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Aan onze leden,    

 
Donderdag 15 nov a.s. organiseren we de  volgende ledenactiviteit.  
 
 
We starten om 17:30 uur met de koffietafel.(Zaal open om 17:00 uur). 
 
Het programma: 
 
18:15 uur enkele PowerPoint presentaties  
 
18:40 uur 5 rondjes kienen 
 
19:40 uur Pauze met koffie/thee en vlaai 

       
20:10 uur DJ Gerrit Geneet van ’t Laeve 
 
21:10 uur Loterij 
 
 
 
Opgave voor de avond uiterlijk tot en met  
vrijdag 9 november bij: 
Willie Cörvers 06-1000 4943 
Email: kboroosteren@gmail.com 
 
 
Wij wensen u alvast een fijne avond. 
 
 
 
 
 
 
 
Op de achterzijde vindt u de uitnodiging voor een activiteit voor alle KBO-leden van 
de Westelijke Mijnstreek op 20 november a.s.. 
U kunt zich hiervoor aanmelden tegelijk met de opgave voor onze ledenavond van 15 
november bij Willie Cörvers. 
 
 
                           
 
 

Secretaris: Jo Janssen 
Drs. J. Lebensstraat 16 
6116BL Roosteren 
Telefoon:  046-4497004 

e-mail: seniorenroosteren@ziggo.nl 

Bankrekeningnr:  NL91RABO0144401541 
t.n.v. KBO Limburg afd. Roosteren  
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Symposium 20 november 2018 

Beste KBO-leden Westelijke Mijnstreek. 

De gebruikelijke themamiddag die verzorgd wordt door de commissie educatie KBO 

Westelijke Mijnstreek zal gehouden worden op 20 november a.s. in het Hubertushuis  

Jan Willenstraat 1 in Geleen om 14.00 uur. 

Inloop vanaf 13.30 uur. 

Zoals gebruikelijk is er een interessant thema  met als titel: 

Zo lang mogelijk zelfstandig wonen, maar wat 

*als dat fysiek niet meer gaat; 

*als dat psychisch niet meer gaat; 

*als dat financieel niet meer gaat (ons geld zit in de stenen)???? 

 

Waar moet je hulp zoeken en tot wie kun je je het beste richten? Vragen die voor velen die 

hulp nodig hebben niet duidelijk zijn.  

De inleiders nemen ons mee in het oerwoud van regelingen waar we in die situaties gebruik 

van kunnen maken.   

Wij willen u wegwijs maken in dit labyrint zodat mocht het u overkomen  u niet machteloos 

in uw eentje zit te kniezen en niet weet wat en hoe en  waarheen.  Twee mensen uit de 

praktijk  te weten Monique Weber ( wijkverpleging) en  Stefan Keydener (financiële coach) 

zullen, waar mogelijk interactief,  bovenstaande onderwerpen voor u uit de doeken doen. 

We proberen door elk onderwerp uit te diepen, licht te brengen in de duisternis, die voor 

velen van ons op deze gebieden bestaat.  

Vooral niet vergeten: noteren in uw agenda. 

Voorzitter van de commissie educatie 

J.Leblanc                                                                                


