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De Nieuwsbron 
 

 

Film in ’t Heukske:  
 

Op zondag 09 oktober om 14.00 uur is 
er weer een film-middag en wel met de 
bekende film: Notting Hill. 
 

De film heeft vele prijzen gewonnen 
waaronder de British Comedy Award 
voor beste film comedy en beste film-
muziek.  
 

Anna Scott (Julia Roberts) is de be-
roemdste en meest begeerde filmster 
ter wereld. Haar foto prijkt op elk tijdschrift en de roddelpers volgt 
haar op de voet. William Thacker (Hugh Grant) is de eigenaar van 
een slechtlopende reisboekenwinkel in Notting Hill. Hij leidt een 
rustig leventje, weliswaar met een knotsgekke medebewoner, 
Spike. Sinds de scheiding van zijn vrouw staat zijn liefdesleven op 
een laag pitje. Beiden missen ze iets – of iemand – in hun leven. Als 
Anna's en Williams paden elkaar onverwacht kruisen, is romantiek 
wel het laatste waaraan ze denken. Of toch? Want in Notting Hill is 
de liefde onvoorspelbaar. 
 

Er wordt geen eigen bijdrage gevraagd, wel graag aanmelden bij de 

secretaris: John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 @ buske118@gmail.com 
 

Wat de pot schaft!  
 

Op woensdag 12 oktober om 12.30 staat het diner weer voor u klaar en kunt u 
genieten van een mooi driegangenmenu. De eigen bijdrage is € 10,00. Uw aanmel-
ding is pas definitief na betaling. U kunt zich die middag ook al aanmelden voor 09 
november. 
 

U kunt zich t/m donderdag 06 oktober aanmelden bij Bea Spijkers 06 20 44 25 41 ofwel spij-
kers.b@home.nl. In dat geval dient u voor 06 oktober de bijdrage per bank te betalen. 
 

Oktoberwandeling 
Op woensdag 19 oktober om 14.00 uur vertrekt Rein weer voor een mooie 
wandeling in de omgeving van het Geleenbeekdal, de afstand is 5 – 6 km 
met een tussentijdse pauze voor een kop koffie. Dus te doen voor een nor-
male conditie. 
 

De eigen bijdrage is € 2,50 voor de koffie onderweg en aanmelden bij Rein 
Dolstra 06 27 62 39 45 of maredol52@gmail.com 
 

 
 
 

Van het bestuur 
Voor de liefhebbers maar liefst twee 
mooie films en natuurlijk genieten van 
Andre Rieu. 

Zorgelijk is de situatie in de landelijke 
KBO, we zullen de komende maanden 
zien hoe zich dit zal ontwikkelen. 
 
Colofon 
Secretariaat: John Buskens 

Maastrichterbaan 13 
6163 MA Geleen 

☏ 06 53 35 53 49 

@ buske118@gmail.com 
www.kbooudgeleen.nl 
 

Bankrekening:  

NL 79 RABO 01160.99.194 
 

Ouderenadviseur:  

Harrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07 

@ hgvaaasen@gmail.com 
 

Belastinginvullers: 

Harrie Vaasen ☏ 06 51 01 02 07 

@ hgvaaasen@gmail.com 
 

John Buskens ☏ 06 53 35 53 49 

@ buske118@gmail.com 
 

Soosbeheer: 

Voor reserveringen en informatie: 

Bea Spijkers ☏ 06 20 44 25 41 

@ spijkers.b@home.nl 

Spreuk van de maand: 
 

Er zijn slechts twee dagen, waaraan je niets kunt doen: gisteren en vandaag. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Julia_Roberts
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hugh_Grant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Notting_Hill
mailto:buske118@gmail.com
mailto:spijkers.b@home.nl
mailto:spijkers.b@home.nl
mailto:maredol52@gmail.com
http://www.kbooudgeleen.nl/
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KBO-film Foroxity 
 

Zondag 16 oktober om 11.00 uur: Corsage 
 

De Oostenrijkse keizerin Sisi (Vicky Krieps) wordt op de dag van haar veertigste ver-
jaardag tegen wil en dank aan de kant gezet als een ‘oudere’ vrouw. De rusteloze Sisi, 
badend in luxe maar ook getergd door eenzaamheid, gaat de strijd aan met het let-
terlijke en figuurlijke keurslijf die de keizerlijke rol van haar vergt. Vol overgave pro-
beert ze een uitweg te vinden uit zowel haar beklemmende korset, als de muren van 
het paleis die steeds dichter op haar afkomen. 
 

Tickets kosten € 6,00 voor KBO-leden op vertoon van de ledenpas en € 8,00 voor niet-leden en kunnen 
zowel aan de kassa als online worden gekocht. 
 
Zomerinstuif met muziek van Andre Rieu 

 

Op zondag 23 oktober om 14.00 uur vindt de geannuleerde instuif van 17 juli 
plaats. Onder het genot van een heerlijke kop koffie en een drankje (voor eigen 
rekening) kunnen we genieten van de mooie muziek van André Rieu. Uiteraard 
sluiten we de middag af met een door Chapeau verzorgd buffet. 
Mensen die een kaart hebben en verhinderd zijn kunnen tot uiterlijk 15 oktober 
deze annuleren en ontvangen uiteraard hun geld terug. Belangstellenden kun-
nen zich alvast aanmelden en worden op een wachtlijst geplaatst, in volgorde 
van aanmelding worden vrijkomende kaarten verkocht. 

 

Af- en aanmelden via de mail peter.spronck@planet.nl of 06 21 70 07 66 

 
Lezing: Digitale erfenis 
 

Op woensdag 26 oktober om 14.00 uur verzorgd Harrie Vaasen een lezing 
over de digitale nalatenschap. 
 

Voor nabestaanden, van een overleden familielid of andere, komt er heel wat 
regelwerk op je af. Meestal denkt men bij erfenis aan geld en bezittingen. Deze 
zaken worden via een notaris geregeld. Daarbij wordt via een testament de verdeling van financiële mid-
delen en onroerend goed geregeld evenals verzekeringen, machtigingen en andere zaken. 
 

Echter wat betreft de erfenis worden digitale zaken veelal vergeten. Zoals hoe en waar zijn digitale foto’s 
en video’s opgeslagen maar ook belangrijke documenten, inlog accounts, e-mails, toegangscode van 
PC/laptop/tablets/smartphone. In de presentatie worden aanbevelingen gedaan hoe dit aan te pakken. 
 

Aanmelden op woensdag 12 oktober van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske of via peter.spronck@planet.nl, 
de eigen bijdrage is € 2,00 voor leden en € 3,00 niet-leden. 
 

Soosbeheer 
 

We zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers die mee willen helpen om de soos net-
jes te houden. Helaas heeft onze oproep tot op heden niet geleid tot enig aanbod. 
Beste mensen zonder uw hulp kunnen we de vereniging niet draaiende houden en 
vele handen maken het werk licht. We zijn een vereniging van en voor vrijwilligers 
en we dagen u uit om ook een bijdrage te leveren in het functioneren van de ver-
eniging.  

 

Wilt u ook de handen uit de mouwen steken ten behoeve van de vereniging meldt u dan bij de voorzitter: 
peter.spronck@planet.nl of 06 21700766. 

mailto:peter.spronck@planet.nl
mailto:peter.spronck@planet.nl
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Extra ledenvergadering! 
 

Op woensdag 2 november om 14.00 uur is er een extra ledenvergadering als voorbereiding op een tus-
sentijdse Algemene Vergadering van KBO-Limburg. 
 

Tijdens de Algemene Vergadering (AV) van 14 juni j.l. heeft men besloten het lidmaatschap van Unie KBO 
pro forma op te zeggen. Pro forma betekent dat het besluit nog niet definitief is, maar dat men daarmee 
wel de mogelijkheid schept het lidmaatschap per 1 januari te beëindigen. Het bondsbestuur heeft na lang 
wikken en wegen besloten de Algemene Vergadering voor te stellen het lidmaatschap van Unie KBO de-
finitief op te zeggen. 
 

De afdelingsbesturen worden als voorbereiding op AV van 9 november in de re-
gioraadsvergaderingen uitvoerig geïnformeerd over het waarom en hoe men ver-
der wil gaan. Voor onze regio is deze bijeenkomst op 11 oktober waarna we ons 
als bestuur zullen beraden over onze opstelling in de AV. We vinden het van groot 
belang dat we dat samen met u moeten vaststellen, vandaar de extra ledenverga-
dering op woensdag 2 november om 14.00 uur. 
 
De komende Nieuwsbron hopen we u meer inhoudelijk te kunnen informeren. Het 
is een belangrijke stap met een aantal consequenties, vandaar dat het belangrijk is dat we ons samen 
beraden over ons standpunt. Dus noteer de datum in uw agenda! 

 

 
Programma voor de komende maanden 

 

November: 
Woensdag 02 november: extra ledenvergadering 
Woensdag 09 november: Wat de Pot schaft 
Zondag 13 november: Zondag instuif 
Woensdag 16 november: Lezing ‘Kerstgebruiken’ 
Zondag 20 november: Film Foroxity 
Woensdag 23 november: Wandelen 
 
NB: lezing Indonesië van 09 november is vervallen 
i.v.m. extra Algemene Vergadering KBO Limburg 

December: 
Woensdag 14: Wat de Pot schaft 
Donderdag 15: Kerststukjes maken 
Zondag 17/18: Kerstviering 
 

 
 

 
 

Aanmeldingsformulier voor lezing ‘Digitale erfenis’ op woensdag 26 oktober om 14.00 uur  
 

Naam: ............................................................... Postcode en huisnummer: ..........................................  
 
Aantal: .......... x € 2,00 en …….€ 3,00 = € .......................................  
 
Formulier inleveren op woensdag 12 oktober van 14.00 – 15.00 uur in ’t Heukske  
 

Voor nadere informatie en aanmelden via wachtlijst tot 21 oktober kunt u terecht bij:  
Peter Spronck: peter.spronck@planet.nl of 06 21 70 07 66 
 

 
 
 

mailto:peter.spronck@planet.nl

