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Bestuursmededelingen
Elke dinsdagmorgen van 10 tot 12 uur kunt U luisteren
naar START-radio voor de Regio Sittard-Geleen, Beek,
Stein, Schinnen en Echt-Susteren naar het programma
“Ouderenwijzer”.
“Ouderenwijzer” is een spelprogramma met nieuws, koop-,
zorg-, sport-, eet- reis- en gezondheidstips voor energieke jongeren van 50 jaar en ouder.
U kunt bovendien actief deelnemen aan het programma door
het redactieteam uit te dagen tot het spelen van een gezellig
spelletje scrabble via de app Wordfeud op uw telefoon.
Wekelijks komen diverse interviews in de uitzending met
achtergrondinformatie voor ouderen. Het programma wordt
gepresenteerd door Ton Raven, voorzitter van KBO Augustinus Geleen.
Ook Marie-José Kelleners, voorzitter van KBO Westelijke
Mijnstreek, geeft medewerking aan het radioprogramma.
In het programma is veel muziek te beluisteren van de jaren
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vijftig, zestig en zeventig. Die muziek is minstens 40 jaar oud
en brengt uw terug naar uw jeugdherinneringen.
U kunt tijdens de uitzending ook verzoekplaten aanvragen en
mensen de groeten doen of een hart onder de riem steken via
telefoonnummer 046-4747555.
In de afgelopen vakantieweken zijn diverse testen van het
programma gemaakt. Met ingang van dinsdag 4 september
2018 is het radioprogramma definitief wekelijks opgestart.
U kunt “Ouderenwijzer” via Start-radio voor de Regio beluisteren via de ether (auto-radio) op frequentie FM 99.1 MHz en
FM 107.3 MHz of via de kabel op frequentie FM 87.5 MHz
en digitaal via Ziggo-kanaal 916, of via KPN, XS4All: kanaal
1105 Telfort: kanaal 1105 of 3150
Zondag 28 oktober 2018 Heilige Mis ter ere van de Heiligverklaring van Zr. Maria Katharina Kasper in de Augustinuskerk
De zalige Katharina Kasper wordt op
zondag 14 oktober heilig verklaard.
Paus Franciscus heeft opdracht gegeven
om een wonder op haar voorspraak officieel te erkennen. Katharina Kasper is de
stichteres van de congregatie van de zusters Arme Dienstmaagden van Jezus
Christus, met in Limburg het klooster
aan de Molenstraat in Geleen. De zusters
van deze van oorsprong Duitse congregatie hebben zich altijd bezig gehouden
met onderwijs en gezondheidszorg.
In Limburg heeft deze Congregatie o.a.
de stichting Katharina Kasper Menslievende Zorg opgericht.
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Educatie- en evenementencommissie
Zondag 14 oktober Inloop dag en Snuffelmarkt
De jaarlijkse Snuffelmarkt en Inloopdag wordt gehouden
van 10.30 uur tot 16.00 uur in het Trefcentrum, Molenstraat
42. De entree is gratis en bij binnenkomst ontvangt U een
gratis lot. De trekking vindt plaats om 15.30 uur. U kunt
kennismaken met onze vereniging, en informatie krijgen
over diverse activiteiten.
Tijdens de Inloopdag kunt U ook kennismaken met het
IVN. Zij zijn aanwezig op de 2e verdieping.
De Katharina Kasperstichting heeft een informatiestand
waar u de nodige informatie krijgt over hun zorgaanbod.
Het programma van de presentaties ziet er als volgt uit:

Tai-chi
12.30 uur
Country & linedance groep
12.45 uur
Volksdansgroep
13.15 uur
Tai-chi
14.00 uur
Country en Linedance groep 14.15 uur
Deze vinden plaats op de 1e verdieping.
In de computerruimte (1e verdieping) kunt U kennismaken
met Darten.
Verder kunt U genieten van koffie/ thee met gebak/broodje.
Deelnemers die meedoen met de snuffelmarkt kunnen zaterdag 13 oktober tussen 14.00 uur en 16.00 uur de stand inrichten.
Kom kijken!!!!!!!
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Dinsdag 2 oktober Verkoop kaarten HIGH TEA
Op zondag 21 oktober organiseren wij een High Tea voor onze
leden en hopen dat veel leden aan deze nieuwe activiteit zullen
deelnemen. Het belooft een gezellige middag te worden.
De kosten bedragen €10,-- p.p. De kaartverkoop is op dinsdagmorgen 2 oktober van 09.30 tot 11.30 uur.

Dagtocht naar Leuven op 10 oktober
Vertrek om 08.00 uur vanaf het Trefcentrum, Molenstraat 42
naar Leuven. Na aankomst in Leuven beginnen we met een
stadswandeling o.l.v. een gids. Van 11.30 tot 12.30 uur is er
gelegenheid om een hapje te eten (voor eigen rekening).

Van 13.00 tot 15.00 uur bezoek Brouwerij Stella Artois.
Daarna heeft U tot 17.15 uur gelegenheid de stad verder op
eigen gelegenheid te bezichtigen of gezellig op een terrasje te
gaan zitten. Om 17.15 uur vertrekken we richting ons diner
adres Restaurant Bergrust te Ulestraten. Vertrek naar Geleen
om 20.30 uur. Te verwachten aankomsttijd in Geleen is
21.00 uur. De kosten voor de dagtocht bedragen € 51,-- euro
voor leden en € 60,-- euro voor introducés.
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Zondag 21 oktober KBO Filmochtend - The Bookshop
Aanvang: 11.00 uur Foroxity
In de verfilming van Penelope Fitzgerald’s De Boekhandel besluit
weduwe Florence Green haar leven
weer op te pakken door een
boekwinkel te openen.
Ze is een krachtige vrouw die haar
dromen najaagt, maar eind jaren
vijftig in het Britse kustplaatsje
doet haar winkel meer stof opwaaien dan verwacht. Onder
leiding van de welgestelde Violet
Gamart en haar man wordt Penelope door haar dorpsgenoten op
slinkse wijze tegen gewerkt. Toch
vindt ze steun bij de mysterieuze
Mr. Brundish die vindt dat het
stadje wel toe is aan wat verandering.
De KBO Filmclub voorstellingen zijn ook online te koop,
voor leden (met kortingstarief). Het ledenpasje kan aan de
controledeur gecontroleerd worden. Elke bezoeker kiest zijn/
haar eigen zitplaats. Tickets voor de KBO-filmvoorstellingen
bedragen € 5,50 voor KBO leden en voor niet leden € 7,00.
Wij wijzen er op dat de ledenpasjes strikt persoonlijk
zijn en niet mogen worden afgestaan aan derden.
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Dinsdag 30 oktober Verkoop kaarten lezing Toon
Hermans
Op dinsdagmiddag 13 november zal René Haustermans aan
de hand van bekende en onbekende liedjes van Toon Hermans het gedachtegoed van Toon Hermans brengen. De in
Sittard geboren Toon Hermans is een levenskunstenaar, die
de filosofie van alledag op een clowneske manier onder de
mensen bracht. Ook nu nog worden vele mensen geïnspireerd door zijn liedjes, versjes en tijdloze kolder. Laat U
meevoeren in de persoon achter Toon Hermans in bekende
en onbekende liedjes, zijn verhalen en gedachten. Verteld
en gezongen door René Haustermans. Aanvang: 14.00 uur
De kosten voor leden zijn € 4,50 en niet leden € 5,00. Dit is
inclusief een kop koffie/thee.

TERUGBLIK OP
Dinsdag 11 september - Lezing buurtgezinnen en Vincentiusvereniging
Helaas is deze lezing niet doorgegaan omdat er te weinig
belangstelling voor was.
In Memoriam
Dhr. M. van Elmpt
Geb. 18-11-1921
Overl. 31-08-2018
Dhr. N. Huntjens
Geb. 08-03-1935
Overl. 11-09-2018
Dhr. van Elmpt was heel veel jaren actief als
vrijwilliger tot februari 2018 bij de KBO St.
Augustinus.
Wij wensen de nabestaanden veel sterkte
toe in deze moeilijke tijd.
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Programma augustus t/m 31 december 2018
ma. 01 okt.

Dag van de ouderen

di.

02 okt.

Verkoop kaarten High Tea

di

02 okt.

Rondleiding Pakketpost NL in Holtum

wo. 10 okt.

Dagtocht Leuven

zo. 14 okt.

Inloopdag met tevens snuffelmarkt

zo. 21 okt.

Filmochtend The Bookshop

zo. 21 okt.

High Tea in Trefcentrum
aanvang 14.00 uur

di.

30 okt.

Verkoop kaarten luisterlezing
Toon Hermans

di.

13 nov.

Luisterlezing over Toon Hermans

zo. 18 nov.

Filmochtend

di.

Verkoop kaarten Adventsconcert KBO

20 nov.

koor Carpe Diem en Kerstviering
di.

27 nov.

Verkoop kaarten busreis Kerstmarkt
Aken

zo. 02 dec.

Adventsconcert KBO koor Carpe Diem

wo. 12 dec.

Busreis Kerstmarkt Aken

zo. 16 dec.

Filmochtend

wo. 19 dec.

DSM/Sabic Kerstconcert Hanenhof

vrij. 21 dec.

Kerstviering
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Maandag 1 oktober

Dag van de Ouderen 2018

Jaarlijks wordt in Geleen op 1 oktober de Dag van de Ouderen georganiseerd. De Dag van de Ouderen is dit jaar weer terug in de Hanenhof van 13 uur tot 17 uur. Er is een gevarieerd programma met 2
hoofdthema’s “Informeren en Amuseren”, voor zowel “jongere” als
“oudere” senioren. De entree bedraagt € 3,00 voor leden van
Geleense ouderenbonden en € 5,00 voor niet leden. Hiervoor wordt
een uitgebreid entertainmentprogramma geboden en gratis een kop
koffie met een lekker stuk Limburgse vlaai. Entreekaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa. Men kan ze ook bestellen via het emailadres
dagvandeouderen@ziggo.nl
De kleine zaal van de Hanenhof wordt ingericht als informatiezaal.
Er zijn 2 lezingen met interessante thema’s. Daarnaast zijn een aantal organisaties uitgenodigd om informatiestands in te richten over
zorgverlening en belangrijke informatie voor ouderen.
Programma
12.30 uur Hanenhof open
13.00 uur Welkomstwoord in grote zaal
Koffie met Limburgse vlaai
Programma kleine zaal
Lezing: Geleens verleden. Interessante lezing en presentatie met historische verhalen, foto's en films over Geleen door Ad Hoogeboom.
Lezing: Positieve gezondheid. Een interactieve lezing over een
nieuwe manier over gezond leven. De beweging Limburg Positief
Gezond is nu ruim een jaar gaande en het bruist en beweegt aan alle
kanten. De route van inspireren, verbinden en versnellen heeft behoorlijk wat in gang gezet met als doel: Limburg Positief Gezond!
Praat mee en denk mee hoe het gezonder kan.
Programma grote zaal Gezellig samenzijn met optr edens van 2
Limburgse topartiesten: Frans Theunisz en Marleen Mols .
Wij wensen U veel plezier !
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