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Jaarvergadering een week later 
dan eerder vermeld 
 
De Algemene Leden Vergadering (jaarvergadering) zal worden gehouden op 
dinsdag 24 maart a.s. en niet, zoals eerder vermeld, op 17 maart.  
Omstandigheden noopten ons tot deze wijziging. 
 
Aanvang 15.00 uur in de grote zaal van Douvenrade. Na de pauze een 
humoristisch optreden van ‘de Kriekels’, een gezelschap dames uit Maastricht. 
 
Agenda (s.v.p. meenemen naar de vergadering) 
 

1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Vaststellen notulen van A.L.V. d.d. 15 april 2014 
4. Vaststellen jaarverslag 2014 (secretaris) 
5. Vaststellen financieel jaarverslag 2014 en begroting 2015 

(penningmeester) 
6. Verslag kascommissie en benoemen nieuwe kascommissie 
7. Bestuursmutaties 
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8. Rondvraag 
9. Sluiting 

 
 
Voordeelurenkaart: 
succesvolle lobby bij NS 
Goed nieuws: reizigers met een voordeelurenabonnement krijgen hun 7 keuzedagen 
weer in papieren vorm. Dat besloot de NS na gesprekken met de Unie KBO en 
reizigersvereniging Rover. Vanaf februari worden de keuzedagen zowel op papieren 
wegwerpchipkaarten als digitaal aangeboden. 
 
De Unie KBO is opgelucht dat reizigers weer de keuze krijgen tussen papier en digitaal. Wel 
betreurt men de extra toeslag van € 10,50 die NS vraagt voor de 7 keuzedagen op de 

wegwerpchip. Al krijgt de reiziger hier wel meer voor terug: de nieuwe keuzedagen zijn alle 7 
het hele jaar geldig in plaats van gedurende een beperkte periode. Keuzedag-reizigers krijgen 
hiermee nu echte keuze. 
 

Ouder worden in jaren is niet tegen te houden. 
Ouder worden in functioneren is wel te beïnvloeden!  
 
Door bewegen op muziek (m.a.w. dansen) kan een veelvoud van lichaamsfuncties 
worden getraind en dus actief worden gehouden; iedereen weet ‘rust roest’! 
De veroudering wordt dus niet stopgezet, het betekent dat het tempo van de veroudering 
wordt vertraagd. En wie wil dat eigenlijk niet? 
 
De volgende lichaamsfuncties krijgen aandacht bij dansen (bewegen op muziek): 

- Kracht: spieren van buik, rug, schouders en benen worden steviger. 
- Lenigheid: gewrichten, gewrichtsbanden, pezen en spieren worden verantwoord 

geoefend. 
- Coördinatie: het samenspel tussen zenuwstelsel en bewegingsapparaat is zeer 

belangrijk bij alle handelingen (lopen, fietsen, karweien). 
- Uithoudingsvermogen: de belasting van spieren, hart en longen kost energie door te 

bewegen. 
- Reactievermogen: dit is het vermogen snel te reageren op zintuiglijke prikkels (zien, 

horen en voelen). Tijdens het dansen blijft men die activeren. 
- Evenwicht:  belangrijke motorische functie om goed te kunnen lopen, staan en zitten. 
- Ademhaling: voldoende lichaamsbeweging bepaalt mede goed ademhalen met 

optimale zuurstof capaciteit. 
- Hersenactiviteit: hersencellen sterven langzamer af als ze actief worden gehouden. 
 
Dansen doe je niet alleen! Dat betekent dat samenwerking en coördinatie met de 
danspartner, maar ook met de andere dansers, een aantal zintuigen voortdurend activeert. 
De kers op de pudding is vanzelfsprekend het sociale contact met de anderen in de groep. 
Want samen dingen doen en samen dingen ervaren is onontbeerlijk bij vertragen van het 
verouderingsproces. 
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Swing-inn, gevestigd in de Morenhoek en te bereiken vanaf de Akerstraat via het steegje 
van de Plaarstraat, of vanaf de Pancratiusstraat via de passage langs het chinees restaurant, 
biedt maandelijks op een maandagmiddag voor senioren de mogelijkheid tot 
beweegactiviteiten (dansen). Aanvang 14.00 uur, kosten € 2,50. Informatie en inschrijven 
via telefoonnummer 045-5711800 of 06-53734973. 

Informatiepunt Ouderenzorg Limburg 
Meld uw (negatieve) ervaring met verpleeg- en verzorgingshuizen. 
 
In Limburg worden steeds meer ouderen afhankelijk van goede zorg in verpleeg- en 
verzorgingshuizen. Tegelijkertijd wordt de ouderenzorg steeds meer uitgekleed als gevolg 
van bezuinigingen. Veel zorgcentra kampen met een gebrek aan financiële middelen.  
Kortom, de kwaliteit van de ouderenzorg komst steeds meer onder druk te staan. 
Is dit ook uw ervaring of heeft u een ander beeld? 
Meld uw ervaring bij het Informatiepunt Ouderenzorg Limburg (IOL). Dat kan anoniem. 
Het IOL verzamelt uw klacht en andere ervaringen en rapporteert hierover aan 
Gedeputeerde Staten van Limburg, zodat initiatieven ontwikkeld kunnen worden die ertoe 
leiden dat een kwalitatief hoogwaardige en menswaardige zorg in Limburg nu en in de 
toekomst gegarandeerd kan worden. 
Ervaring melden. 
U kunt uw ervaring rechtstreeks bij het IOL melden. Dat kan telefonisch of per e-mail. 
Telefoon: 046-4208020,   e-mail: iol@huisvoorde zorg.nl . 

Lunchpauze concerten in Schunck glaspaleis 
 

Op de eerste donderdag van de maand vindt in het glaspaleis een lunchpauzeconcert 
plaats. Het aantal concerten per jaar bedraagt ongeveer 8 stuks. De aanvang is steeds 
om 12.30 uur. De gratis concerten duren ongeveer een uur en worden gehouden in de 
filmzaal op de 5e etage.  
 
Bezoekers ontvangen een bon waarmee na afloop van het concert tegen een gereduceerde 
prijs een kopje koffie en een punt vlaai kunnen worden genuttigd in Brasserie Mijn Streek, 
ook op de 5e etage van het glaspaleis. 
In de concertreeks worden vele verschillende soorten muziek aangeboden, uitgevoerd door 
o.a. docenten van Schunck ‘Muziek en dans’, jonge beroepsmusici, soms ook gerenommeerde 
musici, conservatorium studenten en vaste ensembles.  
Op donderdag 5 maart wordt het concert gegeven door een pianotrio van het conservatorium 
Maastricht. Op donderdag 2 april treedt het duo Mantice (accordeon) op en op donderdag 15 
juni het blokfluitensemble Lunet. In de rubriek Activiteiten worden deze concerten vermeld. 

 
Bekendmakingen niet 
meer in gratis bladen 
 
Officiële bekendmakingen van de gemeente Heerlen worden voortaan vanaf 1 mei niet 
langer gepubliceerd in gratis huis-aan-huisbladen als Gezien, maar langs digitale weg. 
Dat heeft het stadsbestuur besloten. Deze bezuinigingsmaatregel geldt echter niet voor 
besluiten waarvoor nog de wettelijke verplichting bestaat ze te publiceren in zulke 
bladen. De officiële bekendmakingen zijn straks te vinden op de website www.heerlen.nl 

http://www.heerlen.nl/
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en via de Heerlen-app (Android en Apple). Men kan ook een e-mail-abonnement nemen 
op de bekendmakingen in een postcodegebied. Aanmelden via http.//zoek.overheid.nl. 
 
KBO Heerlen Stad onderzoekt of het besluit terecht is. Immers veel ouderen beschikken niet 
over een computer/tablet en/of internet. 

Activiteiten 
donderdag 26 febr. Tai-chi in ouderencentrum Haagdoorn  9.30-10.30 uur 
          11.00- 12.00 uur 
            Swing-inn   12.45- 13.45 uur 
Zondag 1 maart Jazzclub Zuid-Limburg: 4 Aces Robert Veen in Amicitia Hoensbroek, 

Markt 9. Aanvang 14.00 uur. 
dinsdag 3 maart Samen eten bij hotel Tulip-Inn, Wilhelminaplein. Inloop 18.15 uur 
dinsdag 3 maart Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur. 
woensdag 4 maart  Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang 14.00 uur. 
donderdag 5 maart Gratis lunchpauzeconcert Schunck Glaspaleis door pianotrio 

conservatorium Maastricht. Aanvang 12.30 uur 
donderdag 5 maart Tai-chi (zie 26 februari) 
dinsdag 10 maart Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang 14.00 uur. 
woensdag 11 maart Samen wandelen met vereniging Hart & Vaatgroep. Start 13.30 uur bij 

restaurant Boer Biet op de Woonboulevard. 
donderdag 12 maart Tai-chi (zie 26 februari) 
donderdag 19 maart Tai-chi (zie 26 februari) 
dinsdag 24 maart Algemene Leden Vergadering in grote zaal Douvenrade. Aanvang 

15.00 uur. Na de pauze humoristisch optreden van ‘de Kriekels’. 
woensdag 25 maart  Wandelen samen met (zie 11 maart). 
donderdag 26 maart Tai-chi (zie 26 februari). 
vrijdag 27 maart Gratis lunchconcert in Parkstad Theater Heerlen door strijkersensemble 

van conservatorium Maastricht. Aanvang 12.30 uur. 
zaterdag 28 maart Jazznight in kasteel Hoensbroek. Aanvang 19.30 uur. 
donderdag 2 april Gratis lunchpauzeconcert Schunck Glaspaleis door Duo Mantice 

(accordeon). Aanvang 12.30 uur. 
dinsdag 7 april Samen eten bij hotelTulip Inn, Wilhelminaplein. Inloop 18.15 uur. 
dinsdag 7 april Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur. 
woensdag 8 april  Samen wandelen (zie 11 maart). 
woensdag 8 april Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang 14.00 uur. 
Zaterdag 25 april Jazzclub Zuid-Limburg: N.O. Revival Stompers in Amicitia 

Hoensbroek, Markt 9. Aanvang 20.30 uur. 
Zaterdag 30 mei Jazzclub Zuid-Limburg: The Revivalists in Amicitia Hoensbroek, 

Markt 9. Aanvang 20.30 uur. 
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100-jarige mevrouw Erkens 
en haar zoon John (bestuurslid) 

Mevr. Erkens 100 jaar 

 
De moeder van ons bestuurslid mr. John 
Erkens vierde op dinsdag 17 februari 
haar honderdste verjaardag. 

 
Het feest vond plaats in Huize de Berg, 
waar zij verblijft. 
Vele medebewoners, vrienden en 
kennissen huldigden haar. Daaronder ook 
een delegatie van ons bestuur. 
De 100-jarige genoot zichtbaar van zoveel 
aandacht.

 


