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Katholieke Bond van Ouderen, Heerlen Stad 

INFO  2015-8              www.kboheerlenstad.nl 
 

Voorzitter               Secretaris              Penningmeester       Ledenadmin.            Vicevoorzitter                       

Mevr. M.Gartz        Dhr.Ch.v.d.Steen    Dhr.H.v.d.Heijden    Dhr. J. Erkens             Mevr. M. Fox 

Lintjensstraat 1       Morgenhof 34         Holleweg 56             v.W.Poelmanstr 189   Dr.Ir.Bungestr.69        

6417 XS Heerlen    6418 JR Heerlen     6416 BR Heerlen      6417 EM Heerlen       6419 BW Heerlen  

045-5717751          045-5410063           045-5719555             045-5427015              045-5711576 

                                

 

Banknummer NL02RABO0149392532 
 

www. kboheerlenstad.nl 

Het bestuur wil u als lezer van de info erop attenderen dat wij sinds enkele 

maanden een eigen web-site hebben. Alle informatie over de KBO Heerlen Stad 

staat op deze site. Dus voor degenen onder U die in het bezit zijn van een PC, Laptop 

of I-Pad kunnen alle informatie over de KBO hierop verkrijgen.  

Logt U eens in op www.kboheerlenstad                                                                                          

 

Busreis naar Melderslo.

Na een viertal opstapplaatsen te hebben aangedaan 

werd er koers gezet naar Melderslo. Daar aangekomen 

werd er heerlijke koffie en vlaai geserveerd. Daarna 

werd er in verschillende groepen een rondleiding 

verzorgd door het museum. Het museum de Locht gaat 

over het leven van vroeger op het platteland van noord 

Limburg. Maar daarnaast gaat het museum ook over de 

moderne tijd, de teelt van champignons en asperges in een moderne productie. Om 16.00 uur 

begon men aan de rondrit door deze prachtige streek met de nu stille asperge velden. Maar door 

de uitgebreide uitleg van de gids (Dhr. Theo van Duynhoven) over de aspergeteelt en de 

plaatselijke ruilverkaveling  was het geen stille tocht. Om 17.00 uur werd er in Montfort 

aangeschoven voor het voortreffelijke diner, waarna de terugreis werd begonnen, en eenieder 

weer naar zijn/haar opstapplaats werd gebracht. Het was weer een prachtige dag waar ieder met 

plezier op kan terugkijken.
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Nieuwe secretaris KBO Heerlen Stad. 

Dhr.Chris van der Steen is door het bestuur 

van KBO Heerlen Stad benoemd tot 

secretaris. Dhr. van der Steen is geen 

onbekende binnen de KBO Heerlen Stad, 

daar hij reeds een vijftal jaren lid is van het 

bestuur. Hij hoopt dat hij het 

secretariaatswerk met evenveel genoegen 

als zijn voorganger zal kunnen doen. 

Ook voormalig Atrium nu 

“seniorvriendelijk” 

Als laatste ziekenhuis in Limburg heeft ook 

het voormalig Atrium onderdeel van 

fusieziekenhuis  Zuyderland in Heerlen het 

keurmerk “seniorvriendelijk” gekregen. 

Ouderenorganisaties noemen de zorg voor 

kwetsbare ouderen verbeterd. 

Vrouwen leven langer door drinken 

van thee. 

Vrouwen die dagelijks twee kopjes thee 

drinken leven langer dan vrouwen die dat 

niet doen. Dat blijkt uit onderzoek van 

Australische wetenschappers onder 

vrouwelijke 70-plussers. Theedrinkende 

vrouwen bleken in de vijf jaar dat het 

onderzoek duurde een 40 procent lagere 

sterftekans te hebben. De antioxidanten 

(flavonoiden) in thee beschermen tegen 

hartkwalen en kanker. Ook in chocolade, 

fruit, rode wijn en koffie zitten flavonoiden, 

maar het grootste gezondheidseffect werd 

bereikt door antioxidanten in thee. 

Ouderenzorg nauwelijks gericht op 

beweging 

"We zijn enorm teleurgesteld", stelt 

directeur Manon Vanderkaa in reactie op 

het nieuws dat verpleeghuisbewoners 

nauwelijks nog in beweging komen. De 

Unie KBO wijst stelselmatig op het belang 

van meer beweging voor de gezondheid en 

het welbevinden van ouderen. 

Nooit te oud om te bewegen  

Manon Vanderkaa, directeur Unie KBO Heel 

Nederland weet ondertussen, bijvoorbeeld 

door de tv-uitzendingen met 

'bewegingsprofeet' en hoogleraar Erik 

Scherder, hoe groot het belang is van 

bewegen bij het ouder worden. Unie KBO is 

ervan overtuigd dat je nooit te oud bent om 

te bewegen. Er is geen leeftijd om daarmee 

te stoppen. Juist als je beperkingen hebt 

heb je baat bij beweging. 
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 Ledenadministratie 

Het bestuur vraagt U dat U voor alle 

mededelingen betreffende de 

ledenadministratie zich wendt tot onze 

ledenadministratie ofwel Dhr. John Erkens. 

Dus voor aanmelding nieuw lid, 

adreswijziging of uitschrijving neemt U  

contact op met Dhr. John Erkens. Zijn adres 

en telefoongegevens zijn te vinden op het 

voorblad van de info. 

 

 

 

 

 

 

Wachttijden 
oogheelkunde rijzen de 
pan uit 

De Unie KBO krijgt meldingen van ouderen 

dat ze bij tientallen ziekenhuizen te lang 

moeten wachten op de oogarts. Steeds 

vaker horen wij dat de wachttijd voor een 

afspraak met de oogarts oploopt tot 

enkele maanden. Ook oogartsen melden 

ons dat de situatie langzaam maar zeker 

onwerkbaar wordt. Tijd voor een 

oplossing.  

De wachttijden komen momenteel boven 

de normen uit (4 weken voor polikliniek en 

7 weken voor behandeling). Patiënten 

dienen de zorg binnen deze wachttijden te 

krijgen en zorgverzekeraars moeten 

patiënten wijzen op alternatieve 

mogelijkheden. Deze wachtlijstbemiddeling 

komt al jaren niet tot stand.  

Capaciteit en samenwerking 

onvoldoende  

Oogheelkunde is een belangrijke zorg voor 

ouderen die de komende jaren met 200 tot 

300% gaat toenemen. De Unie KBO is van 

mening dat het niet alleen gaat om 

verhoging van capaciteit van oogheelkunde, 

maar ook om betere samenwerking tussen 

oogartsen, huisartsen en optometristen.  

De afgelopen periode heeft de Unie KBO 

duizenden ouderen voorgelicht over goede 

oog zorg. Zo adviseren we ouderen op tijd 

naar een optometrist te gaan. De Unie KBO 

wil dat er sprake is van zinnige en passende 

zorg en dat er geen onnodige specialistische 

zorg plaatsvindt (oogarts als optometrist 

volstaat). Ook strijdt de Unie KBO al jaren 

voor vroegtijdige signalering van 

oogaandoeningen. 
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Pleidooi voor screening  

De Unie KBO wil dat ouderen een keer per drie jaar gescreend worden. Het aantal vermijdbare 

visuele beperkingen wordt geschat op 180.000 Nederlanders. Visuele beperkingen bij ouderen 

leiden tot een daling van de kwaliteit van leven en een verhoogd risico op depressie, auto-

ongelukken, valincidenten en fracturen. De Unie KBO is in gesprek met oogartsen en 

optometristen om tot oplossingen te komen.

Activiteiten. 

 

 

                 Dinsdag 6 okt           Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur. 

 Dinsdag 6 okt.          Samen eten bij Tulip Inn, Wilhelminaplein. Inloop 18.15 uur 

Woensdag 7 okt.     Samen wandelen   Samen wandelen met de Hart & Vaatgroep.                    

                                  Start 13.30 uur bij restaurant Boer Biet op de Woonboulevard. 

Woensdag 7 okt.     Leeskring  in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang 14.00 uur. 

Donderdag 8  okt.     Tai - chi in ouderencentrum Haagdoorn.  9.30 – 10.30 uur 

                                                                                                    11.00 – 12.00 uur 

                                                                           Swing Inn         12.45 – 133.45 uur 

Dinsdag 13 okt.     Koffie/uurtje bij d´r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang 14.00 uur 

Donderdag 15 okt.     Tai - chi  (zie 8 okt.) 

Dinsdag 20 okt          Douvenrade just for fun music. Muzikale gezelligheid door het  

                                  echtpaar Mary en Huub Merkelbach. Gezellige en populaire    

                                  dansmuziek van weleer. Aanvang 15.00 uur 

Woensdag 21 okt.     Samen wandelen  (zie 7 okt.). 

Donderdag 22 okt.    Tai Chi  (zie 8 okt.) 

Donderdag 29 okt.    Tai Chi  (zie 8 okt.)   

Zaterdag 31 okt.        Jazzclub Zuid-Limburg. Fondy River Site Bullet Band, liefhebbers    

                                  van classic jazz mogen het optreden van deze band niet missen. 

                                  Locatie Hotel Amicitia, markt Hoensbroek. Aanvang 20.30 uur  

Dinsdag 3 nov.     Samen eten bij Tulip Inn, Wilhelminaplein. Inloop 18.15 uur 

Dinsdag 3 nov..     Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur. 

Woensdag 4 nov..     Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang 14.00 uur. 

Woensdag 4 nov..     Samen wandelen  ( zie 7 oktober) 

Donderdag 5 nov.     Tai Chi . (zie 8 okt.),  

Dinsdag 10 nov..     Koffie/uurtje bij d´r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang 14.00 uur. 

Donderdag 12 nov.   Tai Chi. ( zie 8 okt. ) 

Dinsdag 17 nov.        Douvenrade. Lezing/presentatie over de mijnen door      

                                  Dhr.H.v.d.Heijden. Aanvang 15.00 

Woensdag 18 nov.    Samen wandelen met ( 7 okt. ) 
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Op maandag 12 oktober a.s. 

bezoek aan breifabriek 
Op maandagmiddag 12 oktober a.s. gaan we op veler verzoek nog eens naar de breifabriek 

Marcienne in Heinsberg-Kirchhoven om de herfst- en wintercollectie te bekijken. 

 

U wordt ontvangen met koffie of thee met een lekkere oktober feestspecialiteit. Als presentje houdt 

men een verloting, waarbij twee personen kunnen winnen. In de winkel kunt u eventueel inkopen 

doen, waarbij u zich door mannequins kunt laten adviseren. Voorjaar- en zomerkleding zijn te koop 

voor de helft van de prijs. 

Tot uiterlijk 10 oktober kunt u inschrijven met onderstaand formulier. 

De kosten bedragen € 6,-- en worden in de bus opgehaald. De thuiskomst is om ongeveer 18.30  uur. 

Vertrektijden: 

13.45 uur Heerlerbaan, St. Jozefkerk 

13.55 uur Bekkerveld, Annakerk 

14.00 uur Zijkant schouwburg 

 

Het inschrijfformulier opsturen of brengen bij: 

Mevr. M.Fox 

Dr. Ir. Bungestraat 69 

6419BW Heerlen 

 

Ja, ik/wij ga(an) mee naar de breifabriek. 

 

NAAM……………………………………………………………………………………… 

 

ADRES……………………………………………………………………………………… 

 

TELEFOON………………………………………………………………………………… 

 

Ik/wij stap(pen) op: 

 

13.45 uur   Heerlerbaan, St. Jozefkerk * 

13.55 uur   Annakerk Bekkerveld        * 

14.00 uur   Zijkant schouwburg           * 

 

*Doorhalen hetgeen NIET van toepassing is. 

 

Opsturen of brengen tot uiterlijk 10 oktober naar: 

Mevr. M. Fox 

Dr. Ir. Bungestraat 69 

6419BW Heerlen. 

 


