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aandelijkse activiteit in Douvenrade op 18 oktober om 15.00 uur. 
De activiteitencommissie heeft voor deze middag een zeer bekende Limburger weten te 
contracteren. 

 
Als u naar de foto kijkt herkent u hem natuurlijk allemaal ( Paul van 
Loo). Paul gepensioneerd docent van Coriovallumcollege en 
Bernardinuscollege laat u  ‘eigen’ Limburgse liedjes en mooie 
‘oudere’ liedjes van anderen en liedjes in verschillende talen horen 
waar het goed naar luisteren is. 
Kortom, dit optreden mag u niet missen!!!!! 
 

 
 

BO Belastingservice: 
Wat verandert er in 2017 ? 
De belastingservice Ouderenbonden is al vele jaren een zeer 

gewaardeerde service van leden aan andere leden. Vanaf 2017 komt de 
service er wat anders uit te zien. Met elkaar gaan we over naar de 
Belastingservice 2.0. Hierover willen we u graag informeren. 
Waarom is er verandering nodig? Vanaf 2017 vervalt de subsidie voor de 
organisatiekosten van de Belastingservice. De Belastingdienst levert in 
2017 nog wel een bijdrage aan de scholing van Belastinginvullers. Dit 
betekent wat voor de financiering. De drie ouderenbonden (KBO,PCOB 
en ANBO) willen deze unieke(thuis)service voor leden beslist behouden. 
Er is besloten om de minimale kostprijs in rekening te brengen bij de 
gebruikers. Dit betekent dat gebruikers vanaf 2017 een eigen bijdrage gaan betalen van €5,50 per 
aangifte. Voor de aangifte en de verrekening van de eigen bijdrage maakt de Belastinginvuller gebruik 
van een beveiligd systeem. 
 

e KBO promotiecampagne draait op volle toeren en is elke dag zichtbaar en hoorbaar op L1. 
Draagt U de KBO een warm hart toe, dan attendeer uw vrienden en bekenden dan op onze aktie. 
Durf het te laten zien dat je lid bent van de KBO en dat je daar trots op bent! 
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K ben de laatste tijd zo moe. 

Zo op het eerste gezicht kunnen we met moeheid alle kanten op. Talloze 

lichamelijke en geestelijke problemen kunnen moeheid veroorzaken. Toch 

valt er natuurlijk wel wat over te zeggen. Allereerst hoort moeheid niet bij het 

ouder worden. Er is gewoon iets aan de hand. Wat kan dat zijn? Zo is de kans 

dat we minieme hoeveelheden bloed verliezen via de darmen een stuk groter 

vergeleken met jongeren en kan op de grond daarvan een bloedarmoede 

ontstaan, die we weliswaar niet opmerken, maar wel gekenmerkt kan worden 

door moeheid, Schildklier aandoeningen kunnen onopgemerkt blijven, maar 

kunnen wel moeheid geven. Het leven ‘een beetje moe’ zijn kan een gevoel zijn 

bij een depressie. Infecties kunnen moeheid veroorzaken. Een verminderde 

werking van onze lever en nieren kunnen ons een moe gevoel geven. 

Moeheid is een klacht waar we iets aan moeten doen. Want misschien is de moeheid goed te behandelen 

en hebben we erger kunnen voorkomen. En zeker als al een hele tijd geen bloed is geprikt, kan het geen 

kwaad dat een keer te doen. (bron seniorenkrant) 

 

 

lvast noteren.  

 

Op 15 november zal de bekende weerman van L1 Leon Rademakers 

ons iets komen vertellen over de klimaatverandering en de gevolgen hiervan 

voor Limburg. 

 

Activiteiten  
 

Zondag 2 okt.  Freight Train in Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 Heerlen.  

   Aanvang: 14.30 uur. Entree: gratis.  

   Freight Train bestaat uit Jos Hagenaar (bas,zang), Fer Hagenaar (gitaar, 

     zang),  Hans Hagenaar (drums,zang) Charles Knops (toetsen,zang) 

Dinsdag 4 okt.  Gratis orgelconcert in Pacratiuskerk. Aanvang: 13.00 uur 

Woensdag 5 okt. Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang: 14.00 uur 

Donderdag 6 okt. Tai-chi in ouderen centrum Haagdoorn. 9.15-10.15 10.45-11.45 12.15-13.15 

Vrijdag 7 okt.  Heerlen Jazz presenteert in Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 Hrln. 

   Trompettist Marc Huynen presenteert zijn cd Sad songs and groovy  

   Tunes.  

   Tevens is er deze avond de feestelijke opening van de fototentoonstelling  

   van de Heerlense fotografen Nicole Bolton en René Bradwolff. 

   Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis. 

Maandag 10 okt. Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang: 14.00 uur 

Donderdag 13 okt. Tai-chi (zie 6 okt..) 

Zaterdag 15 okt. Kennismakingsconcert door Christelijk Gemengd Koor Heerlen in de Kerk  

             aan het Tempsplein 14, Heerlen van 15.00 – 17.00 uur. Vrije entree. 

Donderdag 20 okt. Tai-chi (zie 6 okt.) 

Vrijdag 21 okt. Appeltaartmatinee in Theater Heerlen in het DSM theatercafé door Jong 

Talentenklas van het Conservatorium Maastricht (een presentatiecon- 

                                    cert) Aanvang: 12.00 uur. Kosten: € 5.50. 

Zondag 23 okt. In Cultuurhuis Heerlen. Kom en geniet voor nop. Optreden door  

   Moonshine Whiskey (een groep bevriende Limburgse muzikanten) 

   Aanvang: 14.30 uur. Entree gratis. 

Donderdag 27 okt. Tai-chi (zie 6 okt.) 

Dinsdag 1 nov. Gratis orgelconcert in Pancratiuskerk. Aanvang: 13.00 uur 

Woensdag 2 nov. Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang: 14.00 uur 

Donderdag 3 nov. Tai-chi (zie 6 okt.) 
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