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Eindelijk kunnen wij u mede delen dat de activiteiten van de KBO Heerlen Stad 

weer gestart worden. 
 
Dit doen wij door om op 13 juli (14.00 uur) weer te starten met het koffie-uurtje in de Luciushof 

 

21 juli Lezing door Dhr Armand Winthagen over het Toon Hermans Huis 
Parkstad.  Luciushof  aanvang 14.00 uur 
 

Kanker zet je wereld op zijn kop en de ziekte geeft 
zich niet makkelijk gewonnen. De medische 

wetenschap zet grote stappen en toch hebben we 

als mens vaak het gevoel met lege handen te 
staan. Dan is het goed dat er een plek is waar je 

terecht kunt voor een luisterend oor en een goed 
gesprek met lotgenoten. Een plek om te ervaren 

dat je er niet alleen voor staat. Toon Hermans Huis 
Parkstad is die plek. 

 
Directeur Armand Winthagen vertelt op welke manier Toon Hermans Huis Parkstad 

patiënten, naasten en nabestaanden helpt om weer kleur te geven aan het leven. 
 
25 juli Diner en Concert Luciushof aanvang 12.30 uur 

 
    Degenen die zich hiervoor aangemeld hebben zijn reeds telefonisch geïnformeerd. 
 

10 augustus koffie uurtje in de Luciushof  Aanvang 14.00 uur 
 

Lezing op 18 augustus 2021 in de 
Luciushof, aanvang 14.00 uur 
 
In deze lezing, met als titel: “Enkeltje Venray”, 
schetst Harry Frencken, vrijwilliger bij het 

Museum van de Psychiatrie in Venray, een beeld 
van de zorg voor psychiatrische patiënten in 

Limburg door de eeuwen heen met de nadruk op 
de geschiedenis van de zorg in de beide 

psychiatrische 
instellingen in Venray. 

mailto:mgm.legius@hetnet.nl


Hoe zijn deze instellingen in Venray gekomen, wat is daaraan vooraf gegaan?  
Welke behandelingen werden er toegepast en hoe ontwikkelde de zorg voor deze mensen 

zich door de eeuwen heen?  
Hij eindigt met een beeld te schetsen van de hedendaagse situatie. 

 

Zorgen over koopkracht vijftigers en zestigers 
 
Veel aankomend gepensioneerden zijn mogelijk niet 

goed voorbereid op hun financiële oude dag. Uit 
onderzoek van KBO-PCOB blijkt dat zij financieel 

kwetsbaarder zijn dan de leeftijdsgroepen boven hen. 
Er moet alles op alles gezet worden dat er geen 

verloren generatie dreigt te ontstaan. Meer perspectief 
en ondersteuning is hard nodig voor jonge senioren 

zonder baan en zonder vermogen. 
 

Spreekuur CBR Rijbewijskeuringen in Heerlen 
 
Een medische keuring voor het verlengen van uw rijbewijs is nodig wanneer u 75 jaar of 

ouder bent of wanneer u om medische reden een arts moet bezoeken van het CBR. 
 

Automobilisten kunnen zich via Regelzorg Rijbewijskeuringen in Business Center Heerlen 
op woensdag 30 juni, woensdag 21 juli en woensdag 18 augustus medisch laten keuren 

voor de verlenging van hun rijbewijs.  
Automobilisten van 75 jaar en ouder betalen €50,00 

Voor houders van rijbewijs C/D/E tot 75 jaar is de prijs €70,00 
 

Afspraak maken. 
Een afspraak voor het spreekuur kunt u uitsluitend maken via Regelzorg. 

Gemakkelijk en snel via website : www.regelzorg.nl of tijdens kantooruren via de 

afsprakenlijn: 0882323300 
 

De procedure. 
Houd zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten en begin 5 maanden voor deze 

datum met het verlengen van uw rijbewijs, indien u 
ook medisch gekeurd moet worden. 

De eerste stap is het kopen en invullen van een 
gezondheidsverklaring. Dat kan online op mijn 

cbr.nl, via DigiD met SMS- of App-verificatie. Een 
papieren gezondheidsverklaring kunt u kopen bij de 

meeste gemeenten of via Regelzorg. 
Deze vragenlijst over uw eigen gezondheid moet u 

eerst zelf invullen en opsturen naar het CBR. Als 
antwoord krijgt u van het CBR het verslag (soms 

meer dan een), die de keuringsarts moet invullen. 

Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. De artsen vullen de 
formulieren digitaal voor u in en versturen deze direct naar het CBR. 

Meer informatie over de procedure leest u op de website van Regelzorg. 
 

Het bestuur van KBO Heerlen Stad wenst een ieder een fijne zomer en 
vooral “Blijf gezond” 
 
 

http://www.regelzorg.nl/


 

 
 

 

 

 

   

       

 

 
 

                                                   

 

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


