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Bestuursmededelingen  

Op vrijdag 22 april jl. is de jaarvergadering gehouden in het 
Trefcentrum. De opkomst was lager dan wij de afgelopen ja-
ren gewend waren. Het kan zijn dat de interesse is afgenomen 
door de Coronapandemie en dat wij nog geen 1/2 jaar gele-
den ook al de vorige jaarvergadering hebben gehad. Wij ho-
pen dat wij in de toekomst weer op uw deelname mogen re-
kenen. Onderstaand treft u de foto aan met de huidige be-
stuursleden. Met dank aan A. de Heus, onze huisfotograaf. 
 

   (foto van links naar rechts: J. Bonekamp, M. Soons, T. Raven, A. Firing,  
    R. Schrijer, T. Schäfer) 
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KBO St. Augustinus Ledenwerfactie bij Jan Linders 

Op 14 mei jl. heeft een aantal bestuursleden en contactperso-
nen van de activiteiten een flyeractie gehouden om bezoekers 
aan de zaterdagmarkt en Jan Linders, te interesseren voor onze  
vereniging. We hebben een mooie vereniging met tal van acti-
viteiten en veel vrijwilligers. Met deze actie op 14 mei en ook 
nu willen wij de hulp en inzet van u als lid van onze vereni-
ging vragen, om nieuwe leden te werven. 

Vraag binnen uw familie, kennissen of buurtgenoten of zij zin 
hebben om deel te nemen aan onze activiteiten. Het biedt zo-
veel voordelen voor mensen vanaf 50 jaar en ouder! Er zijn 
geen verplichtingen en je wordt toch over alles geïnformeerd 
als je nog moet werken. Geen interesse in de wekelijkse activi-
teiten? Er zijn ook andere activiteiten die maandelijks georga-
niseerd worden. Doe met ons mee en werf een lid! 

Pennen en tasjes (met folders) om uit te delen zijn beschikbaar 
en op te vragen bij de gastvrouwen in het Trefcentrum. 

Op zeuk nao get gelök kaoms 

 du ös taege! 
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Interesse in een computercursus!!!!! 
 
KBO St Augustinus organiseert sa-
men met CDL-Beek verschillende 
computercursussen, te weten: 
 
de basiscursus Windows. 
deze cursus bestaat uit 8 blokken van 
2.15 uur en wordt gegeven op de maandagochtend van 10.00 
uur tot 12.15 uur in het Trefcentrum. 
Kosten voor de cursus € 80,00. 
 
de android tabletcursus  
deze bestaat uit 4 blokken + 1 blok GSM-android. Deze cur-
sus wordt gegeven van 10.00 uur tot 12.15 uur. De kosten 
voor deze cursus zijn € 50,00. 
We kunnen ook een I-pad cursus aanbieden. Deze bestaat 
uit 4 blokken + 1 blok voor I-phone. De kosten hiervoor zijn 
€ 50,00. 
Wanneer beide cursussen worden gegeven is afhankelijk van 
de beschikbaarheid van de docent. 
 
U kunt zich opgeven bij Elly Bannink 06-22305488 of bij 
Helene Reinders 06-48717680  
 
Kom naar de MAALTIJDSERVICE!!!!!! 
 
Hebt u geen zin om te koken en vindt u het leuk om in een 
groepje samen te eten, meldt u dan aan. 
Iedere donderdag is het mogelijk om te eten bij KBO St Au-
gustinus van 12.00 uur tot 13.30 uur. U heeft de keuze uit 2 
menu’s. Het menu bestaat uit: soep, hoofdgerecht en nage-
recht voor € 6,50.  
Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Helene Rein-
ders 06-48717680. 
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Educatie & Evenementen commissie 
 

Vrijdag 3 juni      Lezing Koninklijke Visio 14.00-16.00 uur 
        (kaartverkoop was op 24 mei) 
 
Woensdag 22 juni Bezoek aan Risk Factory te Venlo    

De kaartverkoop is op dinsdag 7 juni van 09.45 tot 11.15 uur. 

De kosten bedragen € 12,50 incl. vervoer, koffie/thee. Eten 
(broodje) zelf meenemen.  

ONTDEK EN ERVAAR HOE JE OMGAAT MET GEVAAR! 
 

De Risk Factory is dé ontdekfabriek voor veiligheid, gezond-
heid en duurzaamheid. De situaties gaan onder meer over 
brandgevaar, cybercrime, verkeersveiligheid, pestgedrag en 
groepsdruk, contact met hulpdiensten, waterveiligheid en hy-
giëne.  

Op deze dag vertrekt de bus om 11.50 uur vanaf het Tref-
centrum in Geleen richting Venlo, waar wij rond 13.00 uur 
zullen arriveren. Na ontvangst zal de groep worden opge-
splitst en meer te weten komen over gezond internet, posi-
tieve gezondheid, verkeersveiligheid en brandveiligheid. 
De informatie over de diverse onderwerpen is opgedeeld in 
twee blokken van een half uur en daar tussen pauze met 
koffie/thee en wat lekkers. 

Vanuit Venlo vertrekt de bus terug naar 
Geleen om 16.00 uur. Omdat wij rond 
etenstijd vertrekken adviseren wij u om 
zelf iets te eten mee te nemen, bijvoor-
beeld een broodje of boterham. 
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Herinnering     VOORINSCHRIJVING BEZOEK AAN 
   EUROPEES PARLEMENT 

Voorverkoop dinsdag 28 juni van 09.45-11.15 uur 

Op vrijdag 28 oktober a.s. brengen wij een bezoek aan het 
Europees Parlement in Brussel. 

De kosten voor de bus, entree, gidsen en maaltijden bedragen 

slechts € 45,00 voor leden en € 55,00 voor niet leden. Er kun-

nen maximaal 54 personen mee. De leden voor wie de vorige 

keer geen plaats meer was in de bus hebben de eerste keus. 

Op dinsdag 28 juni van 09.45 tot 11.15 uur kunt u zich hier-
voor inschrijven. Wij vragen een CONTANTE aanbetaling 
van € 10,00 per persoon op de reissom. Deze aanbetaling 
wordt in mindering gebracht bij de definitieve aankoop van 
uw kaartje op 20 september van 09.45 tot 11.15 uur. 

!!!!! ATTENTIE !!!!! 

Het kaartje voor deze busreis kunt u NIET TELEFONISCH 

reserveren. 
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Vrijdag 15 juli  BARBECUE in het Trefcentrum   
      16.00-18.30 uur 

De kaartverkoop is op dinsdag 5 juli van 09.45 tot 11.15 uur 

De kosten zijn € 12,50 voor deze volledig verzorgde barbecue 
inclusief twee stuks vlees/vis en twee consumpties. 

Na twee jaar van niet mogen, kunnen wij nu ons activiteiten-
jaar weer afsluiten met de welbekende barbecue. 

De heren Frans Gerards, Jan Reinders en Jean Vroemen zor-
gen er, zoals voorheen, voor dat de barbecue goed brandt en 
het vlees en de vis heerlijk gaar en bruin is. 

Er mogen maximaal 70 personen deelnemen. Deelname is al-
leen voor leden toegankelijk. 
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 TERUGBLIK 
 

Zondag 1 mei Italiaanse middag 

Deze middag verzorgde mevrouw Zane een boeiende diapre-
sentatie over de streek Veneto, Bij binnenkomst kregen we 
allemaal koffie of thee en twee soorten Italiaanse koekjes. 
Mevrouw Zane vertelde ook iets over het gebruik van de vrij 
harde Cantuccini koekjes. Deze zijn namelijk het lekkerste als 
ze “gesopt” worden in koffie of in een glaasje Prosecco die 
we ook mochten proeven. Ze vertelde ook dat de Italianen de 
dag beginnen met Cappuccino en een paar koekjes, want zij 
tafelen ‘s avonds altijd laat en uitgebreid. Later op de dag 
drinken ze dan Espresso.  

Door een technisch probleem kon de geluidsinstallatie niet 
gebruikt worden en moest zij het op eigen kracht van haar 
stem doen. Dit is gelukkig geen probleem geweest, want de 
aanwezigen hingen aan haar lippen en vonden de getoonde 
foto’s en verhalen over de streek zeer de moeite waard. 

In de pauze werd er een ander soort Prosecco geserveerd met 
een bordje met diverse kleine lekkernijen zoals echte Italiaan-
se rauwe ham, een worstsoort, kaas, zoutjes en olijven. 

Ook had zij mooie kanten producten uit Venetië en glassiera-
den uit Merano meegebracht, die met aandacht bekeken wer-
den. De kanten producten waren echte meesterwerken. 

De gezellige middag was om 16.15 uur ten einde. Door de ve-

le positieve reacties mogen we stellen dat het een geslaagd 

evenement was. 
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PROGRAMMA EDUCATIE EN ACTIVITEITEN  

Voorlopig programma juni tot en met december 2022 
 
JUNI 
03  Lezing Koninklijke Visio 
07  Kaartverkoop bezoek Risk Factory 
22  Bezoek aan Risk Factory 
28  Inschrijving en aanbetaling bezoek Europees Parlement 
 Brussel 
JULI 
05  Kaartverkoop BBQ 
12  Kaartverkoop dagtocht Eifel 
15 Barbecue 

 
Vakantieperiode 18 juli t/m 14 augustus 2022 

 
AUGUSTUS 
31  Dagtocht Eifel 
 
SEPTEMBER 
---  Modeshow (onder voorbehoud) 
20  Kaartverkoop bezoek Europees Parlement Brussel             
27  Kaartverkoop lezing reizen met de camper/caravan 

OKTOBER 
06  Lezing Reizen met de camper/caravan 
28  Bezoek Europees Parlement Brussel 

NOVEMBER 
13  Kerstmarkt KBO Trefcentrum 
15  Kaartverkoop adventsconcert (onder voorbehoud) 
22  Kaartverkoop Kerstmarkt Antwerpen 
27  Adventsconcert (onder voorbehoud) 

DECEMBER 
06  Kaartverkoop kerstviering  
07  Busreis kerstmarkt Antwerpen                                                
16  Kerstviering  


