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De Nieuwsbron
Ontwikkelingen Corona; herstart activiteiten
Naar aanleiding van de persconferentie van 25 januari en de daarin aangekondigde versoepelingen
worden de eigen KBO-activiteiten in ’t Heukske in overleg met de coördinatoren vanaf komende
week weer opgestart. Leden van de groepen worden door hun coördinator geinformeerd.
Het is van groot belang dat we de basisregels blijven volgen, of u nu wel of niet gevaccineerd bent.
Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden. De basisregels helpen
aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
Naast de basisregels geldt voor alle activiteiten dat u in het bezit moet zijn van een geldige QRcode!

Colofon
Secretariaat: John Buskens
Maastrichterbaan 13
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@ johnbuskens@kbooudgeleen.nl
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Van de geplande activiteiten in februari hebben we zoals eerder
gecommuniceerd de sjeutelingenzitting helaas moeten annuleren!
Gelukkig zijn we wel in de gelegenheid om de twee overige activiteiten te laten doorgaan. Vanwege de verplichte 1,5 meter
afstand is een maximaal aantal deelnemers per activiteit vastgesteld.
Wat de pot schaft!
Op woensdag 9 februari om 12.30 in ’t Heukske
staat het diner weer voor u klaar. Voor € 10,00
kunt u genieten van een mooi driegangenmenu.
Het aantal deelnemers is maximaal 20 personen
en aanmelden kan tot 5 februari bij Bea Spijkers
06 20 44 25 41 ofwel spijkers.b@home.nl
Oeps, een seniorenmoment!
Ouderdom? Dat is de tijd waarin bewegen meer lawaai maakt dan
woorden.
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Film in ’t Heukske: Chocolat
Met ingang van 2022 vertonen we regelmatig op de zondagmiddag een film in ‘t
Heukske. De aftrap is op zondag 13 februari om 14.00 uur met de romantische film
‘Chocolat’. Vianne en haar dochter Anouck verhuizen naar een landelijk en conservatief
Frans dorpje waar ze allesbehalve hartelijk worden onthaald. Vianne opent er een charmant chocoladewinkeltje. De burgemeester doet er alles aan om de winkel te sluiten.
Bij de ontvangst krijgt u een kop koffie/thee en in de pauze bent u in de gelegenheid
gebruik te maken van de bar.
Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd voor de film en de koffie, het pauzedrankje is
wel voor eigen rekening.
Het aantal deelnemers is maximaal 25 personen en aanmelden is verplicht en wel bij de
secretaris: John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 of via e-mail buske118@gmail.com

Herinnering: Contributie 2022
Leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben gegeven en nog niet
in de gelegenheid zijn geweest om de contributie over te maken willen we vragen
dit alsnog te doen. De contributie is € 20,00 per jaar en overmaken naar onze
bankrekening NL 79 RABO 0116 0991 94 t.n.v. KBO Marcellinus & Petrus onder
vermelding contributie 2022.
Het is voor u en de penningmeester aanzienlijk eenvoudiger als u zou kiezen om
uw contributie per automatische incasso te betalen. U kunt hiervoor contact opnemen met de secretaris John Buskens 06 53 35 53 49.

OPROEP, GEEF UW ACTUELE GEGEVENS DOOR AAN SECTRETARIS!
Normaal gesproken wordt u geinformeerd via de Nieuwsbron en Website. Vooral in deze tijd is het vaak
noodzakelijk om u tussentijds te informeren en dat lukt niet goed. Voornaamste oorzaak is dat we van
relatief veel mensen geen of geen actueel mailadres hebben, maar ook telefoonnummers zijn vaak niet meer
up tot date. Het komt ook wel voor dat we mensen moeten bereiken en dan is het vaak een zoektocht.
We willen u vragen om onderstaand formulier in te vullen en te retourneren naar de secretaris:
- Per post: John Buskens, Maastrichterbaan 13, 6163 MA Geleen
- Per mail: buske118@gmail.com
- In de brievenbus in ’t Heukske
Alvast bedankt voor uw medewerking

Naam: ......................................................................................................................................
Adres: ......................................................................................................................................
Telefoonnummer(s): ................................................................................................................
Beschikt u over een mailadres: ja / nee
Mailadres:................................................................................................................................
Retour: secretariaat KBO Oud-Geleen
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