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Bestuursmededelingen  

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering KBO St. Augus-
tinus op woensdag 26 april 2023 

Het bestuur nodigt u van harte uit onze jaarlijkse Algemene 
Ledenvergadering bij te wonen, welke gehouden wordt op 
woensdag 26 april om 14.00 uur in het Trefcentrum aan de 
Molenstraat te Geleen. Uitgeprinte exemplaren van de jaar-
stukken en agenda liggen vanaf 3 april klaar bij de balie 
van de gastvrouwen in het Trefcentrum en worden u ook op 
aanvraag per email toegezonden. U kunt zich aanmelden 
voor deze vergadering door een email te sturen naar secre-
tariaat@kboaugustinus.nl of via het intekenformulier te 
verkrijgen bij de gastvrouwen.  
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Van de ledenadministrateur 

Geachte leden van KBO St. Augustinus, 
 
Om misverstanden uit de wereld te helpen is het vanaf heden 
nog uitsluitend mogelijk om uw lidmaatschap per e-mail of 
schriftelijk op te zeggen. Een lidmaatschap opzeggen voor 
een volgend jaar dient altijd vóór 31 december van het lo-
pende jaar te geschieden. 
 
Indien men na 31 december het lidmaatschap opzegt zullen 
wij de kosten die wij aan KBO Limburg moeten afdragen 
voor uw lidmaatschap aan u doorberekenen. 
 
 
Attentie bij huwelijksjubileum 
 
Van een aantal leden hebben wij ook een huwelijksdatum 
ontvangen. Het is de bedoeling dat er bij een jubileumjaar 
een attentie bij het paar wordt bezorgd. Om pijnlijke situa-
ties te voorkomen verzoeken wij u om ons te melden als u 
om welke reden dan ook niet meer samenwoont. Als wij dit 
niet weten kan dit tot zeer ongewenste situaties leiden. 
 
Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
 
Goede Vrijdag 7 april 
geen activiteiten  
 
Op deze dag is het  
Trefcentrum gesloten.  
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Educatie & Evenementen commissie 
 

Dinsdag 9 mei  Presentatie Hoffmans mode  
    14.30 tot 17.00 uur 
 
Kaartverkoop dinsdag 25 april van 09.45 tot 11.15 uur. 

De kosten zijn € 5,00 voor zowel leden als niet leden, inclu-
sief een kop koffie/thee en een traktatie. 

ATTENTIE let op de aanvangstijd: deze is een HALF UUR 
LATER dan gebruikelijk en eindigt ook later.  

Modehuis Hoffmans komt deze middag met eigen manne-
quins hun collectie laten zien.                                           
Vooral de broeken met elastische tailleband voor dames en 
heren met kortere lengtematen in alle kleuren zijn erg gewild 
voor ons ouderen. Natuurlijk zijn er ook blouses, polo- en    
T-shirts in allerlei dessins om uw garderobe compleet te ma-
ken. Ook jasjes en bodywarmers zullen getoond worden met 
oog voor detail en kwaliteit. Meneer Hoffmans brengt alles 
mee om te kunnen voelen, passen en kopen. Er is zelfs een 
paskamer aanwezig. Want mocht er iets bij zijn waarvan u 
zegt: dat zou ik wel willen hebben dan kunt u dit ter plekke 
passen en kopen. Hoe handig en fijn is dit. 

Wij nodigen u uit te komen genieten van deze gezellige 
middag in ons Trefcentrum en wie weet gaat u misschien 
wel met een mooie outfit naar huis! 
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TERUGBLIK 
 

Dinsdag 14 maart Lezing Stichting Hoormij 

Aanvankelijk zou Tiny Nouwen de presentatie verzorgen 
maar zij was helaas ziek. Henriëtte heeft daarom de presenta-
tie gedaan. En daar waar zij het niet precies wist kon Joke 
het verhaal aanvullen. Er was ringleiding aanwezig en er was 
een schrijftolk. De letterlijke tekst die Henriëtte en Joke ver-
telden was meteen boven de dia te lezen. Dat was fijn voor 
degenen die het gesproken woord niet zo snel konden vol-
gen. Allerhande mogelijke gehoorgebreken kwamen aan de 
orde waarvoor vandaag de dag ook heel veel hulpmiddelen 
blijken te bestaan die er vroeger simpelweg niet waren. 
 
De hoorapparaten van vandaag zijn bijna door niemand te 
zien terwijl die van vroeger duidelijk zichtbaar waren. Ze 
hebben ook eindeloos veel mogelijkheden qua instellingen 
voor iedereen persoonlijk. De aanwezigen in de zaal konden 
het verhaal met praktijkvoorbeelden en ook handige tips 
vaak aanvullen. Er was veel interactie tussen de presentato-
ren en de zaal. 
 
De Stichting Hoormij /NVVS behartigt de belangen (in de 
meest uitgebreide zin) van slechthorenden, mensen die doof 
zijn geworden, Menière- en tinnituspatiënten, hun goed-
horende partners en belangstellenden.  
 
Veel informatie over de meest voorkomende gehoorproble-
men kunt u vinden op de website van hen, te weten: https://
www.stichtinghoormij.nl 
Neem zeker ook een kijkje op de website: 
https://www.hoorwijzer.nl 
 
  

https://www.stichtinghoormij.nl
https://www.stichtinghoormij.nl
https://www.hoorwijzer.nl
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Deze site van Stichting Hoormij is de enige échte onafhanke-
lijke website vóór en gemaakt dóór slechthorenden en biedt 
heel veel informatie over hoortests, specialisten, hulpmiddelen 
en vergoedingen. Ook kunnen slechthorenden er met elkaar 
ervaringen uitwisselen. Deze ervaringen kunnen ze gebruiken 
bij het kiezen van een audicien, hoortoestel en zorgverzeke-
ring. 

 

Het was een zeer geslaagde middag die volgend jaar een ver-
volg zal krijgen. Dan zal het gaan over de onderwerpen: even-
wicht, Ménière en migraine bij het evenwichtsorgaan. Wij 
danken u allen voor uw komst en hopen u volgend jaar weer te 
mogen begroeten.  
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Foroxity Sittard-Geleen  KBO filmclub:  
 
Zondag 16 april 2023     Toen ik je zag    Aanvang 10.30 uur! 

 
Naar de bestseller die Isa Hoes 
schreeef over het leven met haar man 
Antonie Kamerling. Acteurskoppel 
Esther (Noortje Herlaar) en Bastiaan 
(Egbert-Jan Weeber) leidt op het eer-
ste oog een droomleven. Ze krijgen 
allebei de ene na de andere fantasti-
sche rol aangeboden, wonen met hun 
kinderen op een idyllische boerderij 
en zijn nog altijd stralend verliefd op 
elkaar. Maar er is een andere kant van 
hun leven die maar weinigen zien. De 
angsten en gekmakende onzekerheid 
waar Bastiaan mee kampt, hebben een 
steeds grotere impact op hem en hun 
relatie. Uit alle macht probeert Esther 
om haar grote liefde en haar gezin op de rit te houden, maar de 
ziekte in Bastiaans hoofd laat zich maar moeilijk bevechten. 

 

Tickets kosten € 6,00 voor KBO-leden (op vertoon van leden-

pas). Niet leden betalen € 8,00. U kunt uw tickets met korting 

ook online kopen. Kies bij het bestellen van uw tickets voor 

KBO LID. 
 

 In Memoriam  

 Dhr.  W.G.N.M. Vranken     Overl. 26-02-2023  

 Mevr. A.H. Ummels-Scheffers    Overl. 28-02-2023  

 Mevr. M. Rietbergen-Rademakers   Overl. 19-03-2023 

 

        Wij wensen de familieleden heel veel sterkte toe in 

        deze moeilijke tijd.  
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Het paradijs 

Zien we dan niet 
Het paradijs 

Wat de Heer ons heeft gegeven 

Die blauwe planeet 
Vol met leven 

Zo mooi 
En we maken hem zo lelijk 

Als we wilden zag hij eruit als orion 
De groene planeet 

Zien we het dan niet 

Waarom sluiten we onze ogen 
Sluiten onze oren 

Onze ziel 
Laten we ons hart niet spreken 

Kunnen we niet geven 
Geven wat God ons gaf 

Leven 

Wij wensen u allen een Zalig Pasen! 
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PROGRAMMA EDUCATIE EN ACTIVITEITEN  

Voorlopig programma tot en met juli 2023 
 

April 2023 
4 Restantbetaling en kaartje afhalen bezoek Alfa Brouwerij 
5 Paasviering 
15 Bezoek Alfa Brouwerij 
25 Kaartverkoop Hoffmans Mode 
26 Jaarvergadering KBO St. Augustinus 
 
Mei 2023 
9 Kaartverkoop High Tea     
9 Presentatie Hoffmans Mode 
21 High Tea           
23 Kaartverkoop dagtocht naar Aken 
 
Juni 2023 
9 Dagtocht naar Aken 
13 Kaartverkoop beeldpresentatie 
20 Beeldpresentatie verzorgd door Maria Bonten 
 
Juli 2023 
04  Kaartverkoop BBQ 
14 BBQ 
 
 

In verband met vakantie zal het Trefcentrum  

gesloten zijn vanaf 15 juli t/m 13 augustus 

 
 

Graag met Pin betalen AUB! 
 

Er vindt geen terugbetaling plaats bij annulering van de reis of activiteit. Per situa-
tie en bij hoge uitzondering zal een teruggave worden beoordeeld na een schriftelijk 
verzoek gericht aan het bestuur van KBO St. Augustinus 


