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Banknummer NL02RABO0149392532 

 

Op dinsdag 19 april houdt de KBO Heerlen Stad haar Algemene ledenvergadering. 

Plaats; Douvenrade 

Tijd: 15.00 uur 
Agenda; 1.Opening 

               2.Vaststellen agenda 

               3.Vaststellen notulen van A.L.V. d.d. 24 maart 2015 

               4.Vaststellen jaarverslag 2015 (secretaris)  

               5.Vaststellen financieel jaarverslag 2015 en begroting 2016    

                  (penningmeester)  

               6.Verslag kascommissie en benoemen nieuwe   

                  kascommissie 

               7.Bestuurmutaties 

               8.Rondvraag 

               9.Sluiting 

 

Na de pauze van deze Jaarvergadering zal er door Dhr.Theo van Duijnhoven een lezing gehouden worden 

over keurmerken en het verantwoord en bewust boodschappen doen. 

 

Professiefeest Huize de Berg 

 

Op 18 maart, de dag voor St.Joseph was het weer Professiefeest op Huize de Berg. 

De volgende Zusters werden er in het zonnetje gezet: 

Zr.Carin          50 jaar 

Zr.Imacolada  60 jaar 

Zr.Oxilia         60 jaar 

 

 

Gezocht. (geïnteresseerden voor teken en schilderles) 

 

Teken en schilderles voor beginners en gevorderden vanaf 55 jaar. Dus speciaal voor ouderen. 

Op maandag ochtend van 10.00 uur tot 12.00 uur in zaal de Haagdoorn Ypenburgstraat in Heerlen onder 

de aanleunflats van Tobias. 
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Onder begeleiding van een professionele vak docente en in een gezellige sfeer kan 

gewerkt worden met alle mogelijke teken en schildertechnieken. 

Ervaring is niet vereist! De lessen lopen het hele jaar door m.u.v. de 

schoolvakanties. 

 

U kunt zich aanmelden via ALCANDER tel. 045 5602525. Kosten €95.00 per half 

jaar. 

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend bellen met : Astrid Kors 046-4423337 of u kunt op 

maandag tussen 10.00 uur en 12.00 uur voor aanvullende informatie of een gratis proefles langskomen bij 

zaal de Haagdoorn in de Ypenburgstraat in Heerlen. 

 

Gezien, op 15 maart: Natuurfilm, van en door Dhr.Cupers 

 
We hebben met z’n allen genoten van deze film over de natuur op de 

mooiste plekjes in midden Limburg (Roer, Maas en Swalm)  

Het waren zeer fraaie opnamen over elke vlieg, bij, kever, kikker en 

vogel die in deze streek voorkomt. Deze film  voorzien van 

deskundig commentaar was een lust voor oog en oor. 

 

Ideeën bus  
 

 

Tijdens de jaarvergadering op 19 april zal er een ideeën bus geplaatst worden. 

Het bestuur heeft via verschillende kanalen vernomen dat er leden zijn die met goede ideeën 

rondlopen en niet goed weten, hoe zij hun idee kenbaar kunnen maken. 

 

Dus heeft u een idee, over activiteiten,uitstapjes, etc. schrijf het op en deponeer dit dan in de 

bus. Het bestuur zal bekijken of uw ideeën te verwezenlijken zijn. 

 

 

 

Activiteiten 

 
Donderdag 31 maart    Tai-Chi in ouderencentrum Haagdoorn 9.15-10.15 10.45-11.45  12.15-13.15 

Woensdag 6 april         Leeskring. Ouderencentrum Haagdoorn 14.00 uur 

Donderdag 7 april        Tai-Chi  (zie 31 maart) 

Donderdag 7 april        Gratis orgelconcert in Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 

Donderdag 7 april        Schunck Lunchpauze concert. Blazersensemble Zuiderwind. Professionele musici       

                                     Uit Belgisch en Nederlands Limburg. Entree gratis. Aanvang 12.30 uur 

Maandag 11 april         Koffie uurtje bij (d’r Klinge) Pancratiusplein .Aanvang 14.00 uur 

Donderdag 14 april      Tai-Chi  (zie 31 maart) 

Dinsdag 19 april           Jaarvergadering. Douvenrade. Aanvang 15.00 uur 

                                     Na het officiële gedeelte zal Dhr.Theo van Duijnhoven een lezing geven over  

                                     Keurmerken en het verantwoord boodschappen doen. 

Donderdag 21 april      Tai-Chi  (zie 31 maart) 

Maandag 25 april         Breifabriek Marcienne 

Donderdag 28 april      Tai-Chi  (zie 31 maart) 

 

 

Het Bestuur van KBO 

Heerlen Stad wenst u allen een 

 

 

 



Bezoek aan breifabriek Marcienne op maandag 25 april a.s. 

 
Op maandagmiddag 25 april a.s. gaan we weer naar de breifabriek Marcienne in 

Heinsberg-Kirchhoven om er de voorjaars en zomercollectie te bekijken. U wordt 

ontvangen met koffie/thee en vlaai. Daarna kunt u genieten van een live modeshow met een presentatie 

van de exclusieve Marcienne damescollectie. Als presentje wordt er een verloting gehouden onder de 

deelnemers. En het is in overleg ook mogelijk om de breifabriek en de confectieafdeling te bezoeken. In 

de winkel kunt u zich uiteraard laten adviseren door de mannequins. Tot uiterlijk maandag 18 april kunt u 

zich aanmelden met het formulier dat zich op de achterzijde van dit blad bevindt. Z.o.z. 

De kosten van deze reis €6,- per persoon worden in de bus opgehaald. 

De thuiskomst zal om ongeveer 18.30 uur zijn. 

Vertrektijden: 

13.45 uur St.Jozefkerk Heerlerbaan 

13.55 uur Annakerk Bekkerveld 

14.00 uur zijkant Theater Heerlen (schouwburg) Burg. van Grunsvenplein 

 

Het inschrijfformulier opsturen of brengen bij: 

Mw.M.Fox 

Dr.Ir.Bungestraat 69 

6419 BW Heerlen 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bezoek aan de Beleef Plus beurs in Sittard 

Op zaterdag 28 mei organiseert de KBO Heerlen Stad een reis naar de beleef/plus beurs 

te Sittard. 

 Het motto van deze beurs is, proef, Zie, Leer, Doe & Ervaar. 

Op deze beurs die duizenden vierkante meters groot is zullen de exposanten hun producten en diensten 

graag aan u presenteren. Diverse thema’s zijn er vertegenwoordigd : Vrije tijd, Vakantie, Wonen, Zorg en 

Welzijn en Tuin en Tuinieren. 

Naast de uitgebreide informatie die er wordt verstrekt, worden er diverse workshops en demonstraties 

gegeven en worden gevarieerde activiteiten georganiseerd door de exposanten.  

Tijdens BeleefPlus worden al uw zintuigen geprikkeld: proef, zie, leer, doe & ervaar tijdens dit unieke 

dagje uit op BeleefPlus. Tevens maakt iedere bezoeker van BeleefPlus kans op leuke prijzen. 

De kosten van deze reis met busvervoer van en naar de locatie,  entree en koffie en gebak bedragen  

€ 14.50 per deelnemer 

 

Dit bedrag dient u vóór 5 april over te maken op NL02RABO0149692532 onder vermelding BeleefPlus 

Sittard. 

 

Vertrektijden en opstapplaats:  Deze zullen in de Nieuwsbrief die eind April verschijnt bekend gemaakt 

worden. 

                           

Gelieve het inschrijfformulier op de achterzijde in te vullen en inleveren of opsturen naar Mw.S.Gredler   

Ovidiusstraat 20,   6417 VX Heerlen  

 

 

 

 

 

 

 



Inschrijfformulier breifabriek Marcienne 
Ja ik/wij ga(an) mee naar de breifabriek. 

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

……………… 

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

……………… 

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

…………… 

Ik/wij stap(pen) op: 

13.45 uur St.Jozefkerk Heerlerbaan* 

13.55 uur Annakerk Bekkerveld      * 

14.00 uur Zijkant Schouwburg        * 

 

*Doorhalen hetgeen Niet van toepassing is. 

 

Het inschrijfformulier opsturen of brengen tot uiterlijk 18 april naar: 

Mw.M.Fox 

Dr.Ir.Bungestraat 69 

6419 BW Heerlen 

 

 

 

Inschrijfformulier Beleef/Plus beurs in Sittard 

 

Ondergetekende(n) gaa(n)t mee naar de Beleef/Plus beurs op 28 mei. 

 

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

 

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

 

Telefoon…………………………………………………………………………………….. 

 

 

De opstaptijden en plaats zullen in de Nieuwsbrief die eind april verschijnt bekend 

gemaakt worden. 

 

  

 

De kosten voor deze reis €14,50 dient u vóór 5 april over te maken op 

NL02RABO0149392532 van KBO Heerlen Stad onder vermelding van Beleef/Plus 

Sittard. 

Gelieve dit formulier vóór 5 april op te sturen of te brengen naar Mw.S.Gredler, 

Ovidiusstraat 20, 6417 VX Heerlen 
 


