 

Film in ’t Heukske: Intouchables 
 

In verband met moederdag op 8 mei is de filmmiddag verschoven naar zondag 15 
mei om 14.00 uur.  
Als gevolg van een ongeval tijdens het paragliden moet Philippe, een rijke aristo-
craat, op zoek naar iemand om hem te helpen in het huis. Hij neemt Driss in 
dienst, een jongere uit de voorsteden die net uit de gevangenis komt. Kortom, de 
minst geschikte persoon voor de job. 
Met meer dan een miljoen bezoekers één van de best bezochte films in Neder-
land. 
 

Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd, wel graag aanmelden bij de secretaris:  

John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 @ buske118@gmail.nl 
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Vrijwilligers op stap! 
 

De vrijwilligers maken de vereniging. Zeker de afgelopen 2 jaar was het niet 
altijd gemakkelijk om te stoppen en weer op te starten. Wij zijn trots op hen 
en we willen dat o.a. tot uitdrukking brengen door op 6 april met hen op stap 
te gaan. We bezoeken het Elsmuseum in Beek en sluiten de middag af met 
een etentje in de Boerderie. 
 

Wilt u uw talenten ook inzetten voor de vereniging, kom dan eens praten. Er 
is altijd wat te doen en het is nog leuk ook! 
 

Aanmeldingsformulier Instuif op zondag 10 april 2022 om 14.00 uur  
 

Naam: ......................................................... Postcode en huisnummer: ...................................  
 
Aantal: ........ x € 12,50 en ............. x € 15,00 = € .................  
 
Formulier inleveren op woensdag 30 maart van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. 
 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: 
Els Held 06 28 32 27 37  of elsheld@hotmail.com 

Aanmeldingsformulier voorjaarswandeling woensdag 20 april om 13.00 uur  
 

Naam: ......................................................... Postcode en huisnummer: ...................................  
 
Aantal: ........ x € 2,50 = € ..............  
 
Formulier inleveren op woensdag 30 maart van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. 
 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: 
Rein Dolstra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com 

Aanmeldingsformulier lezing ‘Orden je leven’ woensdag 4 mei 2022 om 14.00 uur  
 

Naam: ......................................................... Postcode en huisnummer: ...................................  
 
Aantal: ........ x € 2,00 en ............... x € 3,00 = € ...................  
 
Formulier inleveren op woensdag 13 april van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. 
 

Voor nadere informatie kunt u terecht bij: 

Peter Spronck 06 217 00 766 of peter.spronck@planet.nl 

Programma mei en juni 
 
Woensdag 4 mei 14.00: Lezing ‘Orden je leven’ Woensdag 1 juni: ‘s Hertogenbosch 
Zondag 15 mei 14.00: Filmmiddag   Woensdag 08 juni 12.30 Wat de Pot schaft 
Woensdag 11 mei 12.30: Wat de Pot schaft  Woensdag 15 juni 14.00: Rondleiding Oud-Geleen 
Woensdag 18 mei 13.00: Wandelen   
Woensdag 25 mei 14.00: Presentatie Zuid-Afrika 
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De KBO start begin dit jaar met een grote ledenwerfcampagne. Dat gebeurt op alle fronten: lan-
delijk, provinciaal en lokaal. Samen gaan we ‘op jacht’ naar de jonge senior. Die hebben we 
hard nodig om onze afdelingen te verjongen en er zo voor te zorgen dat we kunnen blijven om-
zien naar elkaar, actief kunnen blijven opkomen voor de belangen van senioren en samen aller-
lei activiteiten kunnen ondernemen. Ook wij gaan met een klein groepje nadenken hoe we kun-
nen aansluiten bij deze campagne. Hebt u suggesties? Laat het ons weten, want samen kunnen we 
er iets moois van maken. 
 

Waarom lid worden? 
 

De KBO heeft veel te bieden en toch loopt zowel landelijk als provinciaal het aantal leden terug. Dat geldt 
helaas ook voor onze afdeling. Het afgelopen jaar zijn we maar liefst 64 leden kwijtgeraakt, waarvan 15 
vanwege overlijden. Terwijl het aantal nieuwe leden ook achter bleef ten opzichte van vorige jaren. Per 
saldo nam het ledental af met 46 en is ons huidige ledenbestand 351 leden.  
Voor de jaren 2020 /2021 zal de pandemie voor een deel de oorzaak zijn. Maar de dalende trend is veel 
eerder ingezet. Na een piek in 2011 (bijna 550 leden) nam het aantal gestaag af. Helaas hebben we die 
trend niet kunnen stoppen en dat ondanks het feit dat het aantal senioren sterk toeneemt. Op een of 
andere manier bereiken we die ‘jonge’ senioren niet. 
 

Zowel KBO Limburg als de Unie-KBO starten een wervingscampagne. Daar gaan wij ook aan meedoen. Op 
11 april nemen we deel aan een door KBO-Limburg georganiseerde campagnebijeenkomst. We kunnen 
dat als bestuur niet alleen en hebben onze leden nodig als een soort ambassadeurs. Vaak vragen leden 
ons ‘Wat doet de KBO voor ons’? Een vraag die ook in de laatste jaarvergadering naar voren kwam. 
 

KBO-voordelen op een rij: 
o 10x per jaar het ledenmagazine (prijs bij losse verkoop € 4,95) 
o Belangenbehartiging lokaal, provinciaal en landelijk 
o Digitale ledenvoordeelwinkel 
o Korting op zorgverzekering en energie 
o Korting op rijbewijskeuring 70+ 
o Gratis hulp van ouderenadviseur en belastinginvullers 
o Allerlei activiteiten bij de afdeling 
o Boeiend en waardevol vrijwilligerswerk 
o 4x per jaar het blad Senioren Limburg 

 

Op de hoogte blijven van al ons verenigingsnieuws? 
Abonneer u dan gratis op één of beide digitale nieuwsbrieven van KBO-PCOB (www.kbo-pcob.nl) 
 
KBO-PCOB.nu 
Deze nieuwsbrief is bestemd voor leden en niet-leden. Hiermee houden we u op de hoogte van de belan-
genbehartiging voor senioren, landelijke en lokale acties op onze speerpunten en onze visie op thema’s 
die ouderen raken. Ook verwijzen we u naar artikelen uit ons online magazine of uitkomsten van onze 
onderzoeken. KBO-PCOB.nu verschijnt in de regel tweewekelijks. 
 
KBO-PCOB Verenigingsnieuws 
Dit is de digitale nieuwsbrief waarmee u als lid van KBO en PCOB op de hoogte blijft van alles wat er speelt 
binnen de vereniging. In KBO-PCOB Verenigingsnieuws leest u over boeiende activiteiten en leerzame 
trainingen, krijgt u handvatten om zelf praktisch aan de slag te gaan en vindt u aantrekkelijke ledenvoor-
delen. Als kaderlid of andere vrijwilliger binnen de lokale afdelingen kunt u met deze nieuwsbrief uw ach-
terban voorzien van actuele en relevante informatie. KBO-PCOB Verenigingsnieuws verschijnt tienmaal 
per kalenderjaar. 


