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et is ons gelukt om een kandidaat voor het voorzitterschap te vinden, en wel Dhr.J.Piefer. Met Mia 

Gartz hadden wij afgesproken (tijdens de laatste jaarvergadering) dat zij zou 
aanblijven als interim voorzitter totdat wij iemand anders hadden gevonden. Zij 
heeft zich inmiddels teruggetrokken. Dhr.J.Piefer zal zich de komende maanden 
inwerken. Bij de jaarvergadering in 2019 zal hij zich officiéel kandidaat stellen 
voor het voorzitterschap en kan er over gestemd worden. In een van de 
komende uitgaven  van deze Nieuwsbrief zal hij zich verder aan U voorstellen. 
Hoe en waar wij het afscheid van Mw.Gartz gaan houden, is op dit moment nog 

niet duidelijk, maar wij zullen u tijdelijk hierover informeren. 
 

 
ctiviteit 14  november (dia overvloeishow) 

Dhr.Reinarts neemt u mee met zijn dia show naar het 
prachtige Toscane. 
Een bonte verzameling van adem berovende 
indrukken die de schoonheid benadrukken van de 
grotere Steden (zoals o.a. Florence, Pisa,  en Siena met 
hun unieke kunst juweeltjes. 
Natuurlijk laten we eveneens de authentieke 
bewoners van het kunstlandschap zien. Deze mooie 
overvloeishow moet u niet aan u voorbij laten gaan. 
Aanvang 14.00 uur   Plaats Luciushof  Putgraaf 3 
 

p 11 december brengen we een bezoek aan 

de Kerst markt in Oberhausen. Deze Kerstmarkt 
is geheel overdekt met 200 winkels en vele 

eetgelegenheden met winter terrassen zowel binnen 
als buiten. Het Centro Oberhausen behoort tot het 
grootste inkoop centrum van het Ruhrgebied, met 
geweldige Kerstversieringen. U kan hier naar  
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hartenlust shoppen. De kosten voor deze reis bedragen €20.00 en voor Introducees €22.50 
Opgeven kan tot 5 december via invulstrook op laatste blad van deze info. 
Vertrek 10.00 uur Kerk Heerlerbaan en 10.15 zijkant Schouwburg 
Bij te weinig deelname zullen wij  deze reis  annuleren. 
 

 
erstviering  KBO Heerlen Stad op donderdag 20 december 

Vanaf dit jaar kunnen wij de Kerst viering niet meer op onze gebruikelijke 
locatie (Huize de Berg) houden. 
Om toch alles op een locatie te houden hebben wij besloten om alles in de 
Luciushof te organiseren. 
Het programma voor deze middag ziet er als vervolg uit;   
14.00 uur   H.Mis     voorganger ons bestuurslid Kapelaan Beijk 
15.00 uur   Koffie/Thee  met versnapering  
16.00 uur   Kerst diner   een 3 gangen diner 
 
Drankjes tijdens het diner zijn voor eigen rekening. Maar er geldt een 
eenheidstarief, alle drank (fris ,bier, wijn)  €2.00 
Voor deze middag vragen wij een eigen bijdrage voor leden van €7.50 en voor introducees €12.50  
Opgeven kan door middel van de invulstrook op laatste blad van deze info. 
 

 
ctiviteiten november/december  

 

Donderdag      1   november   Tai –Chi  in ouderen centrum Haagdoorn   9.15 – 10.15, 11.15 – 12.15 

Dinsdag          6   november    Middagpauzeconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 

Donderdag      8   november   Tai-Chi  (zie 1 november ) 

Dinsdag         13   november   Koffie uurtje in de Luciushof aanvang 14.00 uur 

Woensdag     14   november    Dia overvloeishow Luciushof  aanvang 14.00 uur  

Donderdag    15   november    Tai-Chi  (zie 1 november) 

Donderdag    22   november    Tai-Chi  (zie 1 november) 

Zondag          25   november   Trio Harry Kanters  in Auberge de Rousch  aanvang 14.00 uur 

Donderdag    29   november    Tai-Chi (zie 1 november) 

Dinsdag          4   december     Middagpauzeconcert in de Pancratiuskerk.  Aanvang 13.00 uur 

Donderdag      6  december     Tai-Chi  (zie 1 november) 

Dinsdag         11  december     Kerstmarkt Oberhausen 
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Aanmelding Oberhausen 11 december 

 

Naam……………………………………………………………………………………….. 

 

Adres………………………………………………………………………………………. 

 

 

Telefoon……………………………………………………………………… 

 

Ik/wij stap(pen) op: 

 

10-00 uur  St. Joseph kerk Heerlerbaan 

 

10.15 uur   Zijkant Schouwburg 

 

Dit formulier inleveren bij Mw.T.Gehlen  Br.Aloysiusstraat 62  6411 KM Heerlen tot 05-12-2018 

 

Het bedrag (leden €20.00 en introducees €22.50 ) overmaken op Banknummer NL02RABO0149392532 
 
 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Aanmelding Kerstviering  20 december 

 

Naam…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres…………………………………………………………………………………………………….. 

 

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

 

 

Dit formulier inleveren bij Mw.T.Gehlen  Br.Aloysiusstraat 62  6411 KM Heerlen tot 5-12-2018 

 

Het bedrag ( leden €7.50 en introducees €12.50 ) over maken op Banknummer NL02RABO0149392532 
 
 

 


