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De Nieuwsbron 
 

Corona, hoe verder? 

In december waren we nog hoopvol dat we in januari weer konden starten met 

onze activiteiten. Helaas! Het aantal besmettingen neemt weliswaar af, maar 

onvoldoende. Dat betekent dat de lockdown tenminste tot en met 9 februari blijft. 
Overigens zijn er ook geluiden dat dit wel eens tot in maart zo zou blijven. 

Kortom we zullen nog langer onze contacten moeten beperken, hoe zwaar dat 

ook vaak is. Voor onze vereniging betekent dit dat we de activiteiten zowel in 

januari als februari moeten annuleren. Hoe snel we weer onze activiteiten kunnen 
organiseren is zeer ongewis. Voorlopig houden we, op een uitzondering na, het 

programma tot en met juni vast. We zullen van maand tot maand de situatie 

bekijken en zodra zaken weer op een veilige manier zijn toegestaan de 
activiteiten weer oppakken. We hopen in maart weer te kunnen starten met de 

wekelijkse activiteiten en de activiteiten conform het conceptjaarprogramma. De 

excursie van 24 maart moeten we helaas annuleren, maar wat in het vat zit 
verzuurt niet. 
 

Laten we hopen dat het vaccin de verspreiding van het virus terugdringt en dat 

we als ouderen snel aan de beurt zijn. Laten we in de tussentijd ervoor zorgen dat 

we met alle beperkende maatregelen wel verbonden blijven met elkaar zodat 

niemand zich alleen hoeft te voelen. 
 

Maakt u zich zorgen over de risico’s en hebt u allerlei vragen? 
Weet dat u terecht kunt bij de Ouderen-Infolijn van KBO-

PCOB: 030 – 3 400 600. 

Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 17.00 

uur. 
 

Wat de pot schaft! 
 

We zijn op zoek gegaan om een waardige opvolger te 

vinden voor Ria en dat is gelukt. Met ingang van deze 

maand wordt op de tweede woensdag van de maand de 

maaltijd verzorgd door ‘De Boerderie’, onder andere 
bekend van de aanschuiftafel op de dinsdag. Er wordt 

zoveel mogelijk gekookt met de seizoenen en volgens 

kenners met liefde. Voor € 10,00 kunt u genieten van een 
mooi driegangenmenu. 
 

Helaas kunnen we niet starten in februari, maar zoals de zaken er nu voorstaan 

hopen we op woensdag 10 maart wel te kunnen starten. 
 

Financiële situatie 
 

Ook financieel is het geen gemakkelijke tijd. De kosten zoals huur, energie etc. lopen gewoon 
door en de inkomsten blijven achter. Daar staat tegenover dat de uitgaven voor de activiteiten 
voor een groot deel wegvallen. Per saldo zullen we echter in de rode cijfers terecht komen. De 
enige bron van inkomsten is op dit moment de contributie. We hebben geen enkel idee wat 
dit alles betekent voor ons ledenbestand. We hopen dat u trouw blijft en dat u, voor zover dat 
nog niet is gebeurd, de contributie van € 20,00 over zult maken op onze bankrekening NL 79 
RABO 01160 99 194 t.n.v. KBO Marcellinus & Petrus onder vermelding contributie 2021. 

Van het bestuur 

In deze rare tijd is er gelukkig ook 

goed nieuws te melden. We hebben 

een leverancier gevonden voor de 

maandelijkse maaltijd en kunnen 

deze activiteit dus voortzetten. 

Ander goed nieuws is het resultaat 

van de Rabo Clubsupport actie, die 

maar liefst € 633,82 opbracht. Dat is 

bijna € 100 meer dan afgelopen jaar. 
Dank aan alle leden die op ons 

hebben gestemd. De kerstactie is 

goed ontvangen. We hebben veel 

positieve reacties gehad op de 

cadeau-kaarten en dat doet ons 

goed. 
 
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 
 

Belastinginvullers: 

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

John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 
@ johnbuskens@kbooudgeleen.nl 
 

Soosbeheer: 
Voor reserveringen en informatie: 

Rein Dolstra ☏ 046 475 36 17 

@ maredol52@gmail.com 
 
 

http://www.kbooudgeleen.nl/
mailto:harrievaasen@kbooudgeleen.nl
mailto:harrievaasen@kbooudgeleen.nl
mailto:johnbuskens@kbooudgeleen.nl
mailto:maredol52@gmail.com
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Afscheid 
 

In december hebben we op een gepaste manier afscheid genomen van een tweetal kanjers van 

vrijwilligers!  
 

Met 85 jaar was José Nijssen de oudste vrijwilliger en waarschijnlijk ook degene met de 

langste staat van dienst. Samen met Piet heeft ze tientallen jaren haar steentje bijgedragen aan 
het wel en wee van de vereniging. De meeste mensen kennen haar de laatste jaren als 

barvrijwilliger. Daarnaast organiseert ze de wekelijkse kienmiddag. 
 

Ook Ria Jorissen hebben we verblijd met een bezoek om haar te bedanken voor het vele werk 

gedaan voor de KBO, waarvoor ze eerder is onderscheiden als de KBO-vrijwilliger van het 
jaar. Ze blijft gelukkig actief als coördinator van het koor (Nu maar hopen dat ze weer snel 

kunnen gaan zingen). 
 

Beide dames zijn een voorbeeld voor anderen en verdienen een dikke pluim! 

 

Hulp bij de belastingaangifte 2020 
 

Voor vele ouderen staat elk voorjaar weer in het teken van de belastingaangifte. Als 
ouderpaar of alleenstaande ziet men grote problemen om de aangifte zelf in te 

vullen. Welke bedragen moet je op welke plekken in de aangifte invullen en welke 

bedragen mag je nog aftrekken. Voor KBO-leden met een AOW, eventueel 

aangevuld met klein pensioen(en), staan onze belastinginvullers klaar om u daarbij 
te helpen. 
  

De voornaamste stukken die de invullers nodig hebben zijn: 
 

o De jaaroverzichten van alle inkomens 2020 (AOW, pensioen, lijfrente en overige inkomsten). 

o Jaaroverzicht van de hypotheken (schuld per 31 december 2020) en de betaalde rente. 

o Jaaroverzichten van uw bankrekeningen (saldi van 1 jan 2020). 
o Eigen bijdrage van de ziektekosten zoals medicijnen, niet verzekerde kosten fysiotherapie, tandarts (dus niet 

het eigen risico) en tevens het aantal bezoeken en km’s aan specialist, huisarts, tandarts, fysiotherapeut. 

o Voorgeschreven dieet, reiskosten naar ziekenhuis, ziekenbezoek naaste familie, enz. 

o Uw giften aan goedgekeurde ANBI-instellingen. 
o Indien van toepassing de WOZ-waarde eigen woning met waardepeildatum 1 januari 2019. Die heeft u per 

brief voorjaar 2020 van BsGW ontvangen. 

o Ook kunnen de Belastinginvullers u helpen bij de aanvragen van Zorgtoeslag, Huurtoeslag en andere toeslagen. 
 

Voor een afspraak neem contact met een van onze belastinginvullers: 
 

Harrie Vaasen  06 51 01 02 07 of John Buskens 06 53 35 53 49 
 

Gebruik en Huur ’t Heukske 
 

In de krant hebben verschillende artikelen gestaan over de onrust als gevolg van 

het nieuwe gemeentelijke accommodatiebeleid. De gemeenteraad heeft onlangs 
bedongen dat er meer overleg met de gebruikers moet komen. Het college heeft 

dit toegezegd. Wat dit voor ons betekent is nog niet duidelijk. Helemaal gerust 

zijn we er niet op. Het is duidelijk dat het hier om een bezuinigingsoperatie gaat 

en we voelen ons ook enigszins overvallen door de voorstellen. We hebben 
inmiddels contact gezocht met de gemeente om ons standpunt in dezen duidelijk 

naar voren te kunnen brengen. 

Voorlopig* programma maart  

Woensdag 10 mrt. om 12.30 uur 

Wat de pot schaft 

Woensdag 17 mrt. om 13.00 uur 

Wandelen 10 km 

Zondag 28 mrt. om 14.00 uur 

Paasbrunch 

 

* onder voorbehoud 

Coronabeleid! 

 


