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Beste leden, 
 
Het Corona virus en de maatregelen van het kabinet raken ons allemaal. Zo ook onze KBO 

vereniging. Maar door de versoepeling van maatregelingen door de overheid kunnen wij gelukkig 
weer op gepaste wijze starten met onze activiteiten en daar zijn we heel erg blij mee. 

In september wordt dan ook weer gestart met het koffie uurtje (8 sept.) en met een lezing over 
de donor wet (16 sept.) en de Algemene Leden Vergadering (25 sept.) 

Het bestuur nodigt iedereen weer uit om deel te nemen aan onze bijeenkomsten en heet U allen 
van harte welkom.  
Wij als bestuur hebben niet stil gezeten en hebben inmiddels weer drie keer vergaderd. 

Kijkt U ook eens op onze vernieuwde website, www.kboheerlenstad.nl 
Heeft U ideeën, laat het ons weten, wellicht kunnen we daar iets mee voor in de toekomst. 

Met vriendelijke groet, 
Jo Piefer/voorzitter KBO Heerlen Stad 
 

Lezing over de nieuwe Donor wet op 16-09-2020 Luciushof 14.00 uur 

U krijgt uitleg en informatie over deze nieuwe wet, 

of u wel of geen donor wilt worden. 
Men heeft net zoveel beschikking recht als voor 
deze wet. U zult verbaasd zijn over hoeveel 

mensen er zijn die denken geen zelfbeschikking 
recht meer te hebben door deze nieuwe wet. 

Maak het makkelijk voor je naasten. Personen die 
zich niet laten registreren laten dit over aan hun 
nabestaanden en voor artsen is het ook 

ingewikkelder. 
Deze lezing is zeer interessant en belangrijk. 

 

Algemene Leden Vergadering (ALV) 25 september 2020 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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Oproep aan leden, 

Bent U diegene die we zoeken? 
Door mijn jarenlange ervaring op toneel gebied (49 jaar) heb ik in gedachte om binnen onze 

vereniging KBO Heerlen Stad een senioren toneelclubje op te starten. 
De bedoeling is een keer in de week twee uurtjes te repeteren in de Luciushof (onder 
voorbehoud). De keuze van het stuk zal afhangen van hoeveel mensen zich opgeven. Gezocht 

worden vrouwen/mannen die nog tekst kunnen onthouden. Verder vrouwen/mannen ter 
ondersteuning, zoals Souffleur, Inspeciënt etc. 

De bedoeling is na verloop van tijd het toneelstukje op te voeren voor publiek en toegankelijk 
moet zijn voor iedereen. Verder kan de groep ervoor te kiezen om ook in een zorgcentrum te 
spelen. Zo kunnen we de cultuur ook verder onder de aandacht brengen. 

 
U kunt zich telefonisch bij ondergetekende aanmelden. 

Mobiel 0654343943 
 
Met vriendelijke groeten, 

Jo Piefer/ voorzitter 
www.kboheerlenstad.nl 

 
De vrijwillige Ouderenadviseur 
 
De vrijwillige Ouderenadviseur kan de senior met raad en daad bijstaan bij het aanpakken van 
problemen die de senior ondervindt, hoe groot of klein die ook zijn. Daarbij staat altijd voorop: de 

senior houdt altijd zelf de regie, d.w.z. de senior neemt altijd zelf de beslissing, de 
Ouderenadviseur adviseert en ondersteunt. 

 
Om zijn werk te kunnen doen is de Ouderenadviseur door de KBO opgeleid om advies te kunnen 
geven bij onderwerpen als welzijn, inkomen, zorg, wonen, mobiliteit en participatie. Zo nodig 

verwijst de Ouderenadviseur door naar instanties of deskundigen als hem dat beter lijkt om het 
probleem aan te pakken, vrijblijvend en steeds in samenspraak met de senior. 

 
Verwijzen en zo nodig ook bemiddelen beslaan het hele scala van Sociale regelgeving en regionale 
en lokale (zorg)voorzieningen en diensten, vanuit de vraag van de individuele senior. Incidenteel 

kan daarbij praktische ondersteuning gegeven worden, bijv. door het invullen van formulieren, het 
opvragen van informatie, het leggen van contacten, e.d. 

 
MGM Legius   Ouderenadviseur KBO Heerlen Stad 
 

Even voorstellen, 
 
Mijn naam is Jeanette van Trigt, moeder van 1 dochter en 2 zonen. De kinderen gingen 
buitenshuis studeren en kwamen niet meer terug naar Limburg. Ze vonden daar een partner en 

inmiddels heb ik vier kleinkinderen. Geregeld ga ik een dag of een paar dagen bij hen op bezoek. 
 

Een jaar geleden ging ik met pensioen. Nadat ik een poos had uitgerust ging ik eens kijken wat er 
zoal aan vrijwilligerswerk werd aangeboden. Ik las in een blad het verhaal van Ouderenadviseur 
en dat sprak me aan. Mensen helpen, iets uitzoeken, contact opnemen met instanties enz. 

 
Inmiddels ben ik aardig gewend aan het gepensioneerde leven. Nu het gelukkig weer mag ga ik 

een aantal keren per week naar de sportschool, ik fiets en wandel en ook lees ik graag. 
 

Groeten, 
Jeanette van Trigt/ Ouderenadviseur KBO Heerlen Stad 
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                       Tapasbar Pinchos 
 
                                    Pancratiusplein 2 
                                    6411  JZ Heerlen 

       Tapasbarpinchos.nl  T+31458515959 
                                    E info@tapasbarpinchos.nl 
 
                                     Reserveren kan alleen telefonisch 



 
 

 
 
 

 

                                                   


