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De Nieuwsbron
Hoera we mogen weer open!
Van het bestuur
We zijn blij dat we weer samen mogen
komen en hopen dat we weer snel de
draad kunnen oppakken. Natuurlijk
zorgen we samen dat we Corona de
baas worden door ons te houden aan
de basisregels.
Colofon
Secretariaat: John Buskens
Maastrichterbaan 13
6163 MA Geleen
☏ 06 53 35 53 49
kbooudgeleen@live.nl
www.kbooudgeleen.nl

Het gaat de goede kant op. Een week later dan voorzien hebben we op 19 mei
een stap vooruit mogen zetten. Maar belangrijker is dat de seinen op groen
staan om eind mei een verdere versoepeling mogelijk te maken. Dit betekent
dat we vanaf 1 juni, in overleg met de coördinatoren, onze vaste activiteiten
kunnen hervatten. Dat geldt natuurlijk ook voor de geplande bijeenkomsten uit
ons jaarprogramma.
Deelnemers van de wekelijkse activiteiten worden via hun coördinator
geïnformeerd wat dit voor hen betekent.
Belangrijke voorwaarde is wel dat we ons aan de basisregels blijven houden.
Ook wie al gevaccineerd is: handen wassen, afstand houden en thuisblijven en
testen bij klachten!

Bankrekening:
NL 79 RABO 01160.99.194

Wat de pot schaft!
Woensdag 9 juni om 12.30 in ’t Heukske kunt u genieten
van een door Marjolein Blenckers, de kok van “De
Boerderie”, bereid diner. 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.

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

Aanmelden voor 5 juni bij Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel
spijkers.b@home.nl

Wandelen.

Onder leiding van Rein Dolstra maken we op woensdag
16 juni een wandeling van ca. 10 km en is geschikt voor
mensen met een goede conditie. Tijdens de wandeling
houden we een pauze en zorgen we voor koffie. We vertrekken om 13.00 uur vanaf ’t Heukske.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 15 – 20. Ook tijdens het wandelen houden we ons aan de
basisregels en lopen in groepjes van twee.
Aanmelden: Rein Dolstra 046 475 36 17 of maredol52@gmail.com

KBO-instuif 27 juni.
In verband met de renovatie van de parkeerplaats en de corona-maatregelen
moeten we de geplande barbecue helaas annuleren. Maar niet getreurd! Op
zondag 27 juni willen we op een feestelijke manier de herstart vieren. Van
14.00 – 16.30 uur organiseren we een gezellige middag in de grote zaal van
het Hubertushuis. We zorgen voor een buffet en natuurlijk ook voor gezellige muziek.
De eigen bijdrage is € 12,50 voor leden en € 15,00 voor niet-leden, inclusief buffet en een consumptie.
De kaartverkoop is op woensdag 16 juni van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. Bent u die dag verhinderd dan kunt u
contact opnemen met Bea Spijkers (06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl)
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Samen op de fiets
Op zaterdag 10 juli 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 en onderweg staat een lunch voor u klaar.
In verband met de verkeersveiligheid is het maximaal aantal deelnemers 15.
Voor de lunch onderweg is de eigen bijdrage voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 12,50
De kaartverkoop is op woensdag 30 juni van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske, bent u die dag verhinderd dan kunt u
contact opnemen met Els Held 046 474 53 11 of elsheld@hotmail.com

Programma juni – december 2021
Juni
09 ‘Wat de pot schaft’
16 Wandeling 10 km
27 Zondag instuif

Oktober
06 Jaarvergadering
13 ‘Wat de pot schaft’
20 Wijnfeest
27 Wandeling 5 km

Juli
07 Fietsinstructiedag voor E-bikes
10 Fietstocht 40 km
14 ‘Wat de pot schaft’
21 Wandeling 10 km

November
04 Vrijwilligersoverleg
07 Zondag instuif
10 ‘Wat de pot schaft’
17 Wandeling 10 km

Augustus
11 ‘Wat de pot schaft’
18 Pater Karel wandeling

December
08 ‘Wat de pot schaft’
15 Wandeling 5 km
16 Workshop kerststukjes
19 Kerstviering

September
08 ‘Wat de pot schaft’
15 Wandeling 10 km
22 Busreis naar Biesbosch en ‘s-Hertogenbosch
26 Fietstocht

In september starten met het maken van het jaarprogramma
2022. We zijn hoopvol gestemd dat we dan weer een normaal
jaar hebben.
Suggesties voor activiteiten zijn altijd welkom!

KBO: Samen sterker voor senioren
Als lid van de KBO steunt u indirect alle senioren van Nederland. U krijgt hier zelf ook heel veel voor terug, zoals:
o
o
o
o
o
o

Gratis ledenmagazine met aanbiedingen met korting.
Behartiging van uw belang.
Shoppen in de ledenvoordeelwinkel.
Voordelig verzekerd voor zorg en goedkopere energie.
Deskundig telefonisch advies.
Ontmoeting in de wijk.

Zeker weten dat u op de hoogte blijft van kortingsacties van de ledenvoordeelwinkel? Meld u zich dan via www.kbo-pcob.nl aan
voor de speciale Ledenvoordeelnieuwsbrief.

2

