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De Nieuwsbron  

 

 

Wat de pot schaft!  
 

Op woensdag 14 december en 11 januari 
om 12.30 staat het diner weer voor u klaar 
en kunt u genieten van een mooi driegan-
genmenu. De eigen bijdrage is € 10,00. Uw 
aanmelding is pas definitief na betaling. U 
kunt zich die middag ook al aanmelden voor 
11 januari resp. 08 februari 2023. 
 

U kunt zich t/m donderdag 08 december resp. 05 januari aanmel-

den bij Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl  
In dat geval dient u voor 08 december resp. 05 januari de bijdrage 
per bank te betalen. 
 

KBO-film Foroxity  
 

Zondag 18 december om 11.00 uur: 
Mrs. Harris Goes to Paris 
 

Mrs. Harris Goes to Paris is het betoverende 
verhaal van een ogenschijnlijk gewone Britse 
huishoudster wiens droom om een couture-
jurk van Christian Dior te bezitten haar mee-
neemt op een bijzonder avontuur in Parijs. 

 

Zondag 15 januari om 11 uur: Casa Coco 
 

Casa Coco is een oer-Hollandse romantische komedie voor iedereen! Pleun runt 
al jaren Casa Coco, een pension voor bezinning en rust op Bonaire. Dit najaar komt 
Pleun's jeugdliefde Toon naar Casa Coco om zijn problemen te doen vergeten. De 
twee ex-geliefden hebben elkaar al jaren niet meer gezien. Vinden de twee jeugd-
liefdes elkaar weer terug onder de Caraïbische zon? 
 

Tickets kosten € 6,00 voor KBO-leden op vertoon van de ledenpas en € 8,00 voor 
niet-leden en kunnen zowel aan de kassa als online worden gekocht. 
 

Contributie 2023 
 

Tijdens de jaarvergadering van afgelopen jaar is de contributie voor 2023 vastgesteld op 
€ 22,50 voor leden en € 12,50 voor gastleden. De automatische machtiging wordt medio 
december afgeschreven. Overige leden worden verzocht de contributie, indien mogelijk, 
voor 31 december over te maken op onze bankrekening NL 79 RABO 0116 0991 94 t.n.v. 
KBO Marcellinus & Petrus onder vermelding contributie 2023. 
 

               Kerstgedachte  
 

 

 
 

Van het bestuur 
Het is een Nieuwsbron voor twee maan-
den, waarin heel wat activiteiten op het 
programma staan. Wees welkom! 
 

Colofon 
Secretariaat: John Buskens 

Maastrichterbaan 13 
6163 MA Geleen 

☏ 06 53 35 53 49 

@ buske118@gmail.com 
www.kbooudgeleen.nl 
www.facebook.com/KBO.OudGeleen 
 

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 

Als ieder eens herder wilde zijn voor een buur of broer of vreemdeling……. 
als ieder mens eens een engel wilde zijn op school of werk, of waar dan ook…… 
als ieder mens eens ster wil zijn, een lichtpunt op de weg van medemensen…… 

dan werd een oud verhaal opnieuw Evangelie, 
Blijde Boodschap 

mailto:spijkers.b@home.nl
http://www.kbooudgeleen.nl/
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Kerstconcert DSM Mannenkoor 
 

Het koor is blij om dit jaar weer hun traditioneel kerstconcert te organiseren. Het 
concert vindt plaats op woensdag 14 december in de Hanenhof en vangt aan om 
14.00 uur. Onze secretaris heeft zoals gebruikelijk een aantal kaarten gereserveerd 
en belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij John Buskens: 
06 53 35 53 49 of buske118@gmail.com. 
 

Kerststukjes maken 

 
Voorafgaand aan het kerstdiner maken we op donderdag 15 december 
19.00 uur kerststukjes onder begeleiding van Miranda Jansen. Deze zijn be-
doeld voor de versiering van de tafels tijdens het kerstdiner. Uiteraard kunt 
u ze na afloop van het diner mee naar huis nemen. Dat betekent wel dat de 
makers ook deelnemen aan het kerstdiner. De deelname is beperkt tot 12 
mensen, de eigen bijdrage is € 10,00. Dat is inclusief materialen. 

 

Het Kerstdiner 
 

Op zondag 18 december van 14.00 – 17.00 uur kunnen we weer ons 
jaarlijks kerstdiner organiseren en wel in t Heukske. Chapeau Catering 
staat weer garant voor een heerlijk viergangendiner. De grote zaal van 
het Hubertushuis was niet beschikbaar, vandaar dat we, vanwege de 
veiligheid, helaas gebonden zijn aan een maximaal aantal deelnemers 
van 50.  Dit betekent dat we extra streng moeten zijn om iedereen de-
zelfde kans te bieden deel te kunnen nemen. Aanmelden kan alleen tij-
dens de kaartverkoop op 7 december. Per persoon kunnen maximaal 4 kaarten gekocht worden. 
 

Zaal is open om 13.30 uur. 
 

De eigen bijdrage is € 15,00. Dat is inclusief koffie bij ontvangst en het diner, overige dranken zijn voor 
eigen rekening. 
 

De kaartverkoop voor beide activiteiten is op woensdag 07 december van 14.00 – 15.00 uur in ’t 
Heukske. 
 

 

 

Ook in het nieuwe jaar staan de vele vrijwilligers weer klaar voor de vereniging met het organiseren van 
de vele activiteiten, het bezorgen van de Nieuwsbron, het soosbeheer, besturen etc. We mogen zoals een 
van de leden schreef: de vrijwilligers op handen dragen. Ook het bestuur bestaat uit vrijwilligers en weet 
uit ervaring dat zonder de inzet van alle vrijwilligers het niet lukt. Bedankt voor jullie inzet en we hopen 
het komend jaar weer op jullie te mogen rekenen. 
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Lezing: Digitalisering van de zorg 

 
Op woensdag 18 januari om 14.00 uur verzorgt Remedica een lezing over 

DIGITALISERING VAN DE ZORG. Uit de eerste lezingen die inmiddels verzorgd 
zijn blijkt dat er onder de doelgroep weerstand bestaat tegen digitale hulp-
middelen. Deze mensen lopen hierdoor een achterstand op als het gaat om 

hun gezondheid. 
 

Deze lezing levert een belangrijke bijdrage aan meer gelijkheid in de zorg 
onder ouderen. 
 

De maatschappij en de zorg digitaliseren meer en meer. Tegenwoordig gebruiken we de computer, het 
internet en apps op smartphones steeds vaker. Op veel fronten is dit een goede ontwikkeling. Tegelijker-
tijd maakt u zich mogelijk zorgen over de veiligheid hiervan. Dan bent u zeker niet de enige. Met name 
senioren lopen hier tegen aan. 
 

Als het gaat om digitalisering in de zorg, dan kan dat bij diabetes de kwaliteit van leven sterk verbeteren. 
Digitale hulpmiddelen als een glucosesensor en een bijbehorende app maken het voor mensen met 
diabetes eenvoudiger om met hun diabetes om te gaan. Maar hoe houdt u hier zelf de regie over in han-
den? Kom naar de lezing ‘Digitalisering van de zorg’. Tijdens de bijeenkomst biedt men ook persoonlijke 
en praktische hulp bij vragen die u heeft over gezondheidsapps. 
 

De eigen bijdrage is € 2,50 inclusief een kop koffie/thee. 
 

Wandelen 
 

Op woensdag 25 januari om 14.00 uur vertrekt Rein weer voor een mooie wan-
deling in de omgeving van het Geleenbeekdal. de afstand is 5 – 6 km met een 
tussentijdse pauze voor een kop koffie. Dus te doen voor een normale conditie. 
 

De eigen bijdrage is € 2,50 voor de koffie onderweg en aanmelden bij Rein Dol-
stra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com 

 

Sjeutelingenzitting 2023 
 

Eindelijk mogen we weer. Na 3 jaar is er op zondag 29 januari weer onze gezellige 
Sjeutelinge zitting. We hadden al een voorproefje bij de opening van het seizoen 
en het kan alleen nog maar mooier worden. 
  

Natuurlijk hopen we jullie ook dit jaar weer een gevarieerd programma aan te 
bieden met muziek en een buutereedner. Dit jaar hebben we diverse talenten, 
bekende en misschien wat onbekendere uit de buurt. o.a. Droetgezat uit Puth, 
een buutereedner uit Sjweikhuizen en natuurlijk muziek uit Geleen. Wie weet 
worden we verrast met een prins of prinses. 
 

We beginnen om 14.11 uur en in de pauze wordt u getrakteerd op een heerlijke nonnevot. 
 

Kiek èns in de vastelaoveskis op zölder en zörg dat geer der sjoan op sjtaot. 
 

De eigen bijdrage is € 11,00 persoon. 
 

Kaartverkoop voor de lezing en de sjeutelingenzitting is op 11 januari van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske, 
vooraf reserveren voor de sjeutelingenzitting is niet mogelijk. 

 
 
 

mailto:maredol52@gmail.com
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KBO Limburg stapt per 1 januari 2023 uit de Unie KBO 
 

Op 2 november hebben we in een extra ledenvergadering gesproken over het voornemen van KBO Lim-
burg om uit de Unie KBO te stappen. In een bijzonder constructieve vergadering is geconstateerd dat er 
nog te veel onduidelijk was om nu onder druk ja te zeggen tegen het voorstel om per 1 januari 2023 uit 
te stappen. Unaniem werd gepleit voor uitstel en het bestuur heeft de opdracht gekregen om een motie 
in te dienen om het opstappen een jaar uit te stellen. Daarnaast is er ook gesproken over mogelijke alter-
natieven zoals bijvoorbeeld rechtstreekse aansluiting bij de Unie KBO. Mocht het gewenste uitstel niet 
aangenomen worden, heeft het bestuur de opdracht gekregen alsnog mogelijkheden te onderzoeken om 
in een ander verband verder te gaan. De ingediende motie was: 

 

We constateren dat er al veel is geregeld maar op een aantal belangrijke onderdelen zoals de 
landelijke belangenbehartiging nog veel open einden zijn. We begrijpen dat terugkomen op het 
voornemen om op te zeggen geen optie meer is. Maar om een ordentelijke overstap te maken 
meer tijd nodig is. Vandaar verzoeken we de Algemene Vergadering het voorstel om per 1 januari 
2023 op te zeggen te verschuiven naar 1 januari 2024. 

 

De motie hebben we op de gebruikelijke manier ingediend en normaliter wordt deze vooraf aan alle deel-
nemers van de Algemene Ledenvergadering van KBO Limburg toegestuurd. Helaas heeft het Bondsbe-
stuur besloten dit niet te doen en ons voorstel inclusief hun advies om de motie niet aan te nemen uit te 
delen aan het begin van de vergadering. Aanvullend is het ons niet mogelijk gemaakt om de motie fat-
soenlijk toe te lichten. De motie hebben we mede namens de KBO’s Augustinus, Beek, Stein, Geleen Zuid, 
Amstenrade en Oirsbeek ingediend. Gezien de aanpak van het Bondsbestuur is het niet verrassend dat de 
motie niet werd aangenomen en de vergadering met overgrote meerderheid akkoord ging met 1 januari 
2023. 
 

Inmiddels hebben we het Bondsbestuur bericht dat wij de gekozen werkwijze niet acceptabel vinden. Het 
besluit om per 1 januari 2023 op te stappen is nu echter een gegeven. Dat betekent wel dat we als bestuur 
uitvoering moeten geven aan de opdracht van onze ledenvergadering om de mogelijkheden te onder-
zoeken om in een ander verband verder te gaan. Mogelijke consequenties zullen dan betrekking hebben 
vanaf 2024. We hebben dan ook pro forma opgezegd met ingang van 1 januari 2024, ingeval we een 
andere oplossing zien. 
 

In het magazine KBO Limburg zal het Bondsbestuur u uitgebreid informeren waarom men opstapt en hoe 
men daar inhoud aan zal geven. Het moge duidelijk zijn dat wij een deel niet onderschrijven. Inmiddels 
hebt u in de krant kunnen lezen dat KBO Sittard per 1 januari 2023 het lidmaatschap van KBO Limburg 
heeft beëindigd. Wij zullen de komende maanden met een aantal collega afdelingen overleggen hoe we 
hier verder mee kunnen omgaan. We hopen tijdens onze jaarvergadering met u te komen tot een besluit 
hoe we als Oud-Geleen verder gaan. Dat betekent wel dat we de jaarvergadering eind mei of begin juni 
zullen houden in verband met de geplande Algemene Vergadering van KBO Limburg. 
 

We hebben u zo goed als mogelijk willen uitleggen hoe een en ander is verlopen, mocht u behoefte heb-
ben voor meer informatie dan kunt u terecht bij onze voorzitter. 
 

 Programma februari en maart 2023 
 

Februari: 
05 (zo) 
08 (wo) 
08 (wo) 
15 (wo) 
19 (zo) 

 
Film ’t Heukske 
Wat de Pot schaft 
Lezing: Bokkenrijders 
Wandelen 
KBO-film Foxoxity 

 Maart: 
05 (zo) 
08 (wo) 
15 (wo) 
19 (zo) 
29 (wo) 

 
Film ’t Heukske 
Wat de Pot schaft 
Wandelen 
KBO-film Foxoxity 
Lezing: Geheugentraining 
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Aanmeldingsformulier voor kerststukjes maken donderdag 15 december om 19.00 uur 
 

Naam: ............................................................... Postcode en huisnummer: ..........................................  
 
Aantal: .......... x € 10,00 = € ................  
 
Formulier inleveren op woensdag 07 december van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske 
 

Voor nadere informatie bij:  Els Held 06 28 32 27 37 of elsheld@hotmail.com 
 
 
 
Aanmeldingsformulier voor kerstdiner op zondag 18 december om 14.00 uur  
 

Naam: ............................................................... Postcode en huisnummer: ..........................................  
 
Aantal: .......... x € 15.00 = € ................  
 
Formulier inleveren op woensdag 07 december van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske  
 

Voor nadere informatie bij: Peter Spronck 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl 
 

 
 
 Aanmeldingsformulier voor lezing op woensdag 18 januari om 14.00 uur  
 

Naam: ............................................................... Postcode en huisnummer: ..........................................  
 
Aantal: .......... x € 2.50 = € ..................  
 
Formulier inleveren op woensdag 11 januari van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske  
 

Voor nadere informatie: Peter Spronck 06 21 70 07 66 of peter.spronck@planet.nl 
 

 
 
 Aanmeldingsformulier voor sjeutelingenzitting op zondag 29 januari om 14.00 uur  
 

Naam: ............................................................... Postcode en huisnummer: ..........................................  
 
Aantal: .......... x € 11.00 = € ................  
 
Formulier inleveren op woensdag 11 januari van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske. 
 

Voor nadere informatie bij: Maril Kokkelmans 06 25 10 29 76 of marilkokkelmans@hotmail.com 
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