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 Het bestuur van de KBO Heerlen Stad wenst U en 

de uwen bijzondere feestdagen en een goed en 

gezond 2017 

 
Toch van vrede spreken 
 
Je durft haast niet van vrede spreken 
er is op aarde zoveel strijd 
de een wil de ander breken 
uit machtsvertoon of haat en nijd 
 
Maar God gaat toch van vrede spreken 
bij het zenden van zijn Zoon 
de zondemacht zal Hij verbreken 
genade voert de boventoon. 
 
Het Kerstkind wil van liefde spreken 
van verzoening door zijn bloed 
zelfs bij angsten en gebreken 
Is Hij tot een hand en voet. 
 
Wij mogen weer van vrede spreken 
in verbondenheid met God 
de cirkel van de haat doorbreken 
en delen in elkanders lot. 
 
Ina Bos 
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erstviering Huize de Berg 

Wilt U de Kerstperiode beginnen met een stemmige Kerstviering 

en een gezellige samenkomst, dan meld U aan voor  de Kerstviering 

op donderdag 15 december om 14.00 uur. Er zijn nog een tiental 

plaatsen vrij. 

 

  

einachtsmarkt in Stolberg  

Voor de reis naar Stolberg om daar de plaatselijke Kerstmarkt te bezoeken zijn ook nog enkele 

plaatsen vrij. Deze reis is inclusief diner voor €19.00 

 

elangrijk. 

De Kbo Heerlen Stad heeft besloten om voortaan, dus vanaf 1 januari haar maandelijkse activiteiten 

niet meer te houden in Douvenrade. In plaats daarvan worden deze activiteiten gehouden in de 

accommodatie A gene Bek te Bekkerveld. De aanvangstijd van deze activiteiten is ook vervroegd en wel 

naar 14.00 uur  

 

Activiteiten  
Donderdag 8 dec. Tai-chi in ouderencentrum Haagdoorn 9.15 – 10.15  , 10.45 – 11.45 

                                                                                                12.15 – 13.15 

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

Donderdag 15 dec. Kerstviering in Huize de Berg. Aanvang: 14.00 uur 

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

Zondag 18 dec. Bezoek Kerstmarkt in Stolberg. 

donderdag 22 dec. Optreden Zorgklas Conservatorium Maastricht met operarepertoire. 

   Een fantastisch lunchconcert in het Parkstad Theater Heerlen. 

         Aanvang: 12.00 uur. Entree: € 6.50. 

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

Zondag 25 dec. 49
e
 Kerst-Inn Parkstad Limburg. De jaarlijkse Kerst-Inn op Eerste 

   Kerstdag is een evenement voor jong en oud. Met diverse artiesten, 

   workshops, een spellenplein en nog veel meer. Proef de unieke sfeer en  

   Bezoek de Kerst-Inn, want Kerst vier je samen. Aanvang: 12.00 uur. 

   Toegang: gratis. 

Dinsdag 3 januari Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang: 13.00 uur 

Woensdag 4 januari Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang: 14.00 uur 

Donderdag 5 januari Tai-chi (zie 8 dec.) 

Zaterdag 7 januari Proclamatie Stadsprins van Heerlen in het Parkstad Theater Heerlen. 

Om 20.30 uur start het uitroepen van de Stadsprins na abdicatie van Prins  Joris I . 

Aanvang: 20.11 uur. Toegang: gratis. 

Maandag 9 januari Koffie-uurtje bij  d’r Klinge  Pancratiusplein. Aanvang; 14.00 uur 

Donderdag 12 januari Tai-chi (zie 8 dec.) 

Woensdag 18 januari Activiteit in A gene Bek (nieuwe locatie) Aanvang: 14.00 uur 

Donderdag 19 januari Tai-chi (zie 8 dec.) 

Donderdag 26 januari Tai-chi (zie 8 dec.) 

Zondag 29 januari Jazzclub Zuid-Limburg in Auberge de Rousch, Kloosterkensweg 17 te 

   Heerlen. Optreden door the Mardic Gras Jazzband (B). 

   Aanvang: 14.00 uur. Entree: € 15,00. Donateurs € 10,00. 

Woensdag 1 februari Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang:    

                                   14.00 uur 

Donderdag 2 februari Tai-chi (zie 8 dec.) 

Dinsdag 7 februari Gratis orgelconcert in Pancratiuskerk. Aanvang:  

                                   13.00 uur 
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Mechteld Wouters (l), leidster van de leeskring, 
overhandigt Margriet Kousen een bloemetje. 
 
 

Heerlense schrijfster 
te gast bij leeskring 
De leeskring is slechts een van tal van evenementen op diverse gebieden die de afdeling KBO Heerlen 
Stad (566) leden organiseert. Eens per maand komen de 16 leden van de leeskring, geleid door mevr. 
Mechteld Wouters, bij elkaar om een boek te bespreken dat men heeft gelezen.  Als dat het boek “Lieve” 
van de Heerlense schrijfster Margriet Kousen (71) betreft, ligt het voor de hand de auteur uit te nodigen 
haar verhaal toe te lichten en antwoord te geven op eventuele vragen. 
Margriet Kousen schreef al eerder een aantal romans waarin zij moeilijke thema’s niet schuwt, maar 
door haar meeslepende stijl juist toegankelijk maakt voor een breed publiek. Desgevraagd vertelt zij dat 
ze als kind al de aandrang had later boeken te schrijven. Het duurde echter zo’n dertig jaar eer het zover 
kwam. In l978 verscheen haar eerste roman “Bea”. Een jaar later was dat de roman “Enkel dubbelspel”. 
“Hemelse berichten” zag in 2002 het licht en “Verscholen herinneringen” in 2006. “Vader” (2012) en “De 
ontmoeting”(2013) volgden. En nu dan haar laatst verschenen roman “Lieve”. 
“Van nature ben ik nieuwsgierig naar beweegredenen van mensen. Het is voor mij belangrijk dat de 
personages in mijn boeken gaan leven”, aldus de schrijfster. 
In “Lieve” neem Margriet Kousen krachtig stelling tegen het tolereren van pedofilie, tegen wegkijken, 
tegen de gelukkig niet meer bestaande vereniging Martijn, die zelfs tips verstrekte aan pedofielen hoe 
kinderen succesvol te benaderen. In de Nederlandse literatuur leeft dit onderwerp op dit moment sterk. 
Kousen levert met deze roman een belangrijke bijdrage. In diverse persberichten oogstte de schrijfster 
veel lof met haar romans. Zo schreef het Limburgs Dagblad onder meer “Margriet Kousen excelleert in 
bijna alles. 
 
Jo Fox 

 

 

 

 

 

 

 


