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de KBO Heerlen Stad 

wenst 
U en de uwen prettige 

feestdagen en een goed en 
gezond 2019 

 
Jo Piefer 
Het is alweer een tijdje geleden, dat Harrie van der Heijden mij de boekjes kwam brengen voor 
verspreiding. Meestal haalde ik de boekjes zelf bij Harrie thuis op en ik was dan ook zeer verrast, toen hij 
mij vroeg of ik voorzitter wilde worden van de Bond KBO Heerlen stad. 
 
Daar had ik nu nog nooit bij stil gestaan. Ik vertelde Harrie dat ik het druk heb met mijn eigen stichting en 
andere activiteiten. Ik ben ook bestuurslid bij de OPH (Ouderen Partij Heerlen). 
Ik zou er over nadenken. 

Enkele dagen later besloot ik, na overleg met mijn vrouw, om 
toch de vacature van voorzitter op mij te nemen, als de leden 
daar althans mee instemmen tijdens de jaarvergadering in 
maart 2019. 
 
Om te zien wat mij te wachten staat, ben ik mij al een beetje 
aan het oriënteren door wat met bestuursleden mee te lopen in 
het bestuursproces.  
 
Graag wil ik nu al Mw. M. Gartz bedanken voor haar jarenlange 
tomeloze inzet.  
Zij was in vele opzichten toch het gezicht, het boegbeeld, van de 
KBO Heerlen stad.  
Voor mij is het dan ook een grote eer haar te mogen opvolgen. 

mailto:mgm.legius@hetnet.nl


ctiviteit 18 januari. Lezing Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. 
 Cuba producties onder leiding van Dhr.en mw. Linden geven een mooie presentatie over de 

belevenissen van een pelgrim op zijn 2500 km lange voettocht. In zijn verhaal maakt u kennis met het 
landschap en de cultuur zoals hij die onderweg heeft ervaren. Aanvang 14.00 uur. Luciushof Putgraaf 
Heerlen. 
 

eeskring  
 

In 2007 werd op initiatief van Jacques Bosch gestart met een KBO-
leeskring. Deze werd geleid door in gezamenlijk overleg gekozen welke 
boeken men wilde lezen. Die werden dan besproken op inhoud en stijl. 
Je bespreekt samen de schrijver ,het verhaal,  de personages en de 
emoties die het oproept. Er waren zelfs enkele Limburgse schrijvers te 
gast. Gestart werd met veertien personen, dertien dames en een heer. 
Na zeven jaar nam Mechteld Wouters het stokje over.  Helaas is het groepje door ouderdom en overlijden 
klein geworden. Zodoende is er plaats voor nieuwe leden. Ook heren zijn van harte welkom. Enkele titels 
van recente boeken zijn :de levens van Jan Six van Geert Mak, de tuin van de Samoerai van Gail Tsukiyama, 
Oorlog en Terpentijn van Stefan Hertmans, het Negerboek van Lawrence  Hill( nu als serie op de tv.) Ik kom 
terug van Adriaan  van Dis. Dit is een kleine greep uit onze gelezen boeken.  
Bijeenkomsten  een keer per twee maanden. 
Voorwaarden zijn: het boek  zelf kopen of lenen en van te voren lezen. Deelname is als KBO lid gratis. 
Indien u interesse heeft kunt u contact opnemen met Mechteld Wouters 045-5416365 
Jaarplanning 2019. Data: 9 januari: 6 maart; 1 mei; 3 juli; 4 september; 6 november.   
                                                                                                

 
ctiviteiten december/januari  

 

 

Dinsdag          4    december     Middagpauzeconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 

Donderdag      6   december     Tai –Chi  in ouderen centrum Haagdoorn   9.15 – 10.15, 11.15 – 12.15 

Donderdag    13   december     Tai-Chi  (zie 6 december ) 

Zondag          16  december      Swinging xmas 2018 Bigband Heerlen en Jazzclub Zuid-Limburg Aanvang   

                                                 15.00 uur Auberge de Rousch Entree € 5,- 

Dinsdag         18   december    Koffie uurtje in de Luciushof aanvang 14.00 uur 

Donderdag    20   december     Kbo Kerstviering in de Luciushof  aanvang 14.00 uur  

Dinsdag          8   januari          Koffie uurtje in de Luciushof   aanvang 14.00 uur 

Woensdag       9   januari         Leeskring. Te lezen boek: Een dwaze maagd van Ida Simons 

                                                 Locatie: A gene Bek 14.00-16.00 uur 

Donderdag     10  januari         Tai-Chi (zie 6 december) 

Donderdag     17  januari          Tai-Chi (zie 6 december) 

Vrijdag          18  januari          Lezing Pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Luciushof aanvang   

                                                 14.00 uur 

Zondag          20  januari          Savoy Jazzmen Band   Auberge de Rousch aanvang 14.00 uur  € 15.- 

Donderdag    24  januari          Tai-Chi (zie 6 december) 
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