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reifabriek Marcienne 

Op dinsdag 6 december a.s. gaan we weer naar de breifabriek Marcienne waar men ons een 

feestelijke kerstmodeshow toont.                                                         

De kosten ad 6,- Euro worden in de bus opgehaald. 

De opstapplaatsen en tijden zijn: 13.40 St.Josef kerk Heerlerbaan  

                                                           13.50 St.Anna kerk Bekkerveld 
                                                      14.00 Zijkant Schouwburg 

Het inschrijfformulier dat u op de achterste pagina vindt uiterlijk 18 november 

opsturen of brengen naar Mw.M.Fox, Dr.Ir.Bungestraat 69, 6419 BW Heerlen 

 

offie uurtje 

Elke tweede maandag van de maand wordt er een gezellig koffie-uurtje gehouden in een apart zaaltje 

bij café d’r Klinge aan het Pancratiusplein. Het laatste halfjaar echter, wordt er van deze manier om elkaar 

te ontmoeten zéér weinig gebruik gemaakt. Het zou jammer zijn als wij deze activiteit zouden moeten 

weglaten wegens te weinig belangstelling. Dus, als u ervan houd om elkaar te ontmoeten op een 

ontspannen manier komt u dan op de tweede maandag van de maand van 14.00 uur tot 16.00 uur en de 

eerste kop koffie is voor rekening van  de KBO 

 

aandelijkse activiteit te Douvenrade op dinsdag 15 november (attentie aanvang 13.45 uur) 

Over het weer gesproken met Leon Rademakers, is een programma boordevol wetenswaardigheden 

over weer en klimaat in relatie tot natuur, milieu en duurzaamheid. Leon Rademakers brengt deze thema’s 

op een leerzame maar vooral luchtige manier en eigentijdse wijze, ondersteund door muziek, unieke 

beelden en spectaculaire filmfragmenten. 

U ervaart onder meer hoe de mensen vroeger het weer beleefden, wat we kunnen leren van de dieren over 

het weer, wat de gevolgen zijn van de huidige klimaatverandering, hoe je naderend noodweer kunt 

herkennen en wat je moet doen, maar vooral niet moet doen tijdens onweer. 

Tot slot is er een Weerquiz met voor de winnaar een leuk L1 prijzenpakket. 

 

erstviering Huize de Berg. 

De KBO Heerlen Stad nodigt u uit om de Kerstviering bij te wonen in de Kapel van Huize de Berg 

op donderdag 15 december 2016 om 14.00 uur. De viering wordt voorgegaan door Kapelaan F.Beijk en 

zal worden opgeluisterd door het koor van Huize de Berg. Na afloop van de viering zal in de aula onder 

het genot van koffie/thee en iets erbij en daarna een glaasje wijn/fris de middag 

voortgezet worden. Hierbij zal een koortje kerstliederen ten gehore brengen. 

Vanwege de catering ( iets erbij en wijn/fris ) wordt u gevraagd zich in te schrijven voor 

deze middag .Het inschrijfformulier vind u op de achterste pagina van deze bijlage. 
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ezoek aan de Weihnachtsmarkt in Stolberg d.d. zondag 18 december.  

Wij gaan deze keer per bus naar het Kupferstadje Stolberg op steenworp van Aken. U zult versteld 

staan, wat dit stadje te bieden heeft. Onze gids zal u hierover het een en ander vertellen in de bus. Maar 

onze reis gaat naar de Weihnachtsmarkt, op en nabij het kasteel en op de naastgelegen Alter Markt. Ook  

is er een levende Kerststal waarvan men de voorstelling die om 16.00 uur begint kan bekijken. Om 18.00 

uur volgt er een 3-gangen menu in restaurant Weisses Rössl, op de Burgstrasse 35 

 

Vertrektijden naar Stolberg: Heerlerbaan     13.30 uur 

                                              A gene Bek      13.40 uur 

                                              Putgraaf            13.50 uur 

                                              Schouwburg     14.00 uur 

Aankomst Stolberg 14.45 uur en vertrek rond 20.00 uur 

Voor dit bezoek aan de Kerstmarkt kunt u zich opgeven via het 

inschrijfformulier op de laatste bladzijde van deze bijlage. 

 

azzclub Zuid-Limburg 

Begin 2015 heeft de Jazzclub Zuid-Limburg haar domicillie gekregen in Auberge de Rousch in Welten. 

Voor het nieuwe seizoen 2016-2017 staan hier minimaal 6 concerten gepland op zondagmiddag. Wij 

willen de bewoners van Heerlen en omstreken laten genieten van deze, herkenbare, blijvend mooie en 

aangename muziek. Bovendien kunt u geheel vrijblijvend gebruik maken van de faciliteiten die Auberge 

de Rousch aanbiedt. De korte ervaring leert ons dat bezoekers dat zeer op prijs stellen. Een heerlijk 

zondagmiddagje uit! Indien u onze concerten bezoekt ontvangt u op vertoon van uw KBO pas 10% 

korting op de toegangsprijs. Wij willen u graag ontmoeten. 

Zie onze website: www.jazzclubzuidlimburg.nl tel.info: 045-5713102 

 

Activiteiten  

Donderdag 27 okt. Tai-chi in ouderencentrum Haagdoorn.    9.15 – 10.15, 10,45-11,45, 12,15-13,15 uur 

Zondag 30 okt.            Jazzclub Zuid-Limburg in Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17 te Heerlen.     

                                    Optreden door de SUN LANE LTD Jazzband uit de regio Aken. Aanvang 14.00 uur   

                                    Entree € 15,- Donateurs € 10,- 

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 27 okt,) 

Donderdag 10 nov. Tai-chi (zie 27 okt.) 

Zondag 13 nov. In Cultuurhuis Heerlen Sittarderweg optreden van Hey Angie. Formatie  

   bestaat uit Paul Logister, Ralph Winkler, Bas Lindelauf, Jop Peters en 

   Axel Lindelauf. Aanvang : 14.30. Entree gratis. 

Maandag 14 nov. Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang: 14.00 uur 

Dinsdag 15 nov. Activiteit Douvenrade. Leon Rademakers (weerman van L1) komt iets 

   vertellen over de klimaatverandering en de gevolgen hiervan voor  

   Limburg. Aanvang: 13,45 uur. 

Donderdag 17 nov. Tai-chi (zie 27 okt) 

Donderdag 24 nov. Tai-chi (zie 27 okt.) 

Zondag 27 nov.           Jazzclub Zuid-Limburg, optreden door Vintage Five in Auberge de Rousch,    

                                    Aanvang 14.00 uur, entree €15.- Donateurs € 10.- 

Donderdag 1 dec. Tai-chi (27 okt.) 

Dinsdag 6 dec. Bezoek Breifabriek Marcienne 

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

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

Donderdag 8 dec. Tai-chi (zie 27 okt.) 

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

Donderdag 15 dec. Kerstviering in Huize de Berg 

Zondag 18 dec. Bezoek Kerstmarkt in Stolberg. 

B 

J 

http://www.jazzclubzuidlimburg.nl/


Inschrijfformulier breifabriek 

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

 

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

 

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

 

Ik/wij stap(pen) op: 

13.40 uur St.Jozefkerk Heerlerbaan* 

13.50 uur Annakerk Bekkerveld      * 

14.00 uur Zijkant Schouwburg        *           *Doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

Het inschrijfformulier opsturen of brengen tot uiterlijk 18 november naar: 

Mw.M.Fox ,Dr.Ir.Bungestraat 69, 6419 BW Heerlen 

 

 

Inschrijfformulier Kerstviering Huize de Berg 

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

 

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

 

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

 

Gelieve dit formulier vóór 20 november op te sturen of te brengen naar Mw.S.Gredler, 

Ovidiusstraat 20, 6417 VX Heerlen 

 

 
 

Inschrijfformulier Kerstmarkt Stolberg 

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

 

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

 

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

 

Ik/wij stap(pen) op: 

13.30 uur St.Jozefkerk Heerlerbaan* 

13.40 uur A gene Bek      * 

13,50 Putgraaf                * 

14.00 uur Zijkant Schouwburg        *           *Doorhalen hetgeen niet van toepassing is. 

De kosten voor deze reis € 19.00  dient u vóór 20 november over te maken op 

NL02RABO0149392532 van KBO Heerlen Stad onder vermelding van Stolberg 

Gelieve dit formulier vóór 20 november op te sturen of te brengen naar Mw.S.Gredler, 

Ovidiusstraat 20, 6417 VX Heerlen 
 

 

 



 

 

 

 

 

 


