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Bank rek. Nr.NL 82 RABO 01377 26 163.Nieuwsbrief van 27 oktober 2021.Aan
leden, ereleden en geestelijk adviseur. Hierbij vraag ik uw aandacht voor het
volgende:
*Met innige deelneming maken wij bekend dat sinds de vorige nieuwsbrief onze leden,

Mevr. José Rossen-Ververgaert op dinsdag 12 oktober 2021, in de leeftijd van 78 jaar en
Dhr. Sjo Jacobs op woensdag 13 oktober, in de leeftijd van 90 jaar zijn overleden.
*De algemene ledenvergadering ( jaarvergadering ) op woensdag 10 november
2021. Hierbij nodig ik u namens het bestuur uit om aan de jaarvergadering op woensdag 10
november 2021 deel te nemen. De vergadering vindt plaats in de grote zaal van het Cultureel
Trefcentrum, Wilhelminastraat 3 te Nuth, de aanvang is om 14.00 uur. De agenda is met de vorige
nieuwsbrief meegestuurd. Gelieve deze mee te nemen naar de vergadering. De notulen van de
jaarvergadering van 12-02-2020 en het financieel jaarverslag over 2020 zijn in de zaal aanwezig ter
inzage. Anders dan andere jaren moet u wel opgeven of u komt via onderstaand formulier.
Aftredend en herkiesbaar zijn Mevr. Annelies Rossen - Poelmans en Leonie Louvenberg-Baeten.
Aftredend en niet meer herkiesbaar i.v.m. zijn gezondheid Dhr. Theo van Schijndel.
Ook treedt José Moonen - de Koning tussentijds af i.v.m. de zorg voor haar man. Daardoor
ontstaan er twee vacatures om ons bestuur voltallig te maken. Mevr. Karin Korsten - Eisinga en
Dhr. Lou Slangen willen als (aspirant) bestuurslid zitting nemen. Als u zich alsnog kandidaat wilt
stellen voor de verkiezing van een van deze functies, dan kunt u zich schriftelijk melden bij
voorzitter Wiel van Goethem voor 03-11-2021.

*Veiligheidsvoorlichting: Op woensdag 24 november om 14.00 uur organiseren wij
in het Cultureel Trefcentrum een veiligheidsvoorlichting onder het motto “Maak
het ze niet te makkelijk”. Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds weer
nieuwe manieren om mensen op te lichten. Helaas zien wij dat ouderen vaak het doelwit zijn van
deze oplichters. Daarom hebben het ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie, het Centrum
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en de zes Ouderenorganisaties de handen
ineengeslagen om voorlichting te geven over de verschillende methodes van deze oplichters.
Ook krijgt u de Brochure; Alles over veiligheid met Kees Hulst van de serie “Dagboek van Hendrik
Groen.” Met de onderwerpen: Hoofdstuk oplichting; Babbeltruc aan de deur. Stiekem meekijken
met pinnen. Hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp). Phishing en Smishing. Helpdeskfraude.
Spoofing. Datingsfraude. Hoofdstuk online veiligheid; Wachtwoorden, Updates, Virusscanner,
Back-ups. Hoofdstuk veilig wonen; Woninginbraakpreventie, Politiekeurmerk Veilig Wonen,
Veilige toegang tot uw woning. Opgave via onderstaand formulier voor 13 november.

*Café Pleisterplaats
Café Pleisterplaats is 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 en aansluiten met
gezelligheid.

Welkom op zondag 21 november van 15.00 - tot 17.00 uur in het Kabuuske.
Bertie Bemelmans, Peter van Eert en Wiel van Goethem.
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*De jaarlijkse Barbaraviering. Op vrijdag 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
is er een interessante filmvertoning. 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, vóór 26 november bij een van
de bekende onderstaande adressen. Anders betalende leden en gasten het geld overmaken onder
vermelding van Barbaraviering.
*Op woensdag 3 en 17 november en 1 december zijn er weer de gezellige kienmiddagen in de
kleine zaal van het Cultureel Trefcentrum. Vanaf 12.45 uur kunt u kienkaarten kopen. Aanvang is
13.30 uur. Indien u slecht ter been bent en daarom opgehaald en thuisgebracht wilt worden à
€ 1.00 per enkele reis, meldt u dit een dag van tevoren aan de voorzitter.
*Op donderdag 18 novemberis er weer een planning voor een KBO-wandeling, geef aan of u mee
gaat aan de wandelgids Thei Vonken, 045-5242200. Voor 1 oktober.

*Vrijwillige Ouderen Adviseurs (VOA).
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 gezocht
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. Dit geldt
ook voor mensen die geen lid van de KBO zijn. In Nuth: Dhr. Jan Janssen 045-524 2273, in
Hulsberg: Mevr. Bertie Peeters 045-405 2695, in Schimmert: Dhr. Frits Janssen 045-404 1446,
Dhr. Henry Okkersen045-404 1732, Dhr. Frans Soons 06-23873461 en Dhr. Chrit Leenders 0681881773.
*Verder geplande activiteiten zijn; 15 december Kerstviering, meer nieuws in de volgende
nieuwsbrief. Houdt u zich aan de aanmeldingdata, bij iedere activiteit komen aanmeldingen te
laat binnen, ook wij moeten ons houden aan de tijd voor bestellingen van documentatie of
catering.
*U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van KBO-PCOB op;
(www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven)
Bent u in het ziekenhuis opgenomen (geweest) laat het even aan ons weten, zodat wij u een
kaartje kunnen sturen.
*Spreuk van de maand: Voor elke minuut dat je boos bent, verlies je 60 seconden geluk!
*Met vriendelijke groeten namens het bestuur. Wiel van Goethem, voorzitter KBO Nuth
Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel. 045-5244386 of 06-58855634. Mail
w.van.goethem@ziggo.nl
*Het volgende Magazine met de nieuwsbrief kunt u omstreeks 1 december 2021 verwachten.
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Naam……………………………………………………………………..………………………………..…
Adres………………………………………………………………………………..Woonplaats………………………………

Komt naar de Algemene ledenvergadering (jaarvergadering) op 10 november
aanvang 14.00 uur.
Hij/Zij*)komt met(aantal)……..leden
Hij/Zij *) is moeilijk ter been en wil opgehaald en of thuisgebracht worden á € 1.00 per enkele reis
Ja/Nee*) *) doorhalen wat niet van toepassing is.
Formulieren invullen en afgeven (indien u dit niet reeds bij de vorige nieuwsbrief gedaan heeft)
voor 3 november 2021 bij:
Annelies Rossen-Poelmans Dwarsstraat 6 Nuth, Riet Waltmans-Salden Valkenburgerweg 13 Nuth,
Familie Kroonen Parallelweg zuid 37 Hulsberg of Wiel van Goethem Schmeddingstraat 7 Nuth.
Of per mail w.van.goethem@ziggo.nl
-------------------------------------------------hier afnippen--------------------------------------------------------

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

Komt naar de Veiligheid voorlichting op woensdag 24 november

Hij/Zij*)komt met (aantal)……..leden (gratis) en (aantal)………. Niet leden a € 3.00.
Hij/Zij *) is moeilijk ter been en wil opgehaald en of thuisgebracht worden á € 1.00 per enkele reis
Ja/Nee*) *) doorhalen wat niet van toepassing is.
Formulieren invullen en afgeven voor 13 november 2021 bij:
Annelies Rossen-Poelmans Dwarsstraat 6 Nuth, Riet Waltmans-Salden Valkenburgerweg 13 Nuth,
Familie Kroonen Parallelweg zuid 37 Hulsberg of Wiel van Goethem Schmeddingstraat 7 Nuth.
Of per mail w.van.goethem@ziggo.nl
-------------------------------------------------hier afnippen--------------------------------------------------------

Naam……………………………………………………………………..………………………………..…
Adres………………………………………………………………………………..Woonplaats………………………………
Komt naar de jaarlijkse Barbaraviering.

Hij/Zij*) komt met (aantal) ……..leden a € 2.50 en (aantal) ………. niet-leden a € 5.00
Hij/Zij *) is moeilijk ter been en wil opgehaald en of thuisgebracht worden á € 1.00 per enkele reis
Ja/Nee*) *) doorhalen wat niet van toepassing is.
Formulieren invullen en afgeven voor 26 november 2021 bij:
Annelies Rossen-Poelmans Dwarsstraat 6 Nuth, Riet Waltmans-Salden Valkenburgerweg 13 Nuth,
Familie Kroonen Parallelweg zuid 37 Hulsberg of Wiel van Goethem Schmeddingstraat 7 Nuth.
Of per mail w.van.goethem@ziggo.nl

