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Bestuursmededelingen
Van de Penningmeester
Beste leden van KBO St. Augustinus,
In het vandaag bezorgde Magazine vindt U de nota voor de contributie van 2019. Zoals in de algemene ledenvergadering is vastgesteld
bedraagt de contributie voor het komende jaar € 24,00 voor gewone
leden en € 12,00 voor gastleden. Gastleden zijn leden die primair lid
zijn van een andere KBO-afdeling.
Mocht er onverhoopt geen nota zijn bijgevoegd dan gelieve U deze
mededeling als zodanig te beschouwen. Ik verzoek U vriendelijk om
de contributie vóór 15 december over te maken op ons rekeningnummer NL58RABO 0130518913 onder vermelding van contributie
2019 en uw lidnummer of adres. Dit is zeer belangrijk omdat er meerdere leden met dezelfde achternaam voorkomen.
Ik dank U alvast voor uw medewerking.
Riet Schrijer-Heuts,
Penningmeester

Bijlage: nota 2019
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TIEN REDENEN OM LID TE WORDEN OF TE
BLIJVEN VAN DE KBO!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tien keer per jaar het magazine KBO/PCOB, boordevol leuke
en interessante informatie voor senioren.
Vier keer per jaar een Limburg magazine bijgevoegd met daarin
speciale aanbiedingen en activiteiten in de provincie.
Vertegenwoordiging van uw belangen in uw eigen gemeente en
in WMO-platforms of seniorenraad.
Landelijke en provinciale belangenbehartiging; de KBO is met
ruim 190.000 leden landelijk en ruim 36.000 leden in Limburg
de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
Deelnemen aan activiteiten in uw eigen woonplaats; ontmoeten,
ontspannen en ontwikkelen.
Zelf als vrijwilliger aan de slag; laat uw talent niet verloren
gaan en blijf actief! Er is voor ieder wat wils.
Voor hulpvragen in uw gemeente kunt U terecht bij onze Ouderenadviseurs, zij helpen U de weg te vinden op het gebied van
bijvoorbeeld de WMO.
Hulp bij het invullen van uw belastingaangifte door getrainde
vrijwilligers.
KBO-servicelijn; hier kunt U terecht met uw vragen over wonen, zorg, gezondheid, maar ook voor juridische zaken.
KBO-ledenvoordeel in de vorm van een voordeelpas en aantrekkelijke kortingsacties op:

Collectieve ziektekostenverzekering bij Zilveren Kruis
Achmea

Energietarieven Nederlandse Energie Maatschappij

Rijbewijskeuring

Elk seizoen dagjes uit e.d. (b.v. Kasteeltuinen Arcen, Passiespelen)

Wilt U meer informatie kijk op onze website: www.kbolimburg.nl of
www.kboaugustinus.nl of neem contact op via e-mail:
info@kbolimburg.nl of lokale afdeling: info@kboaugustinus.nl.
Telefonisch kan ook: KBO Limburg 0475-381740 en voor uw lokale
afdeling KBO St. Augustinus 046-4757656.
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Educatie- en evenementencommissie
Onze maaltijdservice op donderdagmiddag
Op dit moment zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar bij de maaltijdservice. Kosten € 5,75 voor een 3 gangenmenu. Interesse!! U
kunt zich aanmelden bij Helene Reinders 0648717680.

Dinsdag 30 oktober Verkoop kaarten luisterlezing Toon
Hermans op 13 november
Aan de hand van bekende en onbekende liedjes van Toon Hermans
wordt het gedachtegoed van Toon Hermans gebracht. 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 en te zien op
dinsdagmiddag 13 november, aanvang 14.00 uur. Kaartverkoop
dinsdagmorgen 30 oktober van 09.30 tot 11.30 uur. Kosten voor
leden € 4,50 en niet leden € 5,-- euro incl. kop koffie-thee.

Dinsdag 20 november Verkoop kaarten Adventsconcert
KBO koor Carpe Diem. Uitvoering op 2 december 2018
Het KBO koor Carpe Diem nodigt U uit voor het adventsconcert op
zondagmiddag 2 december, aanvang 14.00 uur. Het koor zal kerstliedjes en andere stemmige muziek ten gehore brengen. Ook dit jaar
zal het Glaner Ensemble weer medewerking verlenen. Het belooft
weer een prachtige sfeervolle middag te worden. Het geheel staat
onder de artistieke leiding van dirigente Reanne Dreessen – Lemmens. Het bestuur hoopt U allemaal te mogen begroeten boven in
de Jan Franssen zaal van het KBO – gebouw, Molenstraat 42, Geleen. De kaartverkoop is op dinsdagmorgen 20 november van 09.30
tot 11.30 uur. Entreeprijs inclusief kop koffie of thee bedraagt voor
leden €4,50 en niet leden €5,-- euro.
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Zondag 18 november KBO Filmochtend The Children Act.
Aanvang: 11.15 uur Foroxity
(Aanvangstijdstip is gewijzigd voor deze film naar 11.15 u)
Fiona Maye is een gerespecteerd rechter aan het Hooggerechtshof waar ze
bekend staat om haar professionele en
weloverwogen uitspraken binnen het
complexe familierecht. Wanneer haar
huwelijk met Jack lijkt te bezwijken
onder haar toewijding voor het vak
stort Fiona zich op een ingewikkelde
zaak. De 17-jarige Adam heeft leukemie en zal zonder een bloedtransfusie
niet lang meer leven. Vanwege zijn
geloof als Jehovah’s getuige weigert
Adam de noodzakelijke medische hulp
te accepteren. Fiona moet besluiten of
hij te jong is om zelf over leven en
dood te beslissen of dat het recht op
vrije wil toch zwaarder weegt. Haar uitspraak heeft hoe dan ook grote gevolgen voor hen beiden.
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 20 november lezing: Zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen.
De commissie educatie van de KBO Regio Westelijke Mijnstreek
heeft een themamiddag georganiseerd met als onderwerp: Uitgangspunt van de overheid is zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen
maar wat als:
•
Het fysiek niet meer kan;
•
Het psychisch niet meer kan;
•
en het financieel niet meer kan (het geld zit in de stenen).
De themamiddag wordt gehouden in het Hubertushuis (ook genaamd
de Boew) in Geleen, Jan Willenstraat 1, Geleen.
Zaal open om 13.30 uur en het programma begint om 14.00 uur. Het
programma is toegankelijk voor alle KBO leden uit de Westelijke
Mijnstreek. Opgeven via eigen secretaris vóór 14 november die deze
gegevens dan doorgeeft aan de secretaris van de organisatie KBO
Regio Westelijke Mijnstreek.

Dinsdag 20 november Verkoop kaarten Kerstviering
De Kerstviering van KBO St. Augustinus vindt dit jaar plaats op
vrijdag 21 december in de Hanenhof te Geleen.
Dit jaar hebben we een prachtig programma voor U samengesteld
met een geweldig 4-gangen menu. Nieuw is dat U dit jaar uw partner,
vriend of vriendin, die geen lid van de KBO zijn, mag meebrengen.
We starten weer om 12.00 uur en de zaal is open vanaf 11.30 uur. Bij
de ingang ontvangt U een gratis lot en bij de zaal krijgt U een glas
prosecco of jus d´orange aangeboden door het bestuur.
Programma:
12.00 uur Welkomstwoord door de voorzitter dhr. Ton Raven
12.15 uur Kerstverhaal Zeereerwaarde Heer Pastoor Quadvlieg
12.30 uur Aanvang kerstdiner
Voorgerecht: Rauwe ham met meloen, geserveerd aan
tafel
13.15 uur Sfeervol optreden van het duo Stef en Annelies, Tegelen
13.45 uur Hoofdgerecht: Zalmfilet in saus en varkenshaas in
champignonsaus met toebehoren, zelf af te halen bij de
buffetten in de zaal
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15.00 uur
15.50 uur
16.10 uur
16.45 uur

Optreden van de Theetantes, met hun komische acts
Nagerecht: chocolademousse, aan tafel geserveerd
Koffie/thee met trekking van de loterij
Einde

De kaartverkoop voor deze viering is op dinsdagmorgen 20 november van 09.00 tot 12.00 uur. De kosten bedragen € 17,50 voor leden
en € 25,-- euro voor introducés.

Dinsdag 27 november Kaartverkoop busreis naar Kerstmarkt in Aken.
Op 12 december gaan we naar de kerstmarkt in Aken.
De kerstmarkt van Aken vindt plaats rondom het raadhuis, de Dom,
de Marktplatz en het Katschhof. De kerstmarkt staat bekend om haar
familiaire karakter. De pleinen in de omgeving van het stadhuis en de
winkelstraten zijn sfeervol verlicht. Uiteraard staan er op verschillende plaatsen in de stad mooie opgetuigde kerstbomen. Ga op zoek naar
het ultieme cadeau voor onder de kerstboom. Bekijk de vele handgemaakte voorwerpen van hout, deze staan garant voor een origineel
cadeau. Geniet van de bekende Akense Printen, een soort kruidkoekpop met amandelen, noten suiker- of chocoladeglazuur.
We vertrekken vanuit het Trefcentrum Molenstraat 42, Geleen om
13.00 uur en in Aken vertrekken we weer richting Geleen om 19.00
uur. Leden betalen € 8,50 en niet-leden € 12,50.
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TERUGBLIK OP
Dinsdag 2 oktober - Bedrijfsbezoek PakketpostNL

Op 2 oktober 2018 hebben we met 14 personen een bedrijfsbezoek
gebracht aan PakketpostNL in Holtum. Na ontvangst met koffie en
vla en een korte inleiding volgde een rondleiding waarin we konden
zien hoe de dagelijkse afhandeling plaats vindt van meer dan
50.000 (!!!) postpakketten gedurende 7 dagen per week. Het was
interessant om te zien hoe de medewerkers van PakketpostNL alles
in het werk stellen om onze postpakketten binnen 24 uur bij ons te
bezorgen. Het was een zeer geslaagd en interessant bedrijfsbezoek.

Woensdag 10 oktober - Dagtocht Leuven

Precies om 08.00 uur vertrokken we naar Leuven, Na een kop koffie kwamen de gidsen en werd de groep in tweeën gesplitst. Een
gids voor een grote rondleiding door Leuven en een voor de minder
mobiele groep voor een bezichtiging van het gemeentehuis. Hierna
werd de brouwerij Stella Artois bezocht voor een rondleiding en
proeverij. Zeer deskundige en uitgebreide uitleg. Er bleef nog tijd
over voor te winkelen of een terrasbezoek alvorens we richting Ulestraten gingen voor ons diner. Een mooie dag met heel mooi weer.

Zondag 14 oktober - Inloopdag/ Snuffelmarkt

Ca. 350 personen bezochten deze dag ons Trefcentrum om iets te
kopen, te genieten van de optredens of om informatie te vragen. Dit
alles onder het genot van koffie/thee, broodjes en vla. Het bestuur
dankt de gastvrouwen en de sleuteldienstmedewerkers die deze dag
tot een succes hebben gemaakt. Hun inzet, het vele werk en enthousiasme maar ook het bijzonder goede weer, heeft deze dag tot een
succes gemaakt.

In Memoriam
A.H. Spoor
H. Pilon

Overl. 01-10-2018
Overl. 17-10-2018

Wij wensen de nabestaanden veel sterkte toe
in deze moeilijke tijd.
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Programma t/m 31 december 2018

di.

30 okt.

Verkoop kaarten luisterlezing
Toon Hermans

di.

13 nov.

zo. 18 nov.

Luisterlezing over Toon Hermans
Filmochtend The Children A ct
(Aanvang 11.15 uur!)

di.

20 nov.

Verkoop kaarten Adventsconcert KBO
koor Carpe Diem

Di

20 nov.

Verkoop kaarten 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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