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Nieuwsbrief van 04-03-2020.
Aan leden, ereleden en geestelijk adviseur.
Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende:
*De Paasviering; Op woensdag 8 april houden wij weer de traditionele Paasviering van de
KBO Nuth in de grote zaal van het Cultureel Trefcentrum, Wilhelminastraat 3 te Nuth. Aanvang
is 14.00 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur.
Na een korte Paas-bezinning, is er de Paas-lunch met (wat langzaam een traditie is geworden)
het “Poasjeier Tietsjen”. Er wordt voor paasbrood, broodjes en drinken gezorgd.
Tijdens de lunch en in de pauze kunnen leden een voordracht houden, dat stellen wij zeer op
prijs.
Na de lunch ( rond 15.00 uur ) komt het duo Wiener Mélange bestaande uit Asia Czaj (viool)
en Leentje Clijsters(zang en dwarsfluit) van de organisatie “muziek jong voor oud”voor ons
optreden. Jong voor oud is een organisatie die samenwerkt met het conservatorium te Maastricht en
Aken om jonge musici een podium te bieden. Laat u verassen, het is beslist de moeite waard. Kosten
voor leden van de KBO Nuth zijn € 7.00 en anderen (niet-leden) betalen € 11.00.
Opgave via onderstaand formulier. Mensen met een machtiging hoeven zich alleen op te
geven, anderen kunnen overmaken per bank onder vermelding van Paasviering 2020, vóór
maandag 30 maart 2020 bij de bekende onderstaande adressen.

*De tijd van de belastingaangifte begint er weer aan te komen.
U kunt deze met hulp van de belastinginvullers van de KBO, die daarvoor een cursus van de
KBO Limburg hebben gevolgd, laten invullen. Dit zijn:
Mevr. D. Suijkerbuijk, Donatusstraat 5 6361TJ te Nuth Tel. 06-22775912.
Dhr. F. Janssen, Bekerbaan 26 6333EK te Schimmert Tel. 045-4041446.
U moet daarvoor zelf initiatief nemen, en een afspraak maken, wacht niet te lang want uiterlijk 1
mei moeten de belastingaangiften bij de belastingdienst zijn. Wacht u te lang, dan hebben deze
mensen misschien te veel werk.
-------------------------------------------------hier afknippen--------------------------------------------------------

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

Komt naar de Paasviering.
Hij/Zij*)komt met (aantal) ……leden van KBO a € 7.00 en (aantal) …… Niet leden a € 11.00 p.p.
Hij/Zij *) is moeilijk ter been en wil opgehaald en of thuis gebracht worden á € 1.00 per enkele
reis Ja/Nee*)
*) doorhalen wat niet van toepassing is.
Formulieren invullen en afgeven bij; vóór maandag 30 maart.
Annelies Rossen-Poelmans Dwarsstraat 6 Nuth, Riet Waltmans-Salden Valkenburgerweg 13
Nuth,
Piet Kroonen Parallelweg Zuid 37 Hulsberg of Wiel van Goethem Schmeddingstraat 7 Nuth.

*Op woensdag 18 maart en 15 en 29 aprilzijn er weer de gezellige soosmiddagen in de kleine
zaal van het Cultureel Centrum, vanaf 13.00 uur kunt u kienkaarten kopen, aanvang is 13.30
uur.

Op 12 maart is er weer een regio wandeling gepland. Kijk in “De Beekdaeler” of op
“Z-NWS” voor meer informatie over waarheen en de tijd van vertrek.

*Vrijwillige ouderen adviseurs (VOA).
Wij hebben u er in onze nieuwsbrief al eerder op geattendeerd dat u gebruik kunt maken van
deze adviseurs, die via de KBO hiervoor 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 de manier waarop 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. In Nuth: Dhr. Jan Janssen 045-524 2273, in Hulsberg: Mevr. Bertie Peeters
045-405 2695in Schimmert: Dhr. Frits Janssen 045-404 1446 en Dhr. Henry Okkersen0454041732. Dit geldt ook voor mensen die geen lid zijn van de KBO.

*Café Pleisterplaats; Jaren geleden is in onze parochie de ontmoetingsgroep voor mensen
die in rouw zijn begonnen. 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 hen echt bezig houdt. Of we luisteren naar elkaar,
indien gewenst ook 1 op 1. Een gezellige zondagmiddag waar we soms een pleistertje op een
pijnlijke plek in ons leven kunnen plakken. Welkom op zondag 15 maart van15.00 – 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 moet er voldoende vervoer zijn. Bertie Bemelmans, Peter van Eert en
Wiel van Goethem.

*Koffieuurtje;
Voelt u zich wel eens alleen? Wilt u wel eens ergens heen en u weet niet waar naar toe?
Kom eens naar het koffieuurtje voor gezelligheid of een gesprek met iemand of als u een vraag
heeft. Op de laatste woensdag (25 maart 2020) van de maand (behalve feestdagen) bij
Meander Pastorijstraat 31 te Nuth, van 10.00 tot 11.30 uur. Deze bijeenkomst is gratis en
verplicht u tot niets.

Spreuk van de maand;
Wij ouderen zijn van de generatie van het alstublieft, goedendag, goedenavond,
tot ziens en dank u wel, van respect, van vragen of iets mag. Van groeten met
een glimlach, houden van mensen om wie ze zijn, niet om wat ze zijn, wat ze
hebben of wat ik krijg. Ons is geleerd, anderen goed te behandelen op een manier
zoals ik zelf ook graag behandeld wil worden.
*Kijk eens op de nieuwe website van KBO Limburg indien dat voor u
mogelijk is.
Met vriendelijke groeten namens het bestuur.
Wiel van Goethem, voorzitter KBO Schmeddingstraat 7, 6361AZ Nuth Tel.
045-5244386
De volgende nieuwsbrief kunt u omstreeks 25 maart 2020 verwachten.
Drukwerk is verzorgd door: SGL Activiteitencentrum, Heldevierlaan 5, 6415 SB Heerlen.

