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De Nieuwsbron
Van het bestuur
De komende maanden staan weer heel
wat mooie activiteiten op het programma en daar zijn we erg blij mee. De
belangstelling lijkt toe te nemen blijkt
o.a. uit het aantal deelnemers aan de
Paasinstuif (volledig uitverkocht).
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

Lezing: ORDEN JE LEVEN
Op woensdag 4 mei van 14.00 – 16.00 uur komt Saskia van Eijnatten in ’t Heukske een lezing geven met als thema: ‘Orden je
leven’ Voor meer informatie zie Nieuwsbron van April.
Helaas is er iets misgegaan met de informatie in de vorige Nieuwsbron. Er stonden 2 data in voor de verkoop met twee verschillende
prijzen. Vandaar dat we u erop willen attenderen dat u zich nog
kunt aanmelden tot 1 mei bij Bea Spijkers spijkers.b@home.nl ofwel 06 20 44 25 41 De eigen bijdrage voor leden is € 2,00 en voor
niet-leden € 3,00 inclusief een kop koffie/thee.

Aanmelden voor een activiteit, hoe doen we dat?
In het verleden is er vaak discussie geweest
over het vóórverkopen en/of reserveren van
kaarten voor met name drukbezochte activiteiten zoals de busreizen of bijeenkomsten
waar een maximumaantal deelnemers geldt.
Het bestuur heeft destijds dan ook afgesproken dat in eerste instantie de kaartverkoop
in ’t Heukske plaatsvindt. Als mensen verhinderd zijn kunnen ze iemand anders vragen om voor hun een kaart
te kopen. Dat gebeurt dan ook vaak. Daarnaast is er de mogelijkheid om ná de verkoop in ’t Heukske kaarten telefonisch of per
mail te bestellen, waarbij geldt dat de reservering pas definitief is
als er betaald is (bij voorkeur per bank).

Hoe laat beginnen we?
Bij activiteiten in ’t Heukske moet vaak op het laatste moment nog een aantal zaken klaargezet worden. Dan is het vervelend dat mensen erg vroeg naar binnen
komen. We hebben dan ook afgesproken dat de zaal een half uur voor aanvang
opengaat. We vragen hiervoor uw begrip!

Wat de pot schaft!
Op woensdag 11 mei om 12.30 staat het diner, bereid door Chapeau, weer voor u
klaar. Voor € 10,00 kunt u genieten van een mooi driegangenmenu. Uw aanmelding is
pas definitief na betaling. U kunt zich die middag ook al aanmelden en betalen voor 08
juni.
Verder kunt u zich t/m donderdag 1 mei ook aanmelden bij Bea Spijkers 06 20 44 25
41 ofwel spijkers.b@home.nl. In dat geval dient u vóór 5 mei de bijdrage per bank te
betalen.

Verward …verstrooid…verbijsterd – het is slechts een seniorenmoment!
Andere mensen noemen mij kaal, ik zie het als een brede scheiding
1

mei 2022 nummer 05
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 aristocraat, 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 Nederland.
Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Wel graag aanmelden bij de secretaris:
John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 @ buske118@gmail.nl

Meiwandeling
Op woensdag 18 mei, om 13.00 uur, vertrekt Rein voor een mooie wandeling in de
omgeving van het Geleenbeekdal. De afstand is 5 – 6 km met tussentijdse pauze
voor een kop koffie. Dus te doen voor een normale conditie.
De eigen bijdrage is € 2,50 voor de koffie onderweg. Aanmelden kan
op 11 mei van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. Voor informatie:
Rein Dolstra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com

Lezing: Zuid-Afrika het land van de regenboog
Op woensdag 25 mei om 14.00 uur wil ik u kennis laten maken met Zuid-Afrika op basis van de vele reizen die Nanny en
ik gemaakt hebben.
Afrika is de wieg van de mensheid en naast de rijke historie,
waar Nederland een niet onbelangrijke in heeft vervuld, is het
een land met een weergaloos mooie natuur. In de presentatie
ga ik in op de geschiedenis van het land en daarna een aantal
hoogtepunten uit onze reizen. Natuurlijk ontbreekt het deze middag niet aan het proeven van een drietal
Zuid-Afrikaanse wijnen begeleid met een hapje.
De eigen bijdrage is € 5,00 voor leden en € 7,50 voor niet-leden. Dit is inclusief een kop koffie bij ontvangst,
proeverij van drie wijnen met de hapjes. Aanmelden kan op woensdag 11 mei van 14.00 – 15.00 uur in ’t
Heukske. Voor nadere informatie kunt u bij mij terecht peter.spronck@planet.nl of 06 21 70 07 66, ná 11
mei kunt u zich via de mail aanmelden en per bank betalen tot uiterlijk 20 mei.

Terugblik Paas-instuif
Op zondag 10 april hadden we sinds lange tijd weer een volle bak. Het tweede
optreden van de Fuchsia’s in ’t Heukske was een feest van herkenning en werd na
afloop dan ook terecht beloond met een daverend applaus. Met een bourgondisch
buffet werd de middag afgesloten.
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Kienen in ‘t Heukske
Iedere maandag is er van 14.00 – 16.00 uur kienen dan is dit de plek waar u terecht
kunt. Hebt u ook zin om gezellig te komen kienen of wilt u meer informatie neem
dan contact op met:
José Nijssen 046 423 46 45 of Marjo de Kort 06 41 49 32 46

Met de bus en boot op ontdekkingstocht in De Biesbosch en Den Bosch
Op woensdag 1 juni gaan we weer op stap. Het wordt weer een mooie ontspannen busreis met een bezoek aan een tweetal interessante plekken. Helaas was de reis naar de Ardennen en Banneux niet

mogelijk, vandaar dat de geplande reis van september naar voren is gehaald.
Als eerste maken we een 3 uur durende boottocht
door De Biesbosch. Het Nationaal Park De Biesbosch
is een prachtig natuurgebied tussen de rivieren van de
Nieuwe Merwede en de Beneden-Merwede. Het
zoetwatergetijdengebied is een zeldzaam fenomeen.
“Op en neer gaand’ zoet water is op wereldschaal
uniek. De Biesbosch beleef je optimaal op het water.
We doorkruisen gedurende de boottocht het gehele gebied en kunnen heerlijk genieten van de natuur
met de wilgenbossen langs de kronkelende rivieren. Aan boord krijgen we een broodjeslunch bestaande
uit: broodje ham, broodje kaas, koffiebroodje en onbeperkt koffie en melk tijdens de lunch.
In de middag bezoeken we de bisschopsstad Den Bosch waar ontzettend veel te doen en te beleven is. Er
is voldoende tijd om op eigen gelegenheid de stad te bezoeken. Lekker een stukje wandelen door de stad,
een kaarsje opsteken bij de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch in de Sint Jan, een terrasje pikken voor een
kop koffie met een Bossche bol of winkeltjes bekijken.
Het programma voor die dag is:
09.00 uur
Vertrek hoek J. Willenstraat en Oranjelaan
11.30 uur
Rondvaart met lunch
14.30 uur
Vertrek naar Den Bosch
15.15 uur
Vrije tijd in Den Bosch
17.00 uur
Vertrek naar Thorn voor een driegangen diner
21.00 uur
Retour in Geleen
De eigen bijdrage is voor leden € 50,00 en voor niet-leden € 65,00 U kunt zich aanmelden op woensdag
11 mei van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Bent u verhinderd dan kunt u zich ná 11 mei alsnog aanmelden. Aanmelding is pas definitief na betaling
van de reissom. Voor informatie of aanmelden ná 11 mei kunt u terecht bij
Peter Spronck 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl

Rondleiding Oud-Geleen
Op woensdag 15 juni om 14.00 uur organiseren we in samenwerking met de
Heemkundevereniging een rondleiding door onze wijk.
Wist u dat er rond 5.300 voor Christus al mensen woonden en dat hier ook belangrijke Romeinse vondsten zijn gedaan? Rond het jaar 850 stond er al een kerk. De
huidige kerktoren, gebouwd in 1504, is het oudste monument van Geleen. Geleen
heeft een interessante historie en gelukkig is daar nog veel van bewaard gebleven
in de oude kern. Over Oud-Geleen is veel te vertellen en er is gelukkig nog veel te
zien tijdens de rondleiding
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We starten in ’t Heukske en onder het genot van een kop koffie/thee met vlaai starten we met een korte
introductie van Ad Hoogenboom. Hierna leidt hij ons rond in onze mooie wijk. De eigen bijdrage is € 2,50
en u kunt zich aanmelden op woensdag 11 mei van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. Ben u verhinderd dan
kunt u zich ná 11 mei alsnog aanmelden. Deze is pas definitief na betaling (kan per bank). Voor informatie
of aanmelden ná 11 mei kan bij John Buskens buske118@gmail.com of 06 53 35 53 49

Jaarvergadering 22 maart 2022
Gezien het feit dat we de jaarvergadering 2021 in oktober hebben gehouden was er een beperkte agenda.
Aan de hand van het jaarverslag werd het jaar 2021 doorgenomen. Gezien de pandemie was er ook in het afgelopen jaar weinig reden tot optimisme.
Er werd stilgestaan bij een aantal ontwikkelingen zoals de sterke daling
van het aantal leden. Sinds 2011 is er een verlies van 30 % Dat is zorgelijk.
Overigens een trend die we ook landelijk zien binnen als buiten de KBO. Zowel de Unie KBO als KBOLimburg starten een wervingscampagne, waar wij bij aan willen sluiten. Een werkgroep bestaande uit
Peter Spronck, Maril Kokkelmans, Bea Spijkers en Pie Cilissen gaan zich daarover buigen.
Een ander punt van zorg is het gebrek aan jongere bestuursleden. Gelukkig lukt het ons wel om vrijwilligers te vinden voor niet-bestuurstaken.
Een groot aantal activiteiten hebben we helaas moeten annuleren. Gelukkig is er weer perspectief en
hebben we voor 2022 een mooi programma. Van de vaste (wekelijkse) activiteiten is de handwerkgroep
gestopt , waardoor het mogelijk was de kiengroep te verplaatsen van De Pesch naar ’t Heukske. De kunstkring is verhuisd naar een accommodatie elders. Met het Wijkplatform is een samenwerkingsverband
afgesproken. Dat betekent dat de ontmoetingsgroep eenmaal per maand in ’t Heukske samenkomt.
Wat niet onder Corona heeft geleden zijn de werkzaamheden van Harrie Vaasen en John Buskens op het
gebied van ouderenadvisering en belastingservice.
In financieel opzicht was er sprake van een redelijk jaar in vergelijking met 2020. Aan de ene kant weinig
inkomsten door uitvallen van activiteiten (deels opgevangen door een eenmalige subsidie van de gemeente) en anderzijds minder uitgaven vanwege dezelfde reden. Wel staat ons nog een stevige energierekening over de laatste jaren te wachten, maar per saldo eindigen we met een positief saldo. De kascommissie heeft de vergadering voorgesteld het bestuur decharge te verlenen.
Na een gevraagde toelichting op de contributie afdracht (zie ook Nieuwsbrief van april) heeft de vergadering de voorgestelde contributie van € 22,50 voor leden en € 12,50 geaccordeerd en de begroting 2023
werd eveneens goedgekeurd.
John Buskens is herbenoemd als bestuurslid, daarnaast
heeft de heer Pie Cilissen zich bereid verklaard met ons
mee te denken.
Na de rondvraag werd de vergadering om 15.30 uur gesloten, waarna notaris Maurice Dassen na een korte pauze
het woord kreeg. In een zeer geanimeerde discussie kwamen de vele vragen over het erfrecht aan de orde. Al met
al een zeer leerzame middag.
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Programma voor de komende maanden
Zondag 03 juli: Barbecue
Woensdag 13 juli : Wat de Pot schaft
Zondag 17 juli: Zomerinstuif
Woensdag 10 augustus: Wat de Pot schaft
Woensdag 17 augustus: Pater Karel wandeling

Woensdag 14 september: Busexcursie
Zondag 11 september: Film in ’t Heukske
Woensdag 14 september: Wat de Pot schaft
Zaterdag 17 september: Fietstocht
Woensdag 21 september: Wandeling

Aanmeldingsformulier meiwandeling woensdag 18 mei om 13.00 uur
Naam: ............................................................... Postcode en huisnummer:..........................................
Aantal: .......... x € 2,50 = € ..................
Formulier inleveren op woensdag 11 mei 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 presentatie Zuid-Afrika woensdag 25 mei om 14.00 uur
Naam: ...............................................................Postcode en huisnummer: ..........................................
Aantal: .......... x € 5,00 en ……x € 7,50 = € ......................................
Formulier inleveren op woensdag 11 mei van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Peter Spronck 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl

Let op: Zaal open om 13.30 uur!
Aanmeldingsformulier rondleiding Oud-Geleen woensdag 15 juni om 14.00 uur
Naam: ........................................................ Postcode en huisnummer: ....................................
Aantal: ......... x € 2,50 = € ...............
Formulier inleveren op woensdag 11 mei van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: John Buskens 06 53 35 53 49 of buske118@gmail.com

Aanmeldingsformulier bustocht woensdag 01 juni vertrek om 09.00 uur
hoek J. Willenstraat en Oranjelaan
Naam: ........................................................ Postcode en huisnummer: ....................................
Aantal: ......... x € 50,00 of ……..€ 65,00 = € .........................
Formulier inleveren op woensdag 11 mei van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij: Peter Spronck 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl
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