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ctiviteit op 18-09-2019 om 14.00 uur in de 
Luciushof. Aanvang 1400 uur 

 

De Katholieke Bond van Ouderen Heerlen-Stad 
organiseert woensdag 18 september 2019 om 14.00 

uur in    de Luciushof een wijnproeverij. Het geheel 
zal worden uitgevoerd door wijnhuis Kwast en de 

wijnen komen van de leverancier van de Luciushof 
Dhr. Ger Kuipers 

De kosten voor deze proeverij zijn €5,00 voor leden 
en Introducees €7,50 

U kunt zich opgeven voor deze activiteit door het overmaken van het voor u geldende 
bedrag of door het af te geven aan een van de bestuursleden in een envelop met daarop 

uw naam. 
 

De volgende uitgave van deze nieuwsbrief zal eerst pas weer 

verschijnen rond 31 augustus 
 

Het bestuur wenst eenieder die op vakantie gaat fijne 
dagen en een behouden thuiskomst, en voor de 

thuisblijvers, maak het u gezellig en  geniet van de 
zomertijd. 

 
 

Alvast noteren  

Toneelvereniging Kuvri speelt in oktober de komische komedie “Als de vrouw van 

huis is” Deze voorstelling is via de KBO voor KBO leden met korting te bezoeken. 
De voorstellingen zijn op zaterdag 26 oktober om 20.00 uur en op zondag 27 

oktober om 14.30 uur. 
In de nieuwsbrief van augustus zullen wij hierover nadere informatie verstrekken. 
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Tevens wil het bestuur bij u informeren of 

er belangstelling bestaat om groepsgewijs te 

gaan wandelen. Met een groep vanaf 15 
personen kunnen wij iets organiseren.  

Meld u zich aan, als u interesse heeft in deze 
activiteit 

   
 

 
 

 

KBO-PCOB: Bankieren op papier is geen uitstervend probleem 
 
 

De grote banken zetten massaal in op digitalisering, maar het aantal klanten dat op de 
oude, ‘papieren’ manier wil bankieren wordt onderschat. Dat blijkt uit onderzoek van de 

Volkskrant. KBO-PCOB vindt dat naast digitaal bankieren het ook altijd mogelijk moet 
blijven bankzaken op papier af te handelen.  

Bij ING is nog altijd bijna een derde van de 66-plussers niet online. Voor ABN-Amro 
geldt een soortgelijk aantal, terwijl bij Rabobank 

zelfs een derde van alle klanten niet digitaal 
bankiert. De banken zelf verstrekken deze cijfers 

aan de Volkskrant. Dit staat in schril contrast met de 

recente berichtgeving dat ouderen massaal aan het 
internetbankieren zouden zijn 

Voor veel senioren voelt digitaal bankieren onveilig 
en ze hebben soms moeite om wachtwoorden te 

onthouden, laat staan om gewone facturen te 
onderscheiden van nepberichten die criminelen sturen. 

Bovendien kan het gebeuren dat senioren die wel handig zijn met internet op hogere 
leeftijd alsnog afhaken, gezichtsvermogen wordt minder en de motoriek. Deze senioren 

willen dan toch weer op papier bankieren. Dat het probleem op termijn verdwijnt, is dus 
een misvatting 

 

Activiteiten juli en augustus 

 

Dinsdag      2  juli   Orgelconcert in de Pancratiuskerk van 13.00 tot13.30 uur 
Donderdag  4  juli   Tai –Chi  in ouderen centrum Haagdoorn 9.15 –10.15,11.15-12.15 

Dinsdag      9  juli    Koffie-uurtje in de Luciushof  aanvang 14.00 uur 
Dinsdag     13 aug.  Koffie-uurtje in de Luciushof  aanvang 14.00 uur  

Vrijdag      16 aug.  Regioconcert Orlandofestival in Schunck glaspaleis met zangers uit     
                             de Orlando Masterclass. 12.30-13.30 Entree: gratis 

Donderdag 22 aug. Tai-Chi in ouderen centrum Haagdoorn 
Donderdag 29 aug. Tai-Chi in ouderen centrum Haagdoorn  

 
 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haar en Visagie 
By 

Theunissen 
Valkenburgerweg 12   6411 BN Heerlen 

Telf. 045-5712727 

 

Hier 

had 

uw 

advertentie 

kunnen 

staan 


