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ctiviteit op 06-06-2019 om 14.00 uur in de Luciushof. Aanvang 1400 uur 
 

De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad organiseert 
donderdag 06 juni 2019 om 14.00 uur in de Luciushof een lezing 
over KRUIDEN. 
Voor leden is de toegang gratis (ledenpasje s.v.p. meenemen). 
Niet-leden zijn natuurlijk ook van harte welkom en betalen een 
kleine bijdrage van € 3,-- 
 
De lezing duurt ongeveer anderhalf uur. Ook is er een kleine pauze ingelast.  
Iedere bezoeker mag dan gebruik maken van een gratis kop koffie of thee. 
 

 
arbeque 
 

De KBO Heerlen Stad organiseert op 22 juni 2019 een BBQ en wel op de binnenplaats van de Luciushof. De 
kosten hiervan zijn € 15.00 . U kunt zich hiervoor opgeven via het 
overmaken van dit bedrag op de rekening van de KBO (zie bovenin 
dit blad). Met vermelding van BBQ. 
Betaald is tevens inschrijving. of het persoonlijk overhandigen in 
een envelop met €15.00 en naam en adres. 
Mocht u desondanks toch nog problemen ondervinden met het 
overmaken of rechtstreeks betalen van dit bedrag, neemt u dan 
contact op met een van de bestuursleden. Uiterlijke 
inschrijfdatum7 juni Aanvang 16.00 uur 

  
     

eeskring.  
  Daar het ons niet gelukt is om de leeskring met nieuwe leden te versterken, heeft het bestuur besloten 

om de activiteit “leeskring” te stoppen. Wij zullen tezijnertijd bekijken of hier iets anders voor in de plaats 
komt. Wel is er een planning om in september een aparte lezing te organiseren met als gast docent, regisseur 
en auteur Dick Gebuys, die dan over zijn boek BERINI zal vertellen.  
Mw. M.Wouters zal deze middag begeleiden voor leden en niet leden van de KBO Heerlen Stad 
    
 
 
 
 

A 

B 

L 

mailto:mgm.legius@hetnet.nl
https://previews.123rf.com/images/alexraths/alexraths1507/alexraths150700146/43283058-kopje-kruidenthee-met-wilde-bloemen-en-diverse-kruiden.jpg


 

 Activiteiten juni 

      Dinsdag            4    juni          Orgelconcert in de Pancratiuskerk van 13.00 tot13.30 uur 
      Donderdag      6     juni         Tai –Chi  in ouderen centrum Haagdoorn   9.15 – 10.15, 11.15 – 12.15 
      Donderdag      6    juni          Lezing over kruiden. Luciushof  aanvang 14.00 uur 
      Donderdag      6    juni          Lunchpauzeconcert in Schunck glaspaleis met blokfluitensemble Lunet van     
                                                      12.30 tot 13.30 uur  entree: gratis 
      Dinsdag          11    juni         Koffie-uurtje in de Luciushof aanvang 14.00 uur 
      Donderdag    13    juni         Tai-Chi (zie 6 juni ) 
      Donderdag    20    juni         Tai-Chi (zie 6 juni ) 
      Zaterdag        22    juni          BBQ Luciushof  aanvang 16.00 uur 
      Donderdag    27   juni          Tai Chi (zie 6 juni) 

 
 

 
 
       
                  
 

                       

 

 

Haar en Visagie 

By 

Theunissen 

 
  Valkenburgerweg 12        6411 BN Heerlen 

Telf. 045-5712727 


