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                       de KBO Heerlen Stad      
                                   wenst  
                       U en de uwen prettige          
                     feestdagen en een goed en     
                              gezond 2018         

 

 
 
erstviering op Huize de Berg  

Op dinsdag 19 december zal de KBO weer haar traditionele Kerstviering houden op Huize de Berg. Deze 
viering bestaat uit een H.Mis met aansluitend een bijeenkomst in de aula waar u getrakteerd zult worden 
op Koffie/thee en iets erbij. En natuurlijk zal dit alles muzikaal omlijst worden. Aanvang 14.00 uur 
Voor deze activiteit hoeft u zich niet aan te melden. 
 
 

xcursie  
Op 24 januari is er een rondleiding in de studio’s van L1 te Maastricht. 

Bij aankomst beginnen wij met koffie en gebak en daarna zullen wij een kijkje nemen achter de 
schermen van de studio televisie en radio. 
De rondleiding zal zo’n 2 uur duren. 
De kosten zijn voor leden €20.00 en voor introducees €25.00 
Als u zich al aangemeld en betaald heeft en u kan door omstandigheden 
toch niet deelnemen aan deze excursie, dan zullen wij maar de helft 
terugstorten i.v.m. vooruitbetaling aan L1 voor de rondleiding. 
Opstapplaatsen en vertrek: St.Josephkerk Heerlerbaan  13.00 uur 
                                                        Zijkant Schouwburg         13.15 uur 
Opgave via formulier op laatste pagina van deze Info. 
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erlengen rijbewijs. 

Procedure verlengen 75 + 

 Koop bij de gemeente of via het CBR een Eigen verklaring en het Geneeskundig verslag. 

 Vul de Eigen Verklaring zelf in. 

 Laat een medische keuring uitvoeren bij een arts. Huisartsen doen vaak geen keuringen voor 
eigen patiënten, om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen huis(arts) en patiënt wordt 
verstoord. Vraag dus een andere om de keuring te verrichten. Hiervoor is het Geneeskundig 
verslag nodig. 

             Stuur de eigen Verklaring en het Geneeskundig Verslag op naar het CBR. 
Begin op tijd. 
Wij adviseren ruim op tijd te beginnen met de aanvraag voor het verlengen van het rijbewijs. Doordat er 
een medische keuring plaats moet vinden, kost de procedure veel tijd. Wanneer het rijbewijs verlopen is 
tijdens de aanvraag procedure, dan mag men niet meer rijden tot men het nieuwe rijbewijs ontvangen 
heeft. 
 

agazine van KBO-PCOB (voorheen Nestor) 
Verschijningdata 2018  Februari                          23 Januari 

                                                      Maart                             20 Februari 
                                                      April                                27 Maart 
                                                      Mei                                 24 April 
                                                      Juni                                 29 Mei 
                                                      Juli/Augustus                26 Juni 
                                                      September                    21 Augustus 
                                                      Oktober                         25 September 
                                                      November                     23 Oktober 
                                                      December/Januari       11 December 
 
Op de hierboven genoemde data worden de boekjes in Margraten 
aangeleverd. 
De dag erna worden ze verdeeld over de afdelingen. 
De verwerking in de afdelingen is 2 a 3 dagen 
 

ctiviteiten 
 

Dinsdag 19 december            Kerstviering in Huize de Berg. Aanvang 14.00 uur 
Donderdag 21 december      Tai-Chi in Ouderencentrum Haagdoorn 9.15-10.15, 10.15-11.15 uur 
Donderdag 4 januari              Tai-Chi (zie 21 december) 
Zondag 6 januari                     Proclamatie Stadsprins Heerlen in Theater Heerlen. Aanvang 20.11 uur     
                                                   Entree gratis 
Maandag 8 januari                  Koffie uurtje bij d’r Klinge. Pancratiusplein . Aanvang 14.00 uur 
Dinsdag 9 januari                    Lunchpauzeconcert Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 
Woensdag 10 januari             Leeskring in A gene Bek. Aanvang 14.00 uur 
Donderdag 11 januari            Tai-Chi  (zie 21 december) 
Vrijdag 12 januari                    Appeltaartmatinee in Theater Heerlen door de jong talentklas van het  
                                                   Conservatorium Maastricht onder het genot van een kop koffie/thee met     
                                                   vlaai. Aanvang 12.00 uur Entree €6,50 
Donderdag 18 januari            Tai-Chi  (zie 21 december) 
Woensdag 24 januari             Rondleiding L1 studio te Maastricht 
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et bestuur van de KBO Heerlen Stad heeft in de vorige 

Info een oproep gedaan voor Bestuursleden. 
Op deze oproep heeft nog niemand gereageerd. Echter , wij 
zijn zéér dringend op zoek naar nieuwe bestuursleden, want 
de continuïteit van de KBO Heerlen Stad staat op het spel. 
Heeft u bestuurlijke ervaring en draagt u de KBO een warm 
hart toe, meld u zich dan aan. Wij zijn vooral op zoek naar 
personen die een van de volgende functies ambiëren,( 
Voorzitter. 2e secretaris en 2e penningmeester/ 
ledenadminestrateur)  
 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Inschrijfformulier L1 Maatricht 

 

Naam………………………………………………………………………………………… 

 

Adres………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon…………………………………………………………………………………… 

 

Ik/wij stap(pen) op: 

 

13.00 uur St.Jozefkerk Heerlerbaan* 

13.15 uur zijkant Schouwburg* 

 

*Doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

De kosten voor deze reis:  leden € 20.00 en introducees €25. 00  dient u vóór 31 
december over te maken op NL02RABO0149392532 t.a.v. KBO Heerlen Stad onder 
vermelding van excursie L1 
Gelieve dit formulier vóór 31 december op te sturen of te brengen naar Mw.T.Gehlen 
Br.Aloysiusstraat 62     6411 KM Heerlen (gelegen tussen de Klompstraat en de 
Gasthuisstraat ) 
 
Bij te weinig deelname komt de excursie te vervallen. 
Indien u zich heeft ingeschreven en toch niet mee kan door ziekte enz. dan kunnen wij u niet het 
volledige bedrag retourneren. 
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