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Bestuursmededelingen
Bedankt voor jullie deelname aan Rabo ClubSupport!
De uitslag van de Rabo ClubSupport is bekend en heeft dit
jaar € 566,10 voor ons opgeleverd. Hartelijk dank aan allen die
op ons gestemd hebben.
Van de Ledenadministrateur
Onze ledenadministrateur doet een dringend verzoek aan u.
Wilt u wijzigingen van uw persoonlijke gegevens direct doorgeven aan de heer J. Muris over o.a.:

Wijziging e-mailadres

Wijziging telefoonnummer

Verhuizing

Langdurige ziekte

Overlijden
Het niet tijdig doorgeven van wijzigingen kan soms tot onaangename situaties leiden. Wij hopen op uw medewerking!
J. Muris,
Email: ledenadministratie@kboaugustinus.nl
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Uitnodiging

Extra ledenvergadering!

Op woensdag 30 november om 14.00 uur is er in het Trefcentrum (Jan Franssenzaal) een extra ledenvergadering als voorbereiding op een tussentijdse Algemene Vergadering van KBOLimburg.
Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 14 juni j.l. heeft
men besloten het lidmaatschap van Unie KBO pro forma op te
zeggen. Pro forma betekent dat het besluit nog niet definitief is,
maar dat men daarmee wel de mogelijkheid schept het lidmaatschap per 1 januari te beëindigen.
Het bondsbestuur heeft na lang wikken en wegen besloten de
Algemene Vergadering voor te stellen het lidmaatschap van de
landelijke Unie KBO definitief op te zeggen. De afdelingsbesturen worden als voorbereiding op AV van 9 november in
de regioraadsvergaderingen uitvoerig geïnformeerd over het
waarom en hoe men verder wil gaan. Voor onze regio is deze
bijeenkomst op 11 oktober geweest.
We vinden het van groot belang dat we dat samen met u moeten vaststellen, vandaar de extra ledenvergadering op woensdag
30 november om 14.00 uur. De komende maand hopen we u
meer inhoudelijk te kunnen informeren. Het is een belangrijke
stap met een aantal consequenties, vandaar dat het belangrijk is
dat we ons samen beraden over ons standpunt. Dus noteer de
datum in uw agenda!
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Kerstconcert DSM Mannenkoor Woensdag 14 december
Hierbij berichten wij u dat na 2 Coronajaren het DSM Mannenkoor weer een kerstconcert gaat geven in de Hanenhof. Noteer
de datum alvast in uw agenda. U kunt nu nog geen kaarten reserveren bij ons! U wordt hierover spoedig geïnformeerd.

Rayoncontactpersonen gezocht

Voor de rayons 4,5 en 13 zijn wij dringend op zoek naar enkele
rayoncontactpersonen. Het betreft 21 adressen in rayon 4, in
rayon 5 betreft het 14 adressen en in rayon 13 betreft het
10 adressen.
Rayon 4 is gelegen in de buurt van de Molenstraat.
Rayon 5 is gelegen in de buurt van het Emmaplein.
Rayon 13 ligt in Geleen Zuid.
De taak van de rayoncontactpersoon is:
1. Het bezorgen van een kaartje bij een verjaardag.
2. Het bezorgen van een attentie bij een bijzondere verjaardag
80, 85 en 90 jaar. Na 90 jaar elk jaar een attentie.
3. Het bezorgen van een attentie bij 25, 50 en 60 jarig huwelijk (indien bekend).
4. Het bezorgen van een bloemetje bij langdurige zieken
(indien bekend).
5. Het bezorgen van een condoleancekaartje bij overlijden
(indien bekend).

De adressen in de wijk liggen allemaal vrij kort bij elkaar en het
is dus niet veel werk, dat echter wel gedaan moet worden.
Voor inlichtingen over de juiste straten en andere zaken kunt u
contact opnemen met John Muris, ledenadministrateur
KBO St. Augustinus.
Tel.: 046-4742544
E-Mail: ledenadministratie@kboaugustinus.nl
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Educatie & Evenementen commissie
Zondag 13 november

Kerstmarkt KBO Trefcentrum

De middag begint om 14.00 uur en duurt tot 16.30 uur. Entree is vrij en u kunt bonnen kopen voor een consumptie. Het
wordt een gezellige kerstmarkt met voldoende zitjes en wafels en muziek.
Vrijdag 9 december Bezoek Kerstmarkt Antwerpen
Kaartverkoop: dinsdag 22 november van 09.45 tot 11.15 uur
De kosten zijn € 15,00 voor leden en € 18,00 voor niet leden.
Daar de Kerstmarkt pas op vrijdag 9 december begint, hebben
we de reis van woensdag 7 naar vrijdag 9 december kunnen
verschuiven. Hopelijk kunnen we op uw begrip rekenen en is
de vrijdag geen belemmering voor u om samen met ons deze
Kerstmarkt te bezoeken. Wie vroeger hier de Kerstmarkt bezocht, zal nu even moeten opletten. Deze was en is nog altijd

op de Groenplaats, maar is nu vanwege de enorme groei, uitgebreid met de locaties Grote Markt, Suikerrui en Steenplein.
Vanaf het Centraal Station tot aan de Scheldekaaien is heel
Antwerpen versierd met gezellige kerstverlichting. Reden genoeg om deze prachtige stad te bezoeken in deze gezellige periode voor Kerst.
We vertrekken vanaf het Trefcentrum aan de Molenstraat 42
om 10.00 uur en vanuit Antwerpen vertrekken we weer om
19.00 uur huiswaarts.
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Foroxity Sittard-Geleen KBO filmclub:
Zondag 20 november 2022 11:00 uur

Good Luck to you,
Leo Grande
Haar man Robert verzorgde voor Nancy
een huis, een familie en – op het zicht –
een goed leven. Wanneer Robert komt te
overlijden bedenkt Nancy een plan. Ze
gaat op zoek naar avontuur en naar de
voldoening die ze al die jaren gemist
heeft. En dat avontuur vindt ze in de
vorm van een sekswerker genaamd Leo
Grande. In een anonieme hotelkamer ontmoeten ze elkaar. Leo ziet er in het echt
net zo uit als op zijn foto, maar Nancy
had niet gerekend op goede seks én een
goed gesprek. Leo heeft over alles een mening en hoewel hij niet
altijd de waarheid vertelt, vindt Nancy hem leuk. En hij haar. Tijdens de stiekeme afspraken verschuift de machtsdynamiek en
brokkelen de secuur opgebouwde façades langzaam af.
Duur: 97 minuten.
Tickets kosten € 6,00 voor KBO-leden (op vertoon van ledenpas).
Niet leden betalen € 8,00. U kunt uw tickets met korting ook online
kopen. Kies bij het bestellen van uw tickets voor KBO LID en neem
het uitgeprinte E-ticket samen met uw KBO-pas mee naar de bioscoop en laat ze zien bij de kaartcontrole
-----------------------------------------------------------------------------------

Corona is helaas nog niet weg en hier bij vr agen wij u om
de basisregels bij uw bezoek aan het Trefcentrum in acht te
nemen. Indien u klachten heeft van verkoudheid e.d. blijf dan
thuis of houd 1,5 meter afstand van uw plaatsgenoten.
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TERUGBLIK
Dinsdag 27 september

Nostalgische middag

De nostalgische modeshow, verzorgd door Streekmuseum
Elsloo, was voor de 30 aanwezigen een feest van herkenning:
de kleding, schoenen en diverse attributen uit de vorige eeuw.
Dat het heel erg gedetailleerd verteld werd door de presentatrice was fijn; zij wees ons op het gebruik van de diverse accessoires en de prachtige kwaliteit stoffen waar de kleding destijds
van gemaakt werd, de manier van verwerken, plisseren en de
coupeuses en kleermakers die toen het nodige vakmanschap
hadden. Een ambacht dat helaas uitstervende is.
Het was een zeer geslaagde middag.

In Memoriam
Mevr. L. Gulikers-Wielders
Overleden 13-10-2022
Mevr. M.C.H. Solkema-Warner,
Overleden 03-10-2022
Dhr. J.H. Soons,

Overleden 26-09-2022

Wij wensen de familieleden en vrienden veel sterkte
toe in deze moeilijke tijd.
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Het Trefcentrum
Molenstraat 42
6161 CV Geleen
Tel.: 046 - 4757656
Secretariaat:
info@kboaugustinus.nl

Geleen, Oktober 2022
NOTA contributie 2023
Geachte heer/mevrouw,
De contributie voor 2023 is vastgesteld op € 26,00 voor leden
per persoon. Voor gastleden is de contributie € 13,00 per persoon. De contributie wordt niet automatisch geïncasseerd.
U kunt de contributie, uiterlijk vóór 20 december aanstaande, overmaken op ons bankrekeningnummer:
NL58RABO 0130518913 onder ver melding van contr ibutie
2023 en uw adres of lidnummer. Dit is vooral belangrijk omdat
er meerdere personen met dezelfde naam in onze administratie
voorkomen.
Indien u niet via de bank overmaakt verzoeken wij u om contact
op te nemen met de 2e penningmeester, te bereiken op onderstaand telefoonnummer.
Als u de contributie voor 2023 al betaald heeft kunt u deze nota
als niet gezonden beschouwen. Het eventueel, in dit geval, door
u te veel betaalde bedrag zal op uw rekening teruggestort worden
Met vriendelijke groet,
Ton Schäfer

2de Penningmeester
Parklaan 9
6165 CJ Geleen

Email: ton.schafer@gmail.com
Tel.: 046-4750759
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PROGRAMMA EDUCATIE EN ACTIVITEITEN
Voorlopig programma tot en met maart 2023
NOVEMBER
13 Kerstmarkt KBO Trefcentrum
20

Film Foroxity: Good Luck to you, Leo Grande

22

Kaartverkoop Kerstmarkt Antwerpen

DECEMBER
6
Kaartverkoop kerstviering in Zaal de Reunie
9

Busreis kerstmarkt Antwerpen
(Let op! Nieuwe datum. Was eerst gepland op 7 december)

17

Kerstviering in Zaal de Reunie

Januari 2023
08 Nieuwjaarsborrel

10

Kaartverkoop gezellige middag met muziek

22

Gezellige middag met muziek

24

Kaartverkoop Sjoenkeltreffe

31

TELEFONISCHE kaartverkoop lezing Geriatrie

Februari 2023
01 Sjoenkeltreffe in De Hanenhof
07

Lezing over Geriatrie

28

TELEFONISCHE kaartverkoop lezing Hoormij

Maart 2023
14 Kaartverkoop excursie L1 en Paasviering
14

Lezing Stichting Hoormij

28

Excursie naar L1 in Maastricht

GRAAG MET PIN BETALEN!
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