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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(tot 10 september) 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. 
 

Bezoek breifabriek Marciene 

Op 23-10-2019 bezoeken we weer de prachtige 
Kerstshow. Onder het genot van koffie/thee en 

een stukje taart wordt u de kleurrijke 
Kerstcollectie getoond. De kosten om dit bij te 

wonen zijn €7.00 voor leden en introducees. 
Opgave kan alleen door het bedrag over te 

maken of door bedrag in envelop, voorzien van 
naam te overhandigen aan een van de 

bestuursleden. Einde inschrijving is 22-09-2019 
De opstapplaatsen zijn:  

  

 
 Kerk Heerlerbaan         13,30 

 Douvenrade                13,50 
 Zijkant Schouwburg     14,00 
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Aan de oproep voor deelnemers aan een wandeltocht hebben slechts twee personen 

gereageerd. Conclusie: geen belangstelling voor deze activiteit en het bestuur 
onderneemt dus geen verdere acties hiervoor. 

 

Minister moet ingrijpen bij pensioenen. 

De kans dat pensioenen moeten korten, wordt steeds groter. ”Ronduit dramatisch”, 

constateert directeur Manon Vanderkaa. Na 
jaren van niet indexeren volgt er nu een 

korting. De minister moet ingrijpen! Aow-
verhoging alleen is daarbij niet voldoende. 

Wat is er aan de hand? Onderzoeksbureau Aon 
maakte recent bekend dat de gemiddelde 

dekkingsgraad van pensioenfondsen gezakt is 
naar 98 procent. Een 100-procentdekking is 

vereist bij fondsen die al vijf jaar onderdekking 
hebben. Is de dekking niet volledig, dan 

moeten die fondsen de pensioenuitkeringen 
verlagen. Dat moment komt steeds dichterbij 

voor onder meer de pensioenfondsen PMT en 

PME. KBO-PCOB dringt bij minister Koolmees 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan op actie. 

 

Klik en tik: je kunt bijna niet meer zonder 

Internet en sociale media zijn niet voor iedereen 
vanzelfsprekend. Toch zijn deze zaken niet meer weg te 

denken uit onze maatschappij. Online shoppen, e-mailen, 

internetbankieren of foto’s versturen. Het gaat allemaal via het 
internet. Bij klik en tik bieden wij je alle praktische 

ondersteuning die je nodig hebt. Je leert basisprincipes als 
klikken typen en bestanden downloaden. Daarnaast krijg je uitleg over programma’s 

waarmee je websites kunt bekijken, sociale netwerken en links. 
Wil je handiger worden met e-mail, sociale media en internet? Meld je aan bij de balie 

van Schunck Bibliotheek Glaspaleis, via 045-5772200 of klikentik@schunck.nl 
Aanmelden kan ook bij Schunck Bibliotheek Heerlerbaan 

 
 

 

Activiteiten september 

 

Dinsdag      3  sept   Orgelconcert in de Pancratiuskerk van 13.00 tot13.30 uur 
Donderdag  5  sept   Tai –Chi  in ouderen centrum Haagdoorn 9.15 –10.15,11.15-12.15 

Dinsdag     10 sept   Koffie-uurtje in de Luciushof  aanvang 14.00 uur 
Donderdag 12 sept   Tai-Chi in ouderen centrum Haagdoorn 

Woensdag  18 sept   Wijnproeverij in de Luciushof aanvang 14.00 uur 
Donderdag 19 sept   Tai-Chi in ouderen centrum Haagdoorn  

Donderdag 26 sept   Tai-Chi in ouderen centrum Haagdoorn 
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Haar en Visagie 
By 

Theunissen 
Valkenburgerweg 12   6411 BN Heerlen 

Telf. 045-5712727 

Hier 

had 

uw 

advertentie 

kunnen 

staan 


