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Bestuursmededelingen  

Beste leden en vrijwilligers, 

Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden. Het afge-
lopen jaar kenmerkte zich door opeenvolgende crisissituaties. De 
Coronapandemie en de energiecrisis heeft grote impact op u en  
zeker ook op onze vereniging. Helaas zijn ons ook dit jaar diverse 
waardevolle leden ontvallen door ziekte of overlijden. Geef hen 
een plaats in uw hart. Terugblikkend zijn wij zeer verheugd dat u 
de weg naar ons Trefcentrum weer heeft gevonden en is het bestuur 
zeer dankbaar voor de inzet van onze gastvrouwen, sleuteldienst-
mannen, de rayon- en activiteitencontactpersonen en de commissie-
leden. Een woord van dank is ook op zijn plaats aan de Congregatie 
Arme Dienstmaagden van Jezus Christus, onze buren, waar wij 
over en weer hand en spandiensten verrichten. Onze spreuk is dan 
ook Voor elkaar met elkaar! Wat 2023 ons gaat brengen weten wij 
niet. Echter, wij zullen met moed en vertrouwen de toekomst tege-
moet gaan, samen met U!  

Wij willen u en allen die u lief zijn, hele fijne maar bovenal gezon-
de Kerstdagen toewensen en het allerbeste voor 2023!                     

Bestuur KBO St. Augustinus  
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Overig nieuws 

 Op 14 december houdt het DSM/SABIC koor haar kerst-
concert in De Hanenhof. Wij hebben kaartjes gereser-
veerd en deze worden in de week na 1 december bij ons 
bezorgd. Wij proberen deze kaarten (max. 4 per persoon) 
vrij te geven op 6 december tijdens de kaartverkoop van 
onze kerstviering tussen 09.45 en 11.45 uur.  

 Ons Trefcentrum is gesloten vanaf zaterdag 24 december 
tot en met maandag 2 januari 2023. 

 
Zondag 8 januari 2023  Nieuwjaarsborrel 

 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor onze jaarlijkse Nieuwjaars-
receptie in ons Trefcentrum, Molenstraat 42 te Geleen. U bent wel-
kom van 14.00 uur tot 16.30 uur om samen met ons het glas te hef-
fen op een Voorspoedig 2023!  

 
 

Educatie & Evenementen commissie 
 

ZATERDAG 17 DECEMBER 2022       KERSTVIERING IN  

       ZAAL DE REUNIE 

De kaartverkoop is op dinsdag 6 december van 9.45 tot 11.15 uur 
De kosten zijn € 20,00 voor leden en € 30,00 voor niet leden. 

Wij hebben dit jaar voor een andere opzet en locatie gekozen, dit 
voornamelijk vanwege de kosten. Dit jaar vieren wij kerst in Café-
Zaal de Reunie, Wilhelminastraat 1 in Geleen. Wij hopen dat dit 
net zo zal bevallen als De Hanenhof. Er is plaats voor maximaal 100 
personen. U krijgt bij binnenkomst een gratis lot en één consumptie-
bon. De overige consumpties zijn voor eigen rekening. 
We starten om 12.00 uur. De zaal gaat open om 11.30 uur.  

WIJ HOPEN U ALLEN TE MOGEN VERWELKOMEN  

OP DEZE DAG. 
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U kunt kiezen uit onderstaande menu’s. Uw keuze kunt u aan ons 

doorgeven als u uw kaartje komt kopen op dinsdag 6 december. 

Voorgerecht  A. oma’s soep of   B. tomatencrème soep 

Hoofdgerecht   1. konijnenbout, rode kool en aardappelpuree of 
   2. varkenshaas, champignonroomsaus, sperzie- 
       bonen en aardappelgratin of 
        3. roodbaars, gemengde groenten en aardappel-   

       puree of –gratin 

Nagerecht  bavarois en fruitsalade 

Het programma luidt als volgt: 

12.00  uur opening door de voorzitter, de 

  heer Ton Raven 

12.15 uur kerstgedachte door weledele heer 

  pastoor Kanke 

12.30 uur voorgerecht 

13.00 uur 1e optreden door Carrousel Theater ca. 30 minuten 

13.45 uur hoofdgerecht 

15.00 uur 2e optreden door Carrousel Theater, wederom ca. 30 min 

15.40 uur nagerecht 

16.00 uur aangeklede kop koffie/thee en trekking loten 

16.30 uur sluiting 

 

Zondag 22 januari 2023      GEZELLIGE MIDDAG van 
               14.00 – 16.30 uur 

Kaartverkoop dinsdag 10 januari van 09.45 tot 11.15 uur 

Kosten zijn € 5,00 voor leden en € 6,50 voor niet leden, incl. borrel-
hapjes en één consumptie. Deze middag vindt plaats in de Jan Frans-
senzaal op de 1ste verdieping en zal muzikaal worden verzorgd door 
DJ Peter Soloh. Wij hopen op een grote opkomst om samen gezellig 
te kunnen genieten bij een hapje en een drankje en wellicht een dans-
je te kunnen doen. 
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Woensdag 1 februari  Sjoenkeltreffe in De Hanenhof 
      van 14.11 – 17.11 uur 

Kaartverkoop dinsdag 24 januari van 09.45 tot 11.15 uur 

Uw KBO vereniging sponsort € 2,50. Entree leden dus € 6,00 en niet 
leden € 8,50, inclusief een consumptie. Zoals vanouds zal dit een 
spetterende middag vol muziek, dans en clowneske optredens wor-
den. Alaaf! 

Dinsdag 7 februari   Lezing over Geriatrie       
      van 14.00 – 16.00 uur 

TELEFONISCHE kaartverkoop 31 januari van 10.00 tot 12.00 uur 
bij mw. Haarmann op nr. 06-13511707 en van 13.00 tot 15.00 bij 
mw. Firing op nr. 06-36040613. De kosten zijn € 2,00 voor leden en 
€ 3,00 voor niet leden, inclusief 1 consumptie. 
Op deze dag komt Kim Eisenmenger, MSc Fysiotherapeute in de 
Geriatrie en werkzaam voor Paramedisch Centrum Oud Geleen, een 
lezing houden over het onderwerp Geriatrie. In de afgelopen eeuw 
zijn wij mensen in Europa gemiddeld 25 jaar ouder geworden. 
Tijdens de lezing neemt zij u mee in het proces van ouder worden 
"met eventuele gebreken" en wat te doen. Verder geeft zij informatie 
over het verschil tussen een algemene fysiotherapeut en een geria-
triefysiotherapeut en bespreken we verschillende behandelmogelijk-
heden specifiek voor de geriatrische patiënt. Zij hoopt u allemaal te 
mogen begroeten op deze interactieve middag. 

 

Foroxity Sittard-Geleen  KBO filmclub:  
 
Zondag 18 december    Mrs. Harris Goes To Paris  
Zondag 15 januari 2023   Casa Coco De Film  
 
De films beginnen om 11.00 uur. 
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 bios-
coop en laat ze zien bij de kaartcontrole. 
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TERUGBLIK 
Donderdag 20 oktober  Lezing reizen met camper/caravan 

Deze lezing was bedoeld om een activiteit aan te bieden aan de jonge-
re senior. Om deze groep te bereiken hebben we de juiste weg nog 
niet gevonden, maar de dertien personen die er wel waren hebben ge-
noten van een boeiende en interessante lezing. Jan en Ellie de Bruijne 
zijn lid van de Senioren Kampeer Club en hebben flink wat ervaring. 
Hun presentatie en fotoboeken met fantastische foto’s waren zeer in-
formatief. Er werden ook veel vragen gesteld door de aanwezigen die 
door hun vakkundig werden beantwoord. Ondanks de tegenvallende 
opkomst was de avond zeer geslaagd. 

Vrijdag 28 oktober  Bezoek Europees Parlement in Brussel 

Op een zonnige vrijdag eind oktober stond iedereen goed gemutst bij 
het Trefcentrum klaar om 8.30 uur voor vertrek naar het Europees 
Parlement in Brussel. Onze reisleider Paul de Wit had weer, zoals ge-
woonlijk, voor heel veel versnaperingen gezorgd en gaf ons onder- 
weg de nodige informatie over ons reisdoel en natuurlijk ook over de 
prachtige monumentale en statige huizen in het mooie centrum. Na 
ons bezoek met toelichting door twee assistenten en onze Limburgse 
Europarlementariër Jeroen Lenaers vertrokken we naar restaurant 
Chez Leon voor een uitgebreide lunch. Daarna kregen we nog een 
korte rondleiding over de Grote Markt en omgeving. Om 16.30 uur 
vertrokken we huiswaarts en werden we in Sweikhuizen weer getrak-
teerd op een heerlijk buffet in het monumentale bruin café van 
Boyens. Verzadigd en voldaan werden we door onze fijne en deskun-
dige chauffeur van All-Drive om 20.00 uur afgezet bij het Trefcen-
trum. 

Zondag 13 november Kerstmarkt KBO 

Er was een grote diversiteit aan deelnemers met hun 2e hands kerst-
versieringen, nieuwe en zelfgemaakte kerstboomhangers, cadeautjes 
voor onder de Kerstboom, gehaakt en van patchwork. Prachtige zelf-
gemaakte raam- en muurhangers op boomstammen en kransen, kaar-
sen gemaakt in allerlei vormen en pompoenen in verschillende kleu-
ren, vormen en maten, versierd met natuurlijke materialen uit de tuin  
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van de maker. Enkele vrijwilligers bakten heerlijke wafels met slag-
room en er was warme chocolademelk te koop. Ook waren er chocola-
de versnaperingen van Rousseau te koop en onze leden van de teken- 
en schilderclub hadden hun prachtige werken weer tentoongesteld. 

Onze sleuteldienst en de gastvrouwen hadden de zalen gezellig aange-
kleed met kerstversiering en lampjes; de kerstmuziek maakte de sfeer 
compleet. Hopelijk kunnen we ook een volgend jaar weer rekenen op 
de belangstelling van alle deelnemers. Het was een zeer geslaagde 
middag waar met voldoening op terug gekeken kan worden. 

     

In Memoriam  

Mevr. Vijgen-Helgers, J.M.B.   Overleden 05-11-2022  

      

Wij wensen de familieleden en vrienden veel sterkte toe 

in deze moeilijke tijd. 

 

 

Zachtjes blaast de wind 

Vrede voor ieder kind 

Even geen oorlog en spijt 

Even van alle ellende be-

vrijd 

Kerst geeft voor even rust 

Je wordt je weer even 

Van naastenliefde bewust 
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Geleen, November 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 per-
soon. De contributie wordt niet automatisch geïncasseerd. 

U kunt de contributie, uiterlijk vóór 20 december aanstaan-
de, overmaken op ons bankrekeningnummer: 

NL58RABO 0130518913 onder  vermelding 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 onder-
staand 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 wor-
den  

Met vriendelijke groet, 

Ton Schäfer          
2de Penningmeester 
 
Parklaan 9 
6165 CJ Geleen 
Email: ton.schafer@gmail.com 
Tel.: 046-4750759 

Het Trefcentrum 
Molenstraat 42 
6161 CV Geleen 
Tel.: 046 - 4757656  
Secretariaat:  
info@kboaugustinus.nl 
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PROGRAMMA EDUCATIE EN ACTIVITEITEN  

Voorlopig programma tot en met juni 2023 

 
DECEMBER 
6 Kaartverkoop kerstviering  
9 Busreis kerstmarkt Antwerpen  
14 Kerstconcert Mannenkoor DSM Sabic in de Hanenhof 
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 
21 Kaartverkoop bezoek Alfa Brouwerij 
28 Excursie naar L1 in Maastricht 
 
April 2023 
05 Paasviering 
15 Bezoek Alfa Brouwerij 
25 Kaartverkoop High Tea 
-- Jaarvergadering KBO St. Augustinus 
 
Mei 2023 
07 High Tea 
23 Kaartverkoop dagtocht naar Aken 
 
Juni 2023 
09 Dagtocht naar Aken 


