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pstaptijden busreis naar Keulen op 14 september 2016 

Als geheugensteuntje plaatsen we hier nogmaals de 

opstapplaatsen en tijden. 

 

              10,15 uur St.Jozefkerk Heerlerbaan* 
              10,25 uur Annakerk Bekkerveld   
              10,45 uur Putgraaf * 
              10,55 uur Schouwburg  * 
 
 

eniorendag in de Bernardinuskapel  op zondag 25 september 2016. 
Deze dag begint om 11.00 uur met een Eucharistieviering in de kapel met 
medewerking van Paul Huijts, orgel en als voorganger pastor Otto Jansen. 

Het thema van deze viering is “Geven en Nemen” 
Na afloop van deze viering bent u allen uitgenodigd voor een kop koffie of thee in 
de docentenkamer van het Bernardinuscollege. 
 

 

 

ehoorverlies wordt lang niet optimaal behandelt, maar dat komt ook omdat veel mensen die 

hardhorend worden, geen hulp zoeken. Voordat echt aan de bel wordt getrokken gaan er al gauw 6 

jaar voorbij. De groep tussen de 20 en 70 jaar aarzelen nog om een gehoorapparaat aan te schaffen 

omdat ijdelheid nog steeds een belangrijke factor is. Maar deze leeftijdsgroep weet 

ook niet precies wat ze missen. Vooral 70-plussers hebben dan de knoop al 

doorgehakt en een gehoorapparaat aangeschaft. 

Gehoorproblemen betekenen niet alleen dat je minder goed hoort. De kans op 

depressie neemt toe en er is een afname van de sociale contacten. Bovendien neemt 

zelfs de kans op dementie toe vanwege de sociale isolatie. Mensen met een 

gehoorapparaat nemen juist weer deel aan sociale activiteiten, voelen zich beter en 

krijgen weer controle over zichzelf.  (bron seniorenkrant) 
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ensioenen niet korten bij lage rente! 

De dekkingsgraad van de grote pensioenfondsen duikt onder de 90%. In 2017 zullen de pensioenen 

waarschijnlijk gekort worden, na het al jarenlang 

uitblijven van indexatie. De KBO wil snel een oplossing. 

Onze eis daarbij: stel het korten van pensioenen uit zolang 

de Europese Centrale Bank de rente extreem laag houdt. 

Voor veel ouderen komt pensioenkorting in 2017 

buitengewoon ongelukkig uit. Door een stapeling van 

kabinetsmaatregelen en andere ontwikkelingen, daalt de 

koopkracht van ouderen al acht jaar op rij. Denk aan hoge 

zorgkosten, hoge huren, minder belastingaftrek, gemeenten 

die minder zorg vergoeden en  geen inkomensondersteuning 

meer geven. 

Hoe moet het dan verder met de pensioenen? 

Het CPB kwam onlangs met een reactie op het plan om pensioenen te individualiseren. Kort samengevat: dat 

is te duur en te riskant. De KBO reageerde kort geleden al op de Perspectiefnota van Jette Kleinsma. De KBO 

ziet daarin positieve elementen, zoals behoud van collectiviteit en solidariteit, maar waarschuwt ook voor 

grote overgangsproblemen, de gevaren van keuzevrijheid en het negeren van de huidige problemen. 

 

Activiteiten  
 

Dinsdag 6 sept. Gratis orgelconcert in Pancratiuskerk. Aanvang: 13.00 uur 

Woensdag 7 sept. Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang: 14.00 uur 

Donderdag 8 sept. Tai-chi in ouderencentrum Haagdoorn      9.15-10.15 

                                                                                                     10.45-11.45 

                                                                                                     12.15-13.15  uur 

Maandag 12 sept. Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang: 14.00 uur 

Woensdag 14 sept. Uitstapje Keulen 

Donderdag 15 sept. Tai-chi (zie 8 sept.) 

Zondag18 sept. Skinnie Limburgse Leedjes in Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145 

   Heerlen. Aanvang: 14.30 uur. Entree: gratis. Kom en geniet voor nop. 

Donderdag 22 sept. Tai-chi (zie 8 sept.) 

Donderdag 29 sept.  Tai-chi (zie 8 sept.) 

Donderdag 29 sept. Appeltaart matinee in Theater Heerlen door     

                                   Studenten       Conservatorium Maastricht (een    

                                   strijkersextet) in de Limburgzaal. Aanvang: 12.00 uur 

   Kosten € 6,50. 

Zondag 2 okt.  Freight Train in Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 1 

   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. Aanavng: 14.00 uur 

Donderdag 6 okt. Tai-chi (zie 8 sept.) 

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

   Trompettist Marc Huynen presenteert zijn cd Sad songs and groovy  

   Tunes. Met zijn quartet bestaande uit Steffen Thormaehlen (drums), 

   Jo Didderen (bas) en Gero Körner (pi) speelt hij in een akoestische 

   Setting muziek van o.a. Elvis Costello em Joni Mitchell. 

   Tevens deze avond de feestelijke opening van de fototentoonstelling  

   van de Heerlense fotografen Nicole Bolton en René Bradwolff. 
   Aanvang: 20.00 uur. Entree: gratis. 
Donderdag 13 okt. Tai-chi (zie 8 sept.) 
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