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Nieuwsbrief van 5-12-2018.
Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur.
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2018.
* U kunt op www.kbonuth.blogspot.nl kijken naar foto’s, van activiteiten, wandelingen en
nieuwsbrieven e.d. die opgenomen en geplaatst worden door Albert Rossen.

*Met innige deelneming maken wij bekend dat deze maand ons lid Dhr. W. Wijgergangs
uit Wijnandsrade op maandag 15 oktober is overleden in de leeftijd van 85 jaar.
*Er is voor volgend jaar versterking van het bestuur nodig, er zijn 2

vacatures in het bestuur: de functie van Vicevoorzitter en van Secretaris.
Wie kan en wil een van deze functies bekleden? Of kent u iemand die dat
zou kunnen, ook al is Hij/Zij nog geen KBO lid? Stuur even een berichtje
naar de voorzitter.
.*De contributie van 2019 wordt voor diegene wat een machtiging afgeven
hebben op 3 januari afgeboekt. Goed nieuws. Het bestuur heeft besloten de
afdrachtverhoging van KBO Limburg en Unie KBO-PCOB niet door te berekenen aan onze
leden. Dus geen contributieverhoging. Blijft € 21.50 door middel van doorlopende Machtiging
en een verhoging van 50 cent per acceptgiro naar € 22.50 i.v.m. bankkosten. U bent lid per
kalenderjaar, indien u volgend jaar geen lid meer van onze vereniging wilt zijn moet u het
lidmaatschap opzeggen voor 18 december. Diegene die nog per acceptgiro betaalt, krijgen die
bij deze nieuwsbrief. En tevens krijgt u het jaarprogramma van 2019.

*Eten bij Bergrust in Ulestraten.
Op woensdag 16 januari gaan wij lekker eten in Ulestraten. Wij hebben een optie op een
reservering rond 60 personen. Voor een 3 gangen diner met alles erop en er aan behalve
het drinken, voor
€ 12.50 inclusief vervoer. Waarbij wij wie het eerst komt wie het eerst maalt hanteren. Wij
gaan door middel van eigen vervoer in auto’s van (bestuurs) leden. De vervoerskosten en een
gedeelte van het diner worden voor leden uit de kas van de KBO betaald.
Wij beginnen met huisgemaakte runderbouillon met verse groente en soepvlees.
Daarna hebben wij een keuze uit 3 hoofdmenu’s 1) schnitzel met roomsaus. 2) kipfilet
met kerry roomsaus en ananas. 3) kabeljauw met vissaus. Alle menu’s met frietjes en
diverse groente. Als dessert boerenroomijs met warme kersen en slagroom. Wij moeten
vooraf opgeven welk hoofdmenu u wilt, dit i.v.m. de grote van de groep. U moet op het
strookje het nummer en aantal van het hoofdmenu vermelden en voor u zelf onthouden
of opschrijven.
Vertrek is om 11.30 uur vanaf de parkeerplaats van de Agneshof. Indien er plaats is kunnen
ook niet leden mee, zij betalen uiteraard
€ 16.00. Opgave via onderstaand formulier af te geven vóór 8 januari bij een van de bekende
onderstaande adressen.

Indien u een doorlopende machtiging getekend heeft hoeft u verder niets te doen (
wordt automatisch overgemaakt ), anderen betalen bij voorkeur per bankovermaking
onder vermelding (eten), indien dat niet mogelijk is cash in een envelop.
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*Voorlichtingsmiddag van de Brandweer ZuidLimburg.
Op woensdag 30 januari geven wij een voorlichtingsmiddag om 14.00 uur in het Cultureel
Trefcentrum in de Wilhelminastraat 3 te Nuth. Met het stijgen van de leeftijd wordt u ongemerkt
kwetsbaarder als het gaat om brand in eigen huis. Uit onderzoek blijkt dat senioren vaker
betrokken zijn bij brand in de eigen woonomgeving dan mensen jonger dan 65 jaar. U bent
misschien niet meer zo snel ter been of hoort of ziet iets slechter. Als er dan brand uitbreekt
kan dat vervelende gevolgen voor u hebben. Dat weet u natuurlijk wel, maar houdt u hier ook
rekening mee?
Veel branden zijn te wijten aan onoplettendheid of onvoorzichtigheid. Gelukkig kunt u zelf veel
doen om brand in huis te voorkomen. Uw gedrag speelt namelijk een belangrijke rol in het
voorkomen van brand. Staat u daar wel eens bij stil?
In een interactieve bijeenkomsten gaan de voorlichters met u op zoek naar de meest
voorkomende brandoorzaken in uw huis én denkt u na over hoe u dit kunt voorkomen en/of
tijdig kunt signaleren.
Van garage tot zolder krijgt u handreikingen aangeboden om uw huis brandveilig in te richten.
Maar ook: wat kunt u het beste doen als u moet vluchten voor brand?
Kortom: een interessante, leerzame, maar ook gezellige bijeenkomst met zeker ook ruimte
voor uw vragen. Opgave via onderstaand formulier af te geven vóór 22 januari bij een van de
bekende onderstaande adressen. Voor leden van de KBO Nuth is de lezing gratis, gasten
betalen € 4.00 inclusief koffie/ thee.

*Dagtocht met de Museum Plus Bus.
Op donderdag 21 februari 2019 gaan wij met de Museum plus Bus naar het Noord
Brabants Museum. Deze bus is gesponsord door de Bank Giro Loterij en is bedoeld voor
groepen mensen die door hun leeftijd of lichamelijke conditie geen museumbezoek kunnen
afleggen. Deze bus heeft een lift en er is plaats voor 2 mensen met een (vaste) rolstoel of
1 elektrische rolstoel (geen Scootmobiel) verder is er plaats onder in de bus voor 16
opvouwbare rollators of transportrolstoelen. Mensen die moeilijk de trappen in de bus
kunnen nemen, kunnen ook met de lift in en uit de bus geholpen worden.
8.15 uur aankomst van de bus bij bakkerij Voncken, 8.45 uur vertrek, 10.45 uur aankomst
Parade in den Bosch, 11.00 uur aankomst Noord Brabants Museum, 11.30 uur koffie, 12.00
uur rondleiding, 13.15 onze bestelde lunch (soep, broodjes, koffie/thee), 14.15 uur
gelegenheid tot zelfstandig rondkijken, 15.00 vertrek uit het museum, 15.30 vertrek van de
bus, 17.30 aankomst bij bakkerij Voncken. Mensen met een beperking gaan voor en anderen
kunnen ook mee tot een maximum van 45 personen. Dit alles voor de ongelooflijke prijs van €
12.00 (alleen lunch en verzekeringskosten) voor uitsluitend eigen leden. Opgave via
onderstaand formulier af te geven voor 11 februari bij een van de bekende onderstaande
adressen. Indien u een doorlopende machtiging getekend heeft hoeft u verder niets te
doen ( wordt automatisch overgemaakt ), anderen betalen bij voorkeur per
bankovermaking onder vermelding ( Museum Plus Bus), indien dat niet mogelijk is cash
in een envelop.

*Café Pleisterplaats
Café Pleisterplaats is een nieuwe start om mensen proberen te helpen met rouwverwerking.
De KBO sluit hier graag bij aan. We willen een plek bieden waar mensen samen kunnen
praten over wat ons echt bezig houdt. Of we luisteren naar elkaar, indien gewenst ook 1 op 1.
Een gezellige zondagmiddag waar we soms ’n pleistertje op een pijnlijke plek in ons leven
kunnen plakken. Welkom op zondag 16 december en 20 januari 2019 vanaf 15.00 - tot 17.00

uur in het Kabuuske. Meld je even van te voren aan, want het kan zijn dat wij iets bezoeken op
een andere plaats en dan willen we graag i.v.m. vervoer weten hoeveel mensen we kunnen
verwachten. Aanmelden bij: Bertie Bemelmans, Peter van Eert of Wiel van Goethem.
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*Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA).
Wij hebben u er in onze nieuwsbrieven al eerder op geattendeerd dat u gebruik kunt maken
van deze adviseurs, die via de KBO een gedegen opleiding hebben gehad. Deze mensen
kunnen u behulpzaam zijn bij de voorbereiding op een keukentafelgesprek met de gemeente,
op het gebied van financiën, wonen, welzijn en zorg. Afhankelijk van de hulpvraag zoeken zij
samen met de ouderen naar een passende oplossing en hoe deze oplossing gevonden moet
worden. Het gaat om de ouderen te ondersteunen, te bemiddelen en te adviseren. U bent niet
gebonden aan een VOA uit Nuth. U kunt ook van een andere VOA gebruik maken. In Nuth
Dhr. Jan Janssen 045-524 2273, in Hulsberg Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695, en in
Schimmert Dhr. Frits Janssen 045-404 1446 en Dhr. Henry Okkersen 045-404 1732. Dit
geldt ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn.
*Op woensdag 9 en 23 januari zijn er weer de gezellige kienmiddagen in de kleine zaal van
het Cultureel Centrum. Vanaf 13.00 uur kunt u kienkaarten kopen, aanvang is 13.30 uur.

17 januari 2019 is er weer een regio wandeling gepland, kijk in “De Beekdaeler”
of op “Omroep Groot Nuth” voor meer informatie over waarheen en welke tijd.
*Willen leden die in het ziekenhuis liggen of gelegen hebben dit even
melden aan het bestuur, zodat wij u een wenskaart kunnen toe sturen. Het
komt regelmatig voor dat wij pas veel later horen dat mensen in het ziekenhuis hebben
gelegen.
Door de wet op de privacy horen wij dat alleen via, via en soms veel te laat. Dat is jammer.
*Op vrijdag 4 januari 2019 wordt, om 19.00 uur, in de Gerlachuskerk het octaaf van St.
Gerlach geopend (4 t/m 12 jan.) Het thema luidt; “Zeuks te MICH ouch?” Op woensdag 9
januari, wordt om 10.00 uur een plechtige hoogmis gevierd, die wordt opgeluisterd door het
Gemengd Kerkelijk Zangkoor uit Berg en Terblijt. Aansluitend wordt de relikwie van St.
Gerlach vereerd en brood gezegend.

De volgende Nieuwsbrief kunt u omstreeks 30 januari 2019 verwachten.
Met vriendelijke groet namens het bestuur.
Spreuk van de maand; Kwets nooit iemand waar je om geeft, het is maar
een seconde dat je het doet, maar het herstel is iets van jaren.

Wij wensen u Zalige Kerstdagen, een fijne Jaarwisseling en een gezond
2019.
Wiel van Goethem, voorzitter KBO, Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel.
045-5244386
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Naam………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………..Woonplaats………
………………………

Gaat mee eten in Ulestraten. Menukeuze ……..x menu 1, …….. x menu 2, ……..x
menu 3.
Hij/Zij*)komt met………leden van KBO Nuth á € 12.50 p.p. en …… niet-leden á € 16.00 p.p.
Hij/Zij*) wil rijden en andere leden meenemen tegen een km vergoeding ja/nee.
*) doorhalen wat niet van toepassing is. Formulieren invullen en afgeven bij:
Annelies Rossen-Poelman Dwarsstraat 6, Riet Waltmans-Salden Valkenburgerweg 13
Nuth,
Piet Kroonen Parallelweg zuid 37 Hulsberg of Wiel van Goethem Schmeddingstraat 7
Nuth
----------------------------------------------------Hier afknippen---------------------------------------------------

Naam………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………..Woonplaats………
………………………

Komt naar de voorlichtingsmiddag van Brandweer Zuid - Limburg.
Hij/Zij*)komt met………leden van KBO Nuth en …… niet-leden á € 4.00 p.p.
Hij/zij *) is slecht ter been en wil opgehaald en thuis gebracht worden á €1.00 per enkele reis.
*) doorhalen wat niet van toepassing is. Formulieren invullen en afgeven bij:
Annelies Rossen-Poelman Dwarsstraat 6, Riet Waltmans-Salden Valkenburgerweg 13
Nuth,
Piet Kroonen Parallelweg zuid 37 Hulsberg of Wiel van Goethem Schmeddingstraat 7
Nuth
----------------------------------------------------Hier afknippen---------------------------------------------------

Naam………………………………………………………………….

Adres………………………………………………………………………………..Woonplaats………
………………………

Gaat mee met de Museum Plus Bus
Hij/Zij*)komt met………leden van KBO Nuth á € 12.00.
Hij/zij *) is slecht ter been en wil opgehaald en thuis gebracht worden á €1.00 per enkele reis.
*) doorhalen wat niet van toepassing is. Formulieren invullen en afgeven bij;
Annelies Rossen-Poelman Dwarsstraat 6, Riet Waltmans-Salden Valkenburgerweg 13
Nuth,
Piet Kroonen Parallelweg zuid 37 Hulsberg of Wiel van Goethem Schmeddingstraat 7
Nuth

Drukwerk is verzorgd door: SGL Activiteitencentrum, Heidevierlaan 5, 6415 SB
Heerlen.
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