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De Nieuwsbron
Van het bestuur
Met de start in september van het bridgen, kaarten en zangkoor draaien we,
als alles meezit, weer op volle toeren en
dat doet ons goed. Het handwerken is,
vanwege onvoldoende belangstelling,
helaas gestopt. Hierdoor hebben we de
mogelijkheid om het kienen in ’t
Heukske te organiseren. Jammer dat de
middag ‘Veilig fietsen’ bij gebrek aan
belangstelling is geannuleerd.
Colofon
Secretariaat: John Buskens
Maastrichterbaan 13
6163 MA Geleen
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Een mooie herstart met De Tatermenkes
Na een lange stop konden we op zondag 27 juni
eindelijk weer eens gezellig bij elkaar komen. Het
bekende duo De Tatermenkes uit Stein zorgden
met hun optreden voor een ontspannen middag,
waarbij de humor niet ontbrak. Uiteraard werd de
middag afgesloten met een heerlijk buffet. Kortom
een mooi begin om de draad van ons programma
weer op te pakken

En dat gold ook voor de fietstocht
Onder leiding van Els en Frans Held maakte, op
10 juli, een groep enthousiaste fietsers (met ebike) een mooie fietstocht van zo’n 45 km naar
Heppeneert. Na een broodje met koffie werd de
terugreis begonnen. Als afsluiting maakte men in
Einighausen een stop voor een verdiend ijsje (wel
voor eigen rekening).

Op pad naar Pater Karel
Op 18 augustus gingen we op pad voor onze tradionele
wandeling naar Pater Karel. Met de door Pater Martin
gezegende kroedwösj keerden we terug naar ’t Heukske
voor een gezellig samenzijn.
De zegening van de zogenaamde kroedwösj is een
eeuwenoude traditie gekoppeld aan het hoogfeest van
Maria Ten Hemel Opneming. Kroedwösj is een boeket
van zeven kruiden die, volgens de overlevering, in het
graf van Maria zijn gevonden. Het boeket wordt voor
zonsopgang met de hand geplukt. De gezegende bos werd thuis opgehangen om
blikseminslag af te weren, maar ook om zich te wapenen tegen onheil.

Wat de pot schaft!
Op woensdag 8 september om 12.30 in ’t Heukske staat het diner weer voor u klaar. Wij zorgen
dat u veilig aan kunt schuiven. In verband met de corona-maatregelen is het aantal deelnemers beperkt tot 20 personen. Voor € 10,00 kunt u genieten van een mooi driegangenmenu.
Aanmelden voor 4 september bij Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl

Kienen nu in ’t Heukske
Op maandag 13 september herstarten we de wekelijkse kienmiddag van 14.00 – 16.00 uur
in ’t Heukske.
Hiermee vervalt de bijeenkomst van donderdagmiddag in het Zorgcentrum. Huidige
deelnemers worden persoonlijk geinformeerd.
In een kleine groep wordt iedere week gespeeld en de eigen bijdrage van de deelnemers
wordt geheel uitgekeerd in de vorm van geldprijzen.

Hebt u ook interesse om deel te nemen, neem dan contact op met:
José Nijssen 046 423 46 45 of p.nijssen16@kpnplanet.nl
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Wandelen
De volgende wandeling (5 km) is op woensdag 15 september.
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.
Aanmelden tot maandag 6 september: Rein Dolstra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com

Met de bus naar Nijmegen
Helaas is afgelopen zaterdag de geplande boottocht naar de Biesbosch geannuleerd. Dat betekende dat we in overleg
met de bus organisatie een alternatief hebben moeten regelen. Bij het ter perse gaan van de Nieuwsbron zijn helaas nog
niet alle details bekend. Tijdens de kaartverkoop zal een en ander wel duidelijk zijn.
Op woensdag 22 september brengen we een bezoek aan de oudste stad van Nederland ofwel Nijmegen en omgeving.
Na aankomst maken we een boottocht en aansluitend aan de lunch is er volop gelegenheid om de stad te verkennen. In
verband met de boottocht moeten we op tijd vertrekken en dat is exact 08.45 uur.
Programma:
08.45 uur
11.00 uur
12.00 uur
13.00 uur
16.30 uur
18.00 uur
21.00 uur

vertrek hoek J. Willenstraat en Oranjelaan
rondvaart
lunch
bezoek Nijmegen (programma wordt nog ingevuld)
vertrek naar Thorn
driegangendiner in Thorn
retour in Geleen

De eigen bijdrage is voor leden € 55,00 en voor niet-leden € 62,50 (inclusief, bus, rondvaart, lunch en 3-gangen diner)
Voor ieders veiligheid gaan we er van uit dat iedere deelnemer gevaccineerd is, daarnaast is in de bus een mondkapje verplicht!
Inschrijven op woensdag 8 september van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. Op het aanmeldingsformulier uw 06
nummer vermelden. Bent u die dag verhinderd dan kunt u na 8 tot 10 september contact opnemen met
Rein Dolstra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com

Samen op de fiets
Op zaterdag 25 september organiseren Els en Frans voor de liefhebbers weer een mooie fietstocht. Men vertrekt om 10.30 uur vanaf ’t Heukske. De lengte is ca. 40 km en onderweg staat
een petit-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
Inschrijven op woensdag 8 september van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske
Aanmelden:
Zowel voor de organisatie als de verplichting vanwege het Coronabeleid is aanmelden vooraf nodig. Aanmelden
vindt voor grotere activiteiten in eerste instantie plaats via de kaartverkoop in ’t Heukske en voor kleinere
activititeiten, zoals wandelen en fietsen, kan dat ook telefonisch of per mail bij degene die verantwoordelijk is voor
de betreffende activiteit
Belangrijk is dat u zich houdt aan de aanmeldingsperiode. Het is niet mogelijk om vooraf aan de kaartverkoop
plekken te reserveren. Waar een eigen bijdrage wordt gevraagd, is de aanmelding pas definitief als de betaling
heeft plaatsgevonden.
We moeten, ook al zijn we gevaccineerd, ons wel aan de basisregels blijven houden:
handen wassen, afstand houden, ventileren en bij klachten thuisblijven en testen!
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Jaarvergadering 6 oktober
Op woensdag 6 oktober om 14.00 uur is onze jaarvergadering in ’t Heukske, waar
het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid van de afgelopen twee
jaar. Na de pauze verzorgt de heer Pie Cilissen een diapresentatie met als onderwerp:
“Wat vliegt, groeit en kruipt overal rond?”
Komend jaar hopen we weer volop te kunnen draaien en we zoeken uitbreiding
van het bestuur maar ook vrijwilligers, die één van de nieuw te plannen wil coördineren. Hebt u interesse of weet u iemand die daar uitermate geschikt voor zou zijn, meld u dit dan bij de voorzitter
(peter.spronck@planet.nl) of secretaris (johnbuskens@kbooudgeleen.nl). Uiteraard kan dat ook tijdens de jaarvergadering.
In verband met de Corona-regels zijn we verplicht alle aanwezigen te registreren. Dat betekent dat u zich vooraf dient
aan te melden op woensdag 29 september van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske of bij de secretaris: 06 53 35 53 49 of
johnbuskens@kbooudgeleen.nl

Wijnfeest 2021
Op woensdag 20 oktober organiseren we, na een onderbreking van 2 jaar, weer het traditionele wijnfeest. Zoals gewend zorgen we niet alleen voor de organisatie, maar ook voor de
inwendige mens. We starten met koffie/thee en vlaai, waarna de wijn en het druivensap rijkelijk zullen vloeien. Uiteraard worden daarbij ook enkele hartige hapjes verstrekt. De vele
trouwe bezoekers weten dat het steeds weer een gezellige middag is.
Het feest vindt plaats in ’t Heukske, begint om 14.00 uur en eindigt om ?????????????
De eigen bijdrage is voor leden € 7,50 en voor niet-leden € 10,00. U kunt zich inschrijven op
woensdag 29 september van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. Bent u verhinderd, dan kunt u zich tot woensdag 13
oktober ook aanmelden bij Els Held 06 28 32 27 37 of elsheld@hotmail.com

Er is nog plek!
o
o
o

In september starten de bridgers weer op dinsdag 7 september om 09.15 uur. Hebt u interesse om iedere week
mee te spelen dan is er nog voldoende plek en bent u welkom.
Voor nadere informatie kunt u terecht bij Piet Nijssen 06 34 93 09 72 of p.nijssen16@kpnplanet.nl
Ook bij Yoga is er nog plek. Hebt u interesse neem dan neem contact op met: mbvo@ecsplore.nl telefoon
046 - 475 72 61 of bij de docent op de locatie (iedere dinsdag van 13.00 – 16.00 uur in ’t Heukske.
In de koersbalgroep van dinsdagavond is nog voldoende plek om op een ontspannen manier samen te spelen.
Wilt u hier meer over weten hoe een en ander speelt of wilt u eens op proef meedoen neem dan contact op met
John de Kort 046 750 18 64.

Wie heeft Douwe Egberts punten?
We zijn aan het sparen voor een Senseo apparaat. Met Douwe Egberts punten kunnen we een behoorlijke korting krijgen.
We hebben inmiddels al een aantal punten gekregen en het zou fijn zijn als er meer leden zijn die punten willen doneren.
U kunt ze inleveren in de brievenbus in ’t Heukske of bij Kitty Ernst, Penrisstraat 8.

Programma oktober – november 2021
Oktober
06 Jaarvergadering
13 ‘Wat de pot schaft’
20 Wijnfeest
27 Wandeling 5 km
30 Bezoek Alfa-brouwerij

November
07 Zondag instuif
10 ‘Wat de pot schaft’
17 Wandeling 5 km
24 Film van dhr. Reinartz

December
08 ‘Wat de pot schaft’
15 Wandeling 5 km
16 Workshop kerststukjes
19 Kerstviering
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Jaarvergadering
woensdag 6 oktober 2020 om 14.00 uur in ‘t Heukske
Bij dezen nodig ik u namens het bestuur uit voor de uitgestelde algemene ledenvergadering van de afdeling KBO OudGeleen. Zoals gebruikelijk legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en we hopen, ondanks de beperkingen, op een goede opkomst.
In verband met de corona-regels kunnen slechts 30 leden toegelaten worden. Vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan
op woensdag 29 september van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske of bij de secretaris:
☏ 06 53 35 53 49 of @ johnbuskens@kbooudgeleen.nl

AGENDA
1. Opening door de voorzitter.
2. Verslag van de jaarvergadering van 13 maart 2019.
3. Verslagjaar 2019 en 2020:
− jaarverslag 2019 inclusief verslag kascommissie
− jaarverslag 2020 inclusief verslag kascommissie
− benoeming kascommissie
4. Begroting 2021en 2022
Het bestuur stelt voor om de contributie voor 2022 te handhaven op € 20,00 per jaar voor leden en € 10,00 per jaar
voor gastleden.
5. Bestuursverkiezing.
− Het bestuur stelt voor Bea Spijkers te benoemen tot bestuurslid.
Minimaal 5 leden kunnen samen een (andere) kandidaat stellen en wel schriftelijk bij de secretaris, tenminste 24
uur voor aanvang van de vergadering en voorzien van een bereidheidsverklaring van de kandidaat.
6. Jaarprogramma 2022
7. Soosbeheer
8. Landelijke ontwikkelingen binnen de KBO-PCOB
9. Rondvraag en afsluiting.
10. Pauze
11. Diapresentatie door dhr. Pie Cilissen: Wat vliegt, groeit en kruipt zoal overal rond?

De vergaderstukken (jaarverslagen en verslag van de jaarvergadering 2019) zijn ter vergadering beschikbaar, maar
u kunt deze ook opvragen bij het secretariaat tel. 06 53 35 53 49 of per e-mail: kbooudgeleen@live.nl
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Aanmeldingsformulier voor Busexcursie 22 september
Naam: ......................................................... Adres: ...........................................................................
Mobiel:…………………………..
Aantal: ........ x € 55,00

en ......... x € 62,50

= € ............

Formulier inleveren op woensdag 8 september van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Voor nadere informatie of telefonisch bestellen na 8 september tot 10 september kunt u terecht bij:
Rein Dolstra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com
Vertrek om 09.00 vanaf hoek J. Willenstraat en Oranjelaan

Aanmeldingsformulier voor fietstocht 25 september vertrek 10.30 uur
Naam: ........................................................ Adres: ...........................................................................
Aantal: ......... x € 7,50

en ............. x € 12,50

= € .............

Formulier inleveren op woensdag 8 september van 14.00 – 15.00 uur in ‘t Heukske.
Voor nadere informatie of telefonisch bestellen kunt u terecht bij:
Els Held 06 28 32 27 37 of elsheld@hotmail.com

Aanmeldingsformulier voor jaarvergadering 6 oktober 14.00 uur in ‘t
Heukske
Naam: ......................................................... Adres: ...........................................................................
Naam: ......................................................... Adres: ...........................................................................
Formulier inleveren op woensdag 29 september van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Voor nadere informatie of telefonisch aanmelden kunt u terecht bij:
John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 of @ johnbuskens@kbooudgeleen.nl

Aanmeldingsformulier voor Wijnfeest 20 oktober 14.00 uur in ’t Heukske
Naam: ......................................................... Adres ............................................................................ :
Aantal: ........ x € 7,50

en ............ x € 10,00 = € ................

Formulier inleveren op woensdag 29 september van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Voor nadere informatie of telefonisch bestellen kunt u terecht bij
Els Held 06 28 32 27 37 of elsheld@hotmail.com
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