
-  

INFO 2021-9         www.kboheerlenstad.nl 
 Voorzitter          Secretaris          Penningmeester  Activiteiten       Ledenadministratie  Bestuurslid 
 Dhr.J.Piefer        Dhr.Ch.v.d.Steen   Dhr.F.Askamp       Mw.T. Gehlen       Dhr.L.Rothuizen         Mw.A.Schijns                                                                  
 Muzenlaan 72       Br.Aloysiusstr.54    Hamerstraat21        Br.Aloysiusstr.62  Douve Weienstr.38     v.Weerd.Poelm.str.177           
 6411 AE Heerlen  6411 KM Heerlen  6411CS Heerlen    6411 KM Heerlen  6417 GK Heerlen       6417 EM Heerlen 
 0654343943        045-5410063       0651919963         045-5422946       0651518689              0644338668  

 Ouderenadviseur (OA) Dhr. M.G.M.Legius   045-5417940    mgm.legius@hetnet.nl 

 Ouderenadviseur (OA)  Mw.J. van Trigt  045-5318290   jamvantrigt@hotmail.com 
Banknummer NL0-2RABO0149392532- 

 

Activiteiten september. 
 
14-09-2021 koffie-uurtje in de Luciushof. Aanvang 14.00 uur 

 
22-09-2021 Presentatie over de Zuid Limburgse Beekdalen. Aanvang 14.00 uur 

 
24-09-2021 Algemene leden vergadering. Aanvang 15.00 uur 

 

Zuid Limburgse Beekdalen 
 

We tonen u de mooiste plekjes rond deze 
bekende Limburgse beken (Geleenbeek – 

Roode Beek) 
De Geleenbeek verkennen we van de bron bij 

Benzenrade tot aan de uitstroom in de 

Maasplassen bij Ohé en Laak. Onderweg laten 
we u genieten van mooie plekjes in de natuur 

en van de cultuur die we tegenkomen tijdens 
onze wandelingen. De Roode Beek verkennen 

we stroomopwaarts vanaf Dieteren, waar de 
Rode Beek uitkomt in de Vloedgraaf die even 

verderop uitmond in de Geleenbeek, tot het bronnengebied op de Brunsummerheide.  
 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 24 september 2021 Luciushof 15.00 uur 
 

Vanwege het beperkte aantal leden (landelijke maatregelen) dat wij kunnen ontvangen 
voor deze 

Vergadering, vragen wij u zich hiervoor schriftelijk aan te melden. Met vermelding van 
naam adres en telefoonnummer. Dit kunt u doen per post of E-mail. Zonder aanmelding 

kunt u niet deelnemen aan deze vergadering. 
Aanmelden kan aan Ch.van der Steen, Br.Aloysiusstraat 54, 6411 KM, Heerlen, 

cvandesteen@home.nl  
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Goede zorg voor iedereen moet vanzelfsprekend worden. 
 

Deze maand kwam het rapport Passende zorg voor 
ouderen thuis: knelpunten in kaart uit. De conclusie: 

voor iedere senior in Nederland is niet altijd goede 
zorg en ondersteuning beschikbaar. Voor het 

onderzoek werden verschillende organisaties en 

professionals bevraagd, zo ook KBO-PCOB. ”We 
herkennen veel van de signalen die worden 

beschreven in het rapport”, aldus Marcel 
Sturkenboom, directeur KBO-PCOB. “Het nieuwe kabinet moet ervoor gaan zorgen dat er 

zorg en ondersteuning komt voor alle senioren. Ik ga er dan ook vanuit dat dit rapport 
op tafel ligt bij de formatie en input geeft aan  Rutte en Kaag die momenteel schrijven 

aan een regeerakkoord.” 
 

Een deel van de senioren in Nederland krijgt geen, te weinig of inhoudelijk geen 
passende zorg op het moment dat zij dit wel nodig hebben. En dat met alle gevolgen van 

dien: verergering van de problemen, een lagere kwaliteit van leven en een verhoogde 
inzet van acute- en vaak zwaardere-zorg. De redenen die in het rapport worden 

benoemt zijn herkenbaar. Een ervan is de zogenaamde schottenproblematiek in de wet 
en regelgeving, in de financiering, schotten op basis van de problematiek van de 

oudere(de grondslag voor zorg) en schotten in de deskundigheid en uitvoering. “Wetten 

en regels staan passende ondersteuning in de weg. Wij krijgen veel signalen van 
senioren die zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd voelen. Hun behoeften 

passen niet in een hokje dat aangevinkt kan worden. Vaak leidt het tot een zoektocht in 
een woud van regels. Dat kan natuurlijk geen passende zorg zijn. 

 
Maar er is meer aan de hand. De tekorten in de middelen en personeel die nodig zijn om 

zorg en ondersteuning te kunnen bieden aan ouderen worden genoemd als belangrijke 
bron van problemen bij het bieden van voldoende of passende zorg. Het samenspel 

tussen vele instanties, organisaties en beroepsgroepen verloopt lang niet altijd 
vlekkeloos. Maar ontbreekt soms de juiste deskundigheid en vaardigheid bij 

zorgprofessionals alsmede beperkingen in de ruimte die zij van hun organisatie krijgen 
om te handelen. 

 

Meer regelgeving rond contant geld gewenst 
 

Veranderingen van het chartaal systeem (munt en 
papiergeld) zullen bij personen die afhankelijk zijn 

van contant geld het meest merkbaar zijn. 
Bijvoorbeeld als een winkel overstapt naar alleen 

pinbetalingen. We moeten er alles aan doen om 
deze mensen te beschermen. Wat KBO-PCOB en 

een aantal andere partijen betreft zou daarom aan 

een eventueel convenant met afspraken en regels 
over contant geld, regelgeving door DNB in haar 

hoedanigheid van centrale bank moeten worden 
toegevoegd. 

 

Jazzconcerten in de Rouch  Kloosterkensweg 17 aanvang 14.00 uur 
26 september de Cotton City Jazz Band 



 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

   

       

 

 

                       Tapasbar Pinchos 
 
                                    Pancratiusplein 2 
                                    6411  JZ Heerlen 
       Tapasbarpinchos.nl  T+31458515959 
                                    E info@tapasbarpinchos.nl 
 
                                     Reserveren kan alleen telefonisch 



 

                                                   

 

 

   

       

 

 

 

                                                   

 
 

 
 

 

 

 

   

       

 

 
 

                                                   

 
 


