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Nieuwsbrief van 24-10-2018.
Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur.
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:
* 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.

*Dialezing over wegkruizen op 28 november om 14.00 uur in het Cultureel
Trefcentrum: Tijdens deze dialezing met Laptop en Beamer kunt U zich een beeld vormen van
al die prachtige devote plekjes in onze regio. Chris Willems zal een interessante dialezing
verzorgen die ca 2 uur duurt.
Wat krijgt u zo al te zien? Devotiekruisen, moordkruisen, grenskruisen, memoriekruisen en de
zgn. pestkruisen en dan de speciale kruisen.
Verder zitten in deze serie de nodige oude boerderijen, flora en fauna, molens, folklore en als een
rode draad meandert de Geul door deze serie, net zoals ze slingert door ons landschap.
Kortom, het Limburgse landschap met zijn vele wegkruisen staat centraal.
*In kaart gebracht: Dhr. Chris Willems heeft in de regio Zuid Limburg alle kruisbeelden in
kaart gebracht, gefotografeerd en perfect in systeem opgeborgen in wel twintig prachtige albums.
Daarnaast bezit onze kruisbeeldbewaker liefst 4600 foto’s van wegkruisen, waarvan 2900 op
Limburgse bodem. De rest heeft hij in België, Duitsland, Luxemburg en Oostenrijk vastgelegd op
fotopapier. Het Bisdom Roermond is het ook opgevallen dat dhr. Willems een expert is op het
gebied van wegkruisen en heeft hem gevraagd een en ander voor “Roermond” op papier vast te
leggen. De devote plekjes krijgen vervolgens een officieel nummer en coördinaat en blijven op die
manier geregistreerd.
Opgave via onderstaand formulier uiterlijk vóór 20 november bij de onderstaande adressen. Voor de
leden van de KBO Nuth is deze lezing gratis, anderen betalen € 4.00 p.p. inclusief koffie/ thee.

*De jaarlijkse Barbaraviering. Op maandag 3 december wordt de dag van onze
Patrones St. Barbara gevierd. Wij gaan naar de St. Bavokerk, om 9.00 uur begint de H. Mis. Bij
deze H. Mis is ook de Stichting Mijnbouw Wim uitgenodigd, en zij zullen als misdienaar in
“koempel tenue” de dienst ondersteunen, ook worden de overleden leden van dit jaar herdacht
middels de Misintentie. Na de H. Mis gaan de goed mobile mensen naar het Barbarabeeld bij de
Ziepkoel, kruising Bavostraat – Barbarastraat voor een gedenkmoment en gaan dan naar de zaal
voor koffie en vlaai. De slecht ter been zijnde leden gaan meteen naar het Cultureel Trefcentrum.
Na de koffie wordt een film met de titel “Witste nog Koempel” vertoond. Einde van deze morgen
zal rond 12.00 uur zijn. Kosten zijn € 2.50 voor leden van de KBO Nuth en € 5.00 voor niet leden.
Opgave via onderstaand formulier, wie een machtiging heeft afgegeven alleen het strookje
afgeven, anders betalende leden en gasten het geld overmaken onder vermelding van
Barbaraviering of met contant geld, vóór 28 november bij een van de bekende onderstaande
adressen.
*De Kerstviering. Op woensdag 12 dec. is onze kerstviering, een van onze
hoogtepunten van het jaar. Het lijkt een beetje vroeg, maar omdat de volgende
“Nieuwsbrief” pas op 4 december komt, staat het al in deze nieuwsbrief. De viering begint om
16.30 uur, in het Cultureel Trefcentrum. De avond zal beginnen met de kerstviering in gedacht en
gebed, mede door een of beide geestelijke adviseur(s) Kapelaan Amal en/of Pastoor Geilen. Na
alle plechtigheden versterken wij de inwendige mens met ons kerstdiner, ook dit jaar weer

verzorgt door de Fa. Bakker uit Nuth. Na de versterkingen komt de uit Maastricht komende
cabaretgroep “De Kriekele” een 2 uur durende voorstelling verzorgen. In de pauze kunt u zoals
vanouds ook iets voordragen. z.o.z.

Tevens worden de jubilerende echtparen in het zonnetje gezet. Echtparen die
dit jaar,
50 of 60 jaar getrouwd zijn, moeten dit zelf opgeven bij het bestuur.
De afsluiting van deze avond zal omstreeks 21.00 uur zijn. De kosten voor deze avond zijn
€ 14.00 voor leden en € 22.00 voor niet leden. De zaal is vanaf 16.00 uur open. Opgave via
onderstaand formulier, wie een machtiging heeft afgegeven alleen het strookje, anders betalende
leden en gasten het geld overmaken onder vermelding van kerstviering of met contant geld, vóór
7 december bij een van de bekende onderstaande adressen.
* 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? Stuur even een berichtje
naar de voorzitter.
*Op woensdag 7 en 21 november en 5 december 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.
* Informatiebijeenkomst van Zorgverzekeraar het Zilverenkruis op dinsdag 13 nov. 2018 in
het gemeenschapshuis van Schimmert. Waarbij de werkwijze en achtergronden van de
zorgverzekeraars centraal staan. Deze bijeenkomst is wellicht ook voor u van belang als u
eventueel van zorgverzekering zou willen veranderen naar een collectieve verzekering. Deze
voorlichting is gratis te bezoeken van 14.00 – tot 16.00 uur. Opgeven bij de Secretaris van KBO
St. Paulus: Chrit Leenders per mail kboschimmert@gmail.com of Tel. 06-81881773

*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 18 november 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.

*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 045524 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.
15 november is er weer een regio wandeling gepland, kijk in “De Beekdaeler” of op
“Omroep Groot Nuth” voor meer informatie over waarheen en welke tijd.

De volgende Nieuwsbrief kunt u omstreeks 4 december 2018 verwachten.
Met vriendelijke groet namens het bestuur.
Wiel van Goethem, voorzitter KBO, Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 0455244386
Naam………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………..Woonplaats……………
…………………

Komt naar; Dialezing over wegkruizen op 28 november om 14.00 uur
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……………
…………………

Komt naar; De jaarlijkse Barbaraviering. Op maandag 3 december.
Hij/Zij*)komt met………leden van KBO Nuth á € 2.50 en …… niet-leden á € 5.00 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……………
…………………

Komt naar; De Kerstviering op woensdag 12 december.
Hij/Zij*)komt met………leden van KBO Nuth á € 14.00 en …… niet-leden á € 22.00 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

*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.

*Kerstmarkt in Essen (D)
Dit jaar maken wij voor u weer de mogelijkheid om naar een kerstmarkt in Duitsland te gaan.
Deze keer op zaterdag 1 december naar Essen, het vertrek zal omstreeks 12.00 uur zijn (het
juiste tijdstip van vertrek word na aanmelding bekent gemaakt, als het aantal aanmeldingen voor
deze reis bekent zijn.)
*Sfeerverlichting, feestelijkheden en een vleugje kaneel in de lucht. De internationale kerstmarkt
Essen vergroot alweer voor de 44ste keer de voorpret op het Kerstfeest. Met meer dan 250
sfeervol ingerichte marktkraampjes kan deze markt tot een van de mooiste kerstmarkten in
Duitsland worden gerekend. In de feestelijke gloed van de Essener Lichtweken kunnen bewoners
en gasten van de stad van de adventstijd genieten. Men wordt verleid door fantasievolle cadeau
ideeën, traditionele kerstgeschenken, exotische producten en allerlei soorten culinaire
hoogstandjes.
Tijdens de heenreis wordt u gratis getrakteerd op koffie/thee en een lekker stukje vlaai. Tevens
wordt er gratis een Kerstbingo gehouden met leuke prijzen. Het vertrek huiswaarts vanuit Essen
is 18.00 uur.
Voor de speciale prijs van leden is € 19.95 p.p. de reisverzekering wordt door de KBO Nuth
betaald, niet leden betalen de collectieve verzekering á € 2.10 zelf, Totaal voor gasten is € 22.05.
Opgeven voor 5 november alleen via onderstaand formulier. Voor leden met een
machtiging wordt het geld automatisch ingehouden, anderen moeten het geld overmaken
voor 5 november 2018 op de rekening van de KBO Nuth of indien niet mogelijk contant.
-----------------------------------------------------Hier afknippen------------------------------------------------------

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

Kerstreis naar Essen op 1 december.
Hij/Zij*) gaat mee met………leden van KBO Nuth á € 19.95 en …… Niet leden á € 22.05 p.p.

Namen en geboortedata van de mee reizende Gasten op de achterzijde
vermelden.
*) 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.

