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De Nieuwsbron
Van het bestuur
Na een goede herstart van de
verschillende groepen werden we op
maandag 20 sept geconfronteerd met
een breuk in het riool. Met als resultaat
dat we alle activiteiten t/m maandag 27
september moesten annuleren. Het zit
helaas niet mee!
Colofon
Secretariaat: John Buskens
Maastrichterbaan 13
6163 MA Geleen
☏ 06 53 35 53 49
kbooudgeleen@live.nl
www.kbooudgeleen.nl
Bankrekening:
NL 79 RABO 01160.99.194
Ouderenadviseur:
Harrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07
@ harrievaasen@kbooudgeleen.nl

Coronatoegangsbewijs niet nodig voor activiteiten afdelingen.
Per 25 september zijn gewijzigde coronamaatregelen van kracht. De 1,5 meter
afstand is verdwenen, net als het maximumaantal personen dat bij elkaar mag
komen. Dat is goed nieuws voor onze activiteiten! Ook zijn alle evenementen
weer toegestaan, wat betekent dat we weer volop van start kunnen.
Overigens basisregels blijven gehandhaafd – handen wassen, geen handen
schudden, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven en testen bij klachten
en ventilatie van binnenruimten.

Iedere maandag kienen in ‘t Heukske
In september zijn we weer gestart met kienen en wel in
ons eigen lokaal. De verplaatsing naar ’t Heukske is
overwegend positief ontvangen en het aantal deelnemers
is gegroeid. Hebt u ook zin om gezellig te komen kienen
neem dan contact op met José Nijssen 046 423 46 45.

Met de bus naar Nijmegen

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

De dag begon vroeg. We moesten al om kwart
voor negen klaar staan voor ons uitje naar
Nijmegen. Na een voorspoedige reis met André,
John Buskens ☏ 06 53 35 53 49
onze chauffeur, konden we om elf uur inschepen
@ johnbuskens@kbooudgeleen.nl
in de Pannenkoekenboot voor een tochtje over de
Soosbeheer:
Waal. Na een uurtje varen, zonder pannenkoeken,
Voor reserveringen en informatie:
was het tijd om, via een prachtige route over de
Rein Dolstra 06 27 62 39 45
dijk, ons te verplaatsen naar Millingen aan de
@ maredol52@gmail.com
Rijn.
Na de lunch maakten we, onder leiding van een gids, een mooie tocht door de
Ooijpolder en via de Zevenheuvelenweg naar Nijmegen. Tot genoegen van de
dames was daar tijd voor een uurtje winkelen of (voor de heren) een terrasje.
In Thorn sloten we de reis af met een diner en om acht uur waren we weer terug in de Waereldsjtad.

Fietstocht
Voor de fietstocht van 25 september hebben zich, na de aanmelding, een aantal leden alsnog afgemeld,
waardoor we deze helaas moesten annuleren.

Jaarvergadering: U komt toch ook!
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?”
Als u zich nog niet heeft aangemeld dan kan dat uiteraard nog bij
de secretaris: 06 53 35 53 49 of johnbuskens@kbooudgeleen.nl
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Wat de pot schaft!
Op woensdag 13 oktober om 12.30 staat in ’t Heukske het diner weer voor u klaar. Voor € 10,00 kunt
u genieten van een mooi driegangenmenu.
Aanmelden tot 11 oktober bij Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.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 na 29 september tot
woensdag 13 oktober ook aanmelden bij Els Held 06 28 32 27 37 of elsheld@hotmail.com

Wandelen
De volgende wandeling (5 km) is op woensdag 27 oktober. 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 woensdag 20 oktober: Rein Dolstra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com

Bezoek Alfa Brouwerij 30 oktober
Op veler verzoek organiseren we op zaterdag 30 oktober een bezoek aan de Alfa Brouwerij in
Thull. De rondleiding begint in het proeflokaal anno 1870, waarin we teruggaan in de tijd en
Joseph Meens je meeneemt naar de geschiedenis van Alfa Bier. Daarna gaan we naar de quizzaal,
waar we spelenderwijs uitleg krijgen over het authentieke brouwproces van 1870 tot heden. Dat
proces maakt al vanaf de start onderdeel uit van de familie en is nooit veranderd.
Vervolgens duiken we de brouwerij in. Alle verschillende afdelingen worden bezocht èn we
worden meegenomen naar de enige echte Alfa Bron. Dè bron die al meer dan 150 jaar het
‘magische’ ingrediënt voor alle bieren vormt. Na een tocht door historie en heden van de Alfa
familiebrouwerij is het tijd om niet alleen de geest te sterken maar ook het lichaam. We sluiten
af bij ‘Bie de Bron’. Hier kun je genieten van, hoe kan het ook anders, een proeverij van de heerlijke Alfa Bieren. Het
resultaat van inmiddels vijf generaties familietraditie.
Het is de bedoeling dat we carpoolen. Het vertrek is om 13.00 uur vanaf ’t Heukske. Leden die willen rijden gaarne
vermelden op het aanmeldingsformulier. Bij minder dan 20 aanmeldingen kan de excursie helaas niet doorgaan.
De eigen bijdrage is € 15.00 en de kaartverkoop is op woensdag 13 oktober van 14.00 – 15.00 uur ’t Heukske. Voor
informatie kunt u terecht bij Maril Kokkelmans 06 25 10 29 76 of marilkokkelmans@hotmail.com.

Instuif voor onze Sjeutelingen op zondag 7 november
Op zondag 7 november van 14.00 – 17.00 uur is er weer een instuif. Het is een paar dagen voor de elfde van de elfde
en dus het begin van het carnaval. ‘De Pleijzengers’ brengen ons in de goede stemming en de middag sluiten we af met
een Limburgs buffet van Chapeau. Het is fijn dat we weer samen kunnen genieten van muziek met een drankje en een
heerlijke maaltijd.

De eigen bijdrage is € 12,50 voor leden en € 15.00 voor niet-leden. Dat is inclusief ontvangst met koffie/thee
en één consumptie bij het buffet. De kaartverkoop is op woensdag 13 oktober van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Bent u verhinderd dan kunt u zich ná 13 oktober tot uiterlijk 1 november aanmelden bij Peter Spronck 06 21 70 07 66.
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Doe mee met Rabo ClubSupport

•
•

Het is weer zover. Van 4 tot 25 oktober kun je als lid van de Rabobank weer je stem
uitbrengen welke club een financieel steuntje in de rug krijgt. U mag in totaal 5 stemmen
verdelen, met maximaal 2 stemmen per club. Hoe meer stemmen we krijgen, hoe hoger
uiteindelijk het sponsorbedrag gaat worden. U stemt natuurlijk in eerste instantie op onze
eigen vereniging. Het zou ook fantastisch zijn als u, uw familie en vrienden 2 stemmen aan
KBO Marcellinus & Petrus Oud Geleen geven.
U kunt stemmen via Rabo Internetbankieren of Rabo App.
Bankiert u niet via internet dan is er een alternatieve route. Bel in dat geval naar (0314) 44 25 00 of stuur een
e-mail naar communicatie.graafschap@rabobank.nl Dan kunnen we alsnog een stemcode regelen. Met deze
stemcode kun je je stem uitbrengen via: www.rabo-clubsupport.nl/stemco.

Agenda komende maanden
07 november 14.00 uur
Zondag instuif
10 november 12.30 uur
Wat de pot schaft
17 november 13.00 uur
Wandeling
24 november 14.00 uur
Film dhr. Reinartz
08 december 12.30 uur
Wat de pot schaft
15 december 13.00 uur
Wandeling 5 km
16 december 10.00 uur
Kerststukjes maken
18 december 14.00 uur
Kerstviering

Gezocht bestuursleden en vrijwilligers
Het concept jaarprogramma voor 2022 is inmiddels
gereed en komt in de komende jaarvergadering aan
de orde. Voor een goed verloop van een en ander
hebben we behoefte aan versterking van zowel het
bestuur als vrijwilligers. Bij een aantal nieuwe
activiteiten kunnen we nog wat handjes gebruiken.
Het is niet goed om steeds terug te moeten vallen op
dezelfde mensen. Dus mensen laat uw vereniging niet
in de steek en laat iets van u horen.
Neem contact op met de voorzitter: peter.spronck@planet.nl 06 21 70 07 66 of
de secretaris: johnbuskens@kbooudgeleen 06 53 35 53 49

Aanmeldingsformulier bezoek Alfa brouwerij op zaterdag 30 oktober, vertrek 13.00 uur
Naam: ........................................................ Adres:............................................................................
Aantal: ......... x € 15.00 = € ............
Ik ben bereid om te rijden: ja / nee
Formulier inleveren op woensdag 13 oktober van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske.
Voor nadere informatie of telefonisch bestellen kunt u terecht bij
Maril Kokkelmans 06 25 10 29 76 of marilkokkelmans@hotmail.com

Aanmeldingsformulier voor Zondag instuif 7 november 14.00 uur
Naam: ......................................................... Adres: ...........................................................................
Aantal: ........ x € 12,50

en ........... x € 15,00

= €..............

Formulier inleveren op woensdag 13 oktober van 14.00 – 15.00 uur in ‘t Heukske.
Voor nadere informatie of telefonisch bestellen kunt u terecht bij:
Peter Spronck 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl
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