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Contributie 2016 
 

it de gegevens van de penningmeester is gebleken dat er nog 
€1500,00 open staat aan niet betaalde contributie. Dit is voor onze 
vereniging zéér veel geld. Hierbij doet het bestuur een oproep aan 
u allen! Controleer  of u betaald heeft, en zo niet dat u dan 21,50 

als alleenstaande en €39,00 als echtpaar overmaakt naar het banknummer 
dat u hierboven vindt. Alvast hartelijk bedankt voor uw begrip. 
 
 

Maandelijkse activiteit 
 

p dinsdag 17 mei heeft Mw.Ausems (dië tiste) een presentatie gehouden over aandacht voor 
voeding bij ouderen. 
Waarom aandacht bij ouderen voor voeding? Dit komt voort uit de veranderende zorg, het 

langer voor zichzelf opkomen. 
Op een zeer duidelijke manier heeft zij uitleg gegeven over ondervoeding, overvoeding en de BMI (Body 
Mass Index) en wat dit voor het lichaam kan betekenen. Het advies is om zoveel mogelijk producten te 
gebruiken die in de schijf van vijf staan, en zo weinig als mogelijk daarbuiten. 
Een tip om gezond af te vallen. Motivatie is het aller belangrijkste. 
Voor verdere informatie zie de website van www.voedingwijzer.nl 
 

Contactloos betalen; veilig of niet?  
 

e KBO vraagt banken en winkeliers om maatregelen die senioren beter beschermen tegen het 
plunderen van de bankrekening. Aanleiding is het bericht van de consumentenbond dat 
“contactloos zakkenrollen” tot duizenden euro’s mogelijk is. Ook kunnen ouderen zelf veel doen 

om veilig te pinnen. 
Contactloos zakkenrollen, wat is dat? Dat is stelen met een draagbaar pinapparaatje, door ongemerkt 
iemands pinpas af te lezen. Zonder pincode kan maximaal 50 euro worden gestolen. 
Maar als de crimineel de pincode kent, kunnen grotere bedragen worden verduisterd. 
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Tips voor veilig pinnen. 
 
- Bewaar uw bankpas zorgvuldig 
- Bewaar de pas in een hoesje of portemonnee waarin metaal is verwerkt 
- Of bewaar de pas met meerdere passen, zoals de ov chipkaart 
- Pin piano spelend. Gebruik meerdere vingers om de code in te toetsen 
- Dek met de andere hand de toetsen af 
- Verlaag de dag limiet voor pinbetalingen. Dit kunt u doen via internet    
   bankieren 
- Controleer regelmatig uw bankafschriften 
- En natuurlijk, wees allert, altijd en overal 
 
Bent u slachtoffer van ongewenste betalingen, meld het altijd bij de politie en uw bank. 
 

Activiteiten  
 
Zondag 29 mei Jazzclub Zuid-Limburg in Auberge de Rousch Heerlen. Optreden door  
   The David Livingstone Jazz Messengers. Aanvang: 14.00 uur. 

Indien gewenst kunnen de jazzfans na de muziek genieten van een jazzdiner. De all 
in prijs bedraagt € 35,50 (concert, jazzdiner en gratis 
kopje koffie/thee. Donateurs v.d. Jazzclub betalen € 31,00. 

Donderdag 2 juni Schunck Lunchpauze concert. Entree gratis. Aanvang 12.30 uur 
Donderdag 2 juni Tai-chi in ouderencentrum Haagdoorn. 9.15-10.15 
              10.45-11.45 
                                                                                                              12.15-13.15 uur. 
Dinsdag 7 juni  Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 
Woensdag 8 juni Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang 14.00 uur 
Donderdag 9 juni Tai-chi (zie 2 juni) 
Maandag 13 juni Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang 14.00 uur 
Donderdag 16 juni Tai-chi (zie 2 juni) 
Vrijdag 17 juni              Appeltaart matinee in Theater Heerlen. Gezamenlijk slotconcert door  
   Jong Talentklas van het Conservatorium Maastricht in Limburgzaal. 
   Aanvang: 12.00 uur. Kosten € 6,50. Na de voorstelling een mooi stuk 
   appeltaart of vlaai en een gratis kop koffie of thee in het gezellig 
       theatercafé.  
Dinsdag 21 juni Maandelijkse activiteit in grote zaal Douvenrade met een presentatie    
                                       over Zuid-Afrika 
Donderdag 23 juni     Tai-chi (zie 2 juni) 
Donderdag 30 juni Tai-chi (zi 2 juni) 
Dinsdag 5 juli  Gratis orgelconcert in Pancratiuskerk. Aanvang: 13.00 uur 
Maandag 11 juli Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang: 14.00 uur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


