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De Nieuwsbron
Van het bestuur
Het zijn geen gemakkelijke tijden en ieder van ons heeft daar last van. Belangrijk is dat we met elkaar, op een veilige
manier omgaan, hoe moeilijk dat soms
ook is. We hopen dat u, ondanks alle beperkingen, met uw naasten een zalige
kerst mag beleven en komend jaar voor
u een zalig en gezond jaar mag worden.
De Rabo Club Support heeft € 342,31
opgeleverd. Degene die op ons hebben
gestemd bedankt!
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

Ontwikkelingen Corona: geen activiteiten in december!
Alle seinen staan op rood. De ontwikkelingen zijn zeer ongunstig
en wat dit virus ons nog zal brengen is ongewis. Limburg is één van
de grootste brandhaarden in West-Europa. In de afgelopen twee
weken bleek van elke 50 Limburgers eentje in de afgelopen twee
weken besmet. Een zorgelijke ontwikkeling. Vanwege deze ontwikkelingen en de nieuwe overheidsmaatregelingen, hebben we besloten alle activiteiten in december te annuleren. Een aantal vaste
groepen hebben op eigen initiatief besloten voorlopig te stoppen.
Met pijn in ons hart hebben we dit besluit genomen. De veiligheid
van ons allen gaat voor alles en laten we hopen dat het tij tijdig zal
keren en dat we in januari weer als vanouds bij elkaar kunnen komen.

December 2021 anders dan anders!
We zitten in de eerste week van de advent en bereiden ons voor op het kerstfeest. Laat onderstaande tekst ons troost
en hoop bieden.

Vier kaarsen brandden op de adventskrans. Het was heel stil, zo stil
dat men kon horen hoe de kaarsen begonnen te spreken. De eerste
Belastinginvullers:
kaars zuchtte en zei: ‘Ik heet vrede, mijn licht straalt, maar de menHarrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07
sen hebben geen vrede, zij willen mij niet’. Zijn vlam werd steeds
@ harrievaasen@kbooudgeleen.nl
kleiner en doofde uiteindelijk uit. De tweede kaars flakkerde en zei:
John Buskens ☏ 06 53 35 53 49
‘Ik heet geloof, maar ik ben overbodig. De mensen willen niet van
@ johnbuskens@kbooudgeleen.nl
God weten. Het heeft geen zin meer dat ik brand.’ Een zuchtje wind
Soosbeheer:
blies de tweede kaars uit. Zacht en bedroefd sprak de derde kaars:
Voor reserveringen en informatie:
’Ik heet liefde. Ik heb geen kracht meer om te branden. De mensen
Bea Spijkers ☏ 06 20 44 25 41
laten me links liggen. Ze zien slechts zichzelf, niet de ander die
@ spijkers.b@home.nl
vraagt om hun liefde.’ Het kaarsje flakkerde nog even en doofde
uit. Toen kwam een kind de kamer binnen. Zag de kaarsen en zei:
‘Maar jullie moeten toch branden!’ Terwijl het kind begon te huilen, nam de vierde kaars het woord: ‘Wees
niet bang! Zolang ik brand kunnen we ook de andere kaarsen weer aansteken’. Ik heet hoop!

Activiteiten in januari 2022
We weten niet hoe de toestand in januari zal zijn, desalniettemin gaan we voorlopig er van uit dat we dan
weer op een veilige manier onze activiteiten kunnen opstarten. Begin januari weten we hopelijk meer over
hetgeen wel en wat niet veilig kan plaatsvinden. Als u zich voor de filmmiddag en/of ‘wat de pot schaft ‘na
1 januari wilt aanmelden, hoort u of het door kan gaan ja of nee.
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Film in ’t Heukske: Chocolat
Met ingang van 2022 vertonen we regelmatig op de zondagmiddag een film in ‘t
Heukske. De aftrap is op zondag 9 januari om 14.00 uur met de romantische film
‘Chocolat’. Vianne en haar dochter Anouck verhuizen naar een landelijk en conservatief Frans dorpje waar ze allesbehalve hartelijk worden onthaald. Vianne opent er
een charmant chocoladewinkeltje. De burgemeester doet er alles aan om de winkel te
sluiten.
Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd, wel graag aanmelden bij de secretaris:
John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 @ buske118@gmail.com

Wat de pot schaft!
Op woensdag 12 januari om 12.30 in ’t Heukske staat het diner weer voor u klaar. Voor
€ 10,00 kunt u genieten van een mooi driegangenmenu.
Aanmelden tot 8 januari bij Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl

De Sjeutelingenzitting
Op zondag 6 februari om 14.11 uur is onze traditionele carnavalszitting in ’t Heukske.
Als alles meezit zou dit de negenveertigste keer zijn dat echte sjeutelingen het carnavalsseizoen kunnen inluiden.
Aanmelden op woensdag 12 januari van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. De eigen
bijdrage is € 10,00 voor leden en € 15,00 voor niet-leden. Voor nadere informatie:
Maril Kokkelmans 06 25 10 29 76 of marilkokkelmans@hotmail.com
De zaal gaat open om 13.45 uur.
Wij willen u vragen om hiermee rekening te houden, zodat we veilig, na check, naar binnen kunnen gaan.

Aanmeldingsformulier sjeutelingenzitting op zondag 6 februari 2022 om 14.11 uur
Naam:......................................................... Postcode en huisnummer: ...................................
Aantal: .........x € 10.00 en ..............x € 15,00 = € .................
Formulier inleveren op woensdag 12 januari 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

2

december 2021 nummer 12
Jaarprogramma 2022
Normaal ontvangt u eind van het jaar een uitgebreid programmaboekje. We zien daar dit jaar van af.
De belangrijkste informatie vindt u in deze Nieuwsbron
Activiteitenoverzicht
Uiteraard onder voorheboud van de situatie met betrekking tot het coronabeleid!
Datum
Januari
09 (zo)
12
26

Activiteit
Film ‘t Heukske
Wat de pot schaft
Presentatie ‘De Bokkenrijders’

Februari
06 (zo)
09
13 (zo)

Sjeutelingenzitting
Wat de pot schaft
Film ‘t Heukske

Maart
09
13
23
27 (zo)

Wat de pot schaft
Film ‘t Heukske
Jaarvergadering en lezing erfrecht
Fietstocht

April
06
10 (zo)
13
20

Vrijwilligersuitstapje
Paasbrunch
Wat de pot schaft
Voorjaarswandeling

Mei
08 (zo)
11
18
25

Film ‘t Heukske
Wat de pot schaft
Wandelen
Presentatie ‘Zuid-Afrika’

Juni
01
08
15
26 (zo)

Busexcursie: Banneux
Wat de pot schaft
Rondleiding Oud-Geleen
Barbecue

Datum
Juli
13
17 (zo)
Augustus
10
17
September
07
11 (zo)
14
17 (za)
21
Oktober
05
09 (zo)
12
19
26
November
09
13 (zo)
16
23
December
07
15 (do)
18 (zo)

Activiteit
Wat de pot schaft
Zomerinstuif

Wat de pot schaft
Pater Karel wandeling

Busexcursie Biesbosch /Den Bosch
Film ‘t Heukske
Wat de pot schaft
Fietstocht
Wandelen
Oktoberfeest
Film ‘t Heukske
Wat de pot schaft
Wandelen
Presentatie Indonesië
Wat de pot schaft
Zondag-instuif
Wandelen
Lezing: kerstgebruiken van vroeger
Wat de pot schaft
Bloemschikken (kerststukjes)
Kerstdiner

Contributie 2022
Tijdens de jaarvergadering november 2021 is besloten de contributie 2022 te handhaven op € 20,00 per kalenderjaar. Betaling bij voorkeur via automatische incasso.
Deze wordt eind januari afgeschreven. Leden die nog geen machtiging voor automatische incasso hebben gegeven dienen de contributie van € 20,00 voor 15 januari over
te maken op onze bankrekening NL 79 RABO 0116 0991 94 t.n.v. KBO Marcellinus
& Petrus onder vermelding contributie 2022. Daarnaast is het mogelijk om deze ook
mee te geven aan uw contactfunctionaris.
Het is voor de penningmeester aanzienlijk eenvoudiger als alle leden hun contributie
per automatische incasso zouden betalen. We willen degene die dit nog niet doen nadrukkelijk vragen om
te overwegen om dit ook te gaan doen.
U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris John Buskens 06 53 35 53 49.
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Belangrijke adressen:

Bestuur:
Voorzitter/redactie
Nieuwsbron:......... Peter Spronck, 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl
Secretaris: ............ John Buskens, 06 53 35 53 49 of buske118@gmail.com
Penningmeester: ... Rein Dolstra, 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com
Vicevoorzitter: ..... Maril Kokkelmans 06 25 10 29 76 of marilkokkelmans@hotmail.com
Agendabeheer: ..... Bea Spijkers 06 20 44 25 41 of spijkers.b@home.nl
Soosbeheer:.......... Bea Spijkers 06 20 44 25 41 of spijkers.b@home.nl
Algemeen lid:....... Els Held 06 28 32 27 37 of elsheld@hotmail.com

Ouderenadviseur/belastinginvuller:
Harrie Vaasen 06 51 01 02 07 of harrievaasen@kbooudgeleen.nl

Belastinginvuller:
John Buskens 06 53 35 53 49 of buske118@gmail.com
Rijbewijskeuring
Vanaf 75 jaar is een gezondheidskeuring verplicht bij het verlengen van het rijbewijs. Als lid van de KBO
kunt u met korting een keuring krijgen.
Bel voor een keuringsarts bij u in de buurt op werkdagen 0475 38 17 40

Wie is mijn contactpersoon?
Op onze website vindt u een overzicht waarin u snel via uw adres kunt opzoeken wie uw contactpersoon
is. Voor de distributie van het KBO-magazine/Nieuwsbron kunt u terecht bij Paul de Lepper 046 475 72 54
of pauldelepper@kbooudgeleen.nl
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