
Jaarprogramma 2019 KBO St. Barbara Nuth. 
• Januari; 

Woensdag 09 januari            Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 16 januari            Eten bij “Restaurant Bergrust”in Ulestraten. 
Woensdag 23 januari            Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 30 januari            Voorlichtingsmiddag door de brandweer. 

• Februari; 
Woensdag 06 februari          Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 20 februari          Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Donderdag 21 februari         Met de museum bus naar Noord Brabants Museum.             
Woensdag 27 februari          Jaarlijkse Algemene ledenvergadering KBO, aanvang 14.00 uur Grote 
zaal.     

• Maart; 
Woensdag 13 maart              Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 20 maart              Lezing met als titel “Blindvertrouwen” 
Woensdag 27 maart              Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 

• April; 
Maandag 08 april                   Bustocht naar het Europees Parlement in Brussel. 
Woensdag 10 april                 Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 17 april                 Paasviering. 14.00 uur in de grote zaal. 
Woensdag 24 april                 Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 

• Mei; 
Woensdag 01 mei                  Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 08 mei                  Modeshow en kledingverkoop door Fa. van Hulten 14.00 uur Gr. 
zaal  
Woensdag 22 mei                  Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 

• Juni; 
Woensdag 05 juni                  Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin.   
Woensdag 12 juni                  Excursie naar de Waterzuivering 
Woensdag 19 juni                  Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 

• Juli; 
Woensdag 03 juli                   BBQ middag bij het lokaal van de verkenners in de Spoorstraat. 
Woensdag 10 juli                   Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 24 juli                   Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 

• Augustus; 
Woensdag0 7 augustus        Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin.  
Woensdag 14 augustus        Picknicktocht door Z. Limburg & omstreken met excursie, aanvang 
10.30 uur,                                                     -                                                rond 17.00 uur weer 
terug. 
Woensdag 21 augustus        Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 

• September; 
Woensdag 4 september       Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 11 september     Dagtocht, bestemming nog nader te bepalen.        
Woensdag 18 september     Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin.    
Woensdag 25 september     Spellenmiddag in de grote zaal. 

• Oktober;    
Woensdag 02 oktober          Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin.    
Woensdag 09 oktober          1ste Dialoogbijeenkomst over het Levenseinde 14.00 uur begin. Grote 
zaal. 
Woensdag 16 oktober          Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 23 oktober          2de  Dialoogbijeenkomst over het Levenseinde 14.00 uur begin. Grote 
zaal. 

• November; 
Woensdag 06 november     Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 20 november     Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 



Woensdag 13 november     Filmmiddag i.s.m. Cuna producties  
 

• December; 
woensdag 04 december      Barbara viering, H. Mis 09.00uur, daarna bezoek aan het Barbara 
-                                     Beeld, daarna  koffie en vlaai in het Cultureel Trefcentrum. Grote                                           
-                                                zaal. 
Woensdag 11 december     Kienen v.a. 13.00 uur kaartverkoop, 13.30 uur begin. 
Woensdag 18 december     Kerstviering, aanvang 17.00 uur. Grote zaal. 
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Toelichting op het jaarprogramma 2019 van KBO st. Barbara Nuth. 

1. De soosmiddagen en lezingen vinden plaats in de kleine zaal van het Cultureel Trefcentrum, 
Wilhelminastraat 3  6361CA Nuth. Lezingen zijn gratis toegankelijk voor alle leden van de KBO’s  
Hulsberg, Schimmert en Vaesrade, anderen betalen € 4.00 als vergoeding voor deelname en de 
koffie of thee. 

2. Kerst-, Paas-, Barbara-vieringen, spellenmiddag en Modeshow vinden plaats in de grote zaal, 
andere activiteiten in de kleine zaal van het Cultureel Trefcentrum. De vieringen, lezingen en 
andere activiteiten 
( dagtocht, picknick, autotocht, excursies) worden tijdig bekendgemaakt in de Nieuwsbrieven van 
de KBO Nuth met opgave van deelnemerskosten, opstapplaats en hoe u zich kunt aanmelden. 
 
3. 10 maal per jaar op de 3de zondag van de maand is er een bijeenkomst voor rouwverwerking in 
het “Kabuuske” Wilhelminastraat 1  
Ook 10 maal per jaar op de 3de donderdag van de maand is er een wandeltocht. Wandelingen 
worden in “de Beekdaeler” en de kabelkrant bekend gemaakt, omdat er kort van te voren nog 
wijzingen kunnen plaats vinden die dan anders zijn als  in de Nieuwsbrief vermeld. 
 
4. Wijzingen of aanvullingen van het jaarprogramma 2019 of andere zaken rond het programma of 
vereniging zullen tijdig bekendgemaakt worden in de Nieuwsbrief van KBO Nuth. 
 
5. De Contributie 2019 bedraagt € 22.50 per acceptgirokaart en € 21.50 per Doorlopende 
Machtiging per jaar. Wordt u lid in de loop van 2019, dan betaalt u € 1.85 per maand, vanaf dat u 
lid bent geworden. U ontvangt: 10 maal de KBO-PCOB magazine met 4 maal de katern van KBO 
Limburg en 10 maal de Nieuwsbrief van KBO Nuth. Lezingen zijn gratis toegankelijk voor leden, 
en voor bepaalde activiteiten betaalt u een bijdrage, om de onkosten van die activiteit gedeeltelijk 
te financieren. Bij de laatste Nieuwsbrief van het jaar krijgt u een acceptgiro om de contributie van 
het volgend jaar te betalen indien u geen gebruik maakt van de Doorlopende Machtiging, indien u 
per Doorlopende Machtiging betaald wordt bekend gemaakt op welke datum de afboeking plaats 
vindt. 
 
6. U kunt ook aan activiteiten van de andere KBO’s uit de Hulsberg, Schimmert en Vaesrade  
meedoen, lezingen zijn ook voor leden van de KBO Nuth gratis, waar eigen leden een bijdrage 
moeten betalen, moeten wij dat uiteraard ook. 
 
7. Voor meer informatie over KBO Nuth, het jaarprogramma,of anders, neem contact op met uw 
voorzitter Wiel van Goethem, tel. 045-5244386 of 06-58855634 mail w.van.goethem@ziggo.nl  of 
andere bestuursleden. 
 


