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De Nieuwsbron 
 

 

Wat de pot schaft! 
 

Op woensdag 11 mei was het weer volop genieten van een smakelijke maaltijd. 
De keuken van Chapeau valt bij de deelnemers goed in de smaak en dit smaakt 
naar meer. Op woensdag 8 juni om 12.30 staat het diner weer voor u klaar en 
kunt u genieten van een mooi driegangenmenu. De eigen bijdrage is € 10,00. 
Uw aanmelding is pas definitief na betaling. U kunt zich die middag ook al aan-
melden en betalen voor 13 juli. 

 

U kunt zich t/m donderdag 2 juni aanmel-
den bij Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel 
spijkers.b@home.nl. In dat geval dient u 
voor 2 juni de bijdrage per bank te betalen. 
 

Rondleiding Oud-Geleen 
 

Op woensdag 15 juni om 14.00 uur organise-
ren we, in samenwerking met de Heemkunde-
vereniging, een rondleiding door onze wijk. 
 

We beginnen in ’t Heukske en onder het ge-
not van een kop koffie/thee met vlaai starten 
we met een korte introductie van Ad Hoogen-
boom waarna hij ons rondleidt in onze mooie 
wijk. De eigen bijdrage is € 2,50 en u kunt zich 
nog tot 10 juni aanmelden bij John Buskens 
buske118@gmail.com of 06 53 35 53 49, aan-

melding is definitief na betaling. 
 

Barbecue 
 

Op zondag 3 juli om 14.00 uur kunnen we na 2 
jaar weer heerlijk genieten van onze jaarlijkse 
barbecue. De dames van het bestuur staan ga-
rant voor een gezellige middag en dus deze keer 
geen heer maar een dame achter de grill. 
 
Aanmelden op woensdag 8 juni 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske en 
na 8 juni tot uiterlijk 24 juni bij Bea Spijkers 06 20 44 25 41 of spij-
kers.b@home.nl De eigen bijdrage is € 12,50 voor leden en € 17,50 
voor niet-leden. Dit is inclusief koffie bij ontvangst. 
 

 

Van het bestuur 
In mei hadden we een vol programma 
en de belangstelling was prima. Uitge-
zonderd de belangstelling voor de film-
middag. Of dat kwam door het mooie 
weer of filmkeuze weten we niet. We 

hebben de film helaas moeten annule-
ren. Volgens planning stoppen we de 
komende maanden en starten weer op 
11 september. 
Helaas moeten we ook constateren dat 
de prijzen voor maaltijden gestegen zijn 
en dat we noodgedwongen iets meer ei-
gen bijdrage moeten vragen. 
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 

Verward …verstrooid…verbijsterd – het is slechts een seniorenmoment! 
 
Ouderdom? Dat is de tijd waarin bewegen meer lawaai maakt dan woorden. 

mailto:spijkers.b@home.nl
http://www.kbooudgeleen.nl/
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De zomer instuif met muziek van Andre Rieu 

 
Op zondag 17 juli om 14.00 uur kunnen we, onder het genot van een 
drankje, genieten van een concert opname van André Rieu en na afloop 
staat, zoals gewoonlijk, een heerlijk buffet voor u klaar. 
 
Aanmelden op woensdag 6 juli van 14.00 – 15.00 uur en na 6 juli tot 
uiterlijk 10 juli bij: 
Peter Spronck 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl. De eigen bij-
drage is € 12,50 voor leden en 17,50 voor niet-leden. Dat is inclusief kof-

fie bij ontvangst en een mooi zomers buffet. 
 

Revue Awt-Gelaen kiest voor nieuwe insteek. 
 

In maart 2020 hebben een aantal leden via ons met 
korting kaarten (€ 10,00) gekocht voor de Revue 
Awt-Gelaen. Helaas heeft men in verband met de co-
rona maatregelen deze voorstellingen moeten ver-
schuiven naar april 2022. Vanwege deze omstandig-
heden heeft het bestuur van de Revue Awt-Gelaen 
met immense spijt moeten besluiten de voorberei-
dingen en daarmee ook alle voorstellingen stop te 
zetten. Met frisse moed gaat men starten met nieuwe voorstellingen, die naar alle waarschijn-
lijkheid in 2024 plaats zullen vinden. 
 

De gekochte kaarten blijven geldig en t.z.t. kunt u deze opnieuw reserveren. Mensen die echter liever de 
kaarten inleveren, kunnen dat doen op de woensdagen 8 juni of 6 juli in ’t Heukske van 14.00 – 15.00 uur 
of via de secretaris en wij zullen zorgen dat u uw geld terugkrijgt. 
 

 

 
Programma voor de komende maanden 

 

Juli: 
Zondag 03: Barbecue 
Woensdag 13: Wat de Pot schaft 
Zondag 17: Zomerinstuif 
Augustus: 
Woensdag 10: Wat de Pot schaft 
Woensdag 17: Pater Karel wandeling 
September: 
Zondag 11: Film in ’t Heukske 
Woensdag 14: Busexcursie * 
Zaterdag 17: Fietstocht 
Woensdag 21: Wat de Pot schaft * 
Woensdag 21: Wandelen 
 
 
*  Gewijzigde data! 

Oktober: 
Woensdag 05 oktober: Oktoberfeest 
Zondag 09 oktober: Film in ’t Heukske 
Woensdag 12 oktober: Wat de Pot schaft 
Woensdag 19 oktober: Herfstwandeling 
Woensdag 26 oktober: Lezing ‘Digitale erfenis’ 
November: 
Woensdag 09 november: Wat de Pot schaft 
Woensdag 09 november: Special Indonesië 
Zondag 13 november: Zondag instuif 
Woensdag 16 november: Wandelen 
Woensdag 23 november: Lezing ‘Kerstgebruiken’ 
December: 
Woensdag 14: Wat de Pot schaft 
Donderdag 15: Kerststukjes maken 
Zaterdag 17 en/of zondag 18: Kerstviering 
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Als ik diep binnen in mezelf kijk, 
besef ik wat ik werkelijk van anderen wil: 

aandachtige oren die luisteren naar wat ik zeg, 
vriendelijke woorden die mijn bestaan 

en waardigheid erkennen, 
zachte ogen die mijn zwakke plekken 

en onzekerheden accepteren 
 

Ik beloof die persoon te zijn voor mensen om mij heen. 
 
Uit: Dingen die je alleen ziet al je er de tijd voor neemt 
 

Aanmeldingsformulier zomer instuif op 17 juli om 14.00 uur 
 

Naam: .............................................................. Postcode en huisnummer: ..........................................  
 
Aantal: .......... x € 12,50 en …….€ 17,50 = € ................................... 
 
Formulier inleveren op woensdag 6 juli van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske of na 6 juli tot uiterlijk 10 
juli  
 

Voor nadere informatie en aanmelden na 6 juli 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 barbecue op zondag 3 juli om 14.00 uur 
 
Naam:............................................................... Postcode en huisnummer: ..........................................  
 
Aantal: ...........x € 12,50 en ……x € 17,50 = € .................................  
 

Formulier inleveren op woensdag 8 juni van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske of na 8 juni tot uiterlijk 24 
juni 
 

Voor nadere informatie en aanmelden na 8 juni kunt u terecht bij: 
Bea Spijkers 06 20 44 25 41 of spijkers.b@home.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 = € ..............  
 

Aanmelden kan tot uiterlijk 10 juni bij: John Buskens 06 53 35 53 49 of buske118@gmail.com 

 
Let op: Zaal open om 13.30 uur! 

 


