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Bezoek aan breifabriek Marcienne 
op maandag 13 april a.s. 
Op maandagmiddag 13 april a.s. gaan we weer naar de breifabriek Marcienne in 
Heinsberg-Kirchhoven om er de voorjaars- en zomercollectie te bekijken. 
U wordt ontvangen met koffie/thee en vlaai. Daarna kunt u genieten van een live modeshow, 
een presentatie van de exclusieve Marcienne damescollectie. 
Als presentje wordt er een verloting gehouden onder de deelnemers. Het is, in overleg, ook 
mogelijk de breifabriek en confectieafdeling te bezoeken. In de winkel kunt u zich laten 
adviseren door de mannequins. 
Tot uiterlijk dinsdag 7 april  kunt u zich aanmelden met het onderstaande formulier. 
Vanuit Heerlen vertrekt slechts één bus van 50 personen. Dus vol is vol. De kosten ad  
€ 6,-- per persoon worden in de bus opgehaald. De thuiskomst is ongeveer 18.30 uur. 
Vertrektijden: 
13.45 uur St. Jozefkerk Heerlerbaan 
13.55 uur Annakerk Bekkerveld 
14.00 uur zijkant Theater Heerlen (schouwburg), Burg. Van Grunsvenplein. 
 
Ja, ik/wij ga(an) mee naar de breifabriek. 
 
NAAM:………………………………………………………………………………. 
 
ADRES:……………………………………………………………………………… 
 
TELEFOON:……………………………………………….. 
Ik/wij stap(pen) op: 
13.45 uur St. Jozefkerk Heerlerbaan  * 
13.55 uur St. Annakerk Bekkerveld   * 
14.00 uur zijkant Theater Heerlen (schouwburg)  * 
* Doorhalen wat NIET van toepassing is. Opsturen tot dinsdag 7 april naar secretariaat. 



2 
 

Citroen met schil….kei gezond ! 
 
Het enige dat je nodig hebt….is een bevroren citroen. 
Vanaf nu toepassen bij u thuis: gebruik elke dag een citroentje. 
 
Plaats de gewassen citroen in de vriezer en als de citroen na 24 uur bevroren is rasp dan de 
gehele citroen (zonder te schillen) en strooi over het eten. De lijst waarvoor je de geraspte 
citroen kunt gebruiken is eindeloos: o.a. salades, ijs, soepen, cereals, macaroni, spaghettisaus, 
rijst, sushi, visgerechten. 
 
VOORDELEN VAN DE CITROEN 
Smaakverbetering van de gerechten; de schil van de citroen bevat 5 tot 10 maal meer 
vitaminen dan het sap ! 
Citroen verwijdert giftige stoffen uit het lichaam, maakt kankercellen kapot, is 10.000 keer 
sterker dan chemotherapie. Het meest interessante is de werking op cystes en tumoren. 
 
WAAROM WETEN WE DIT NIET ? 
Het maken van de synthetische versie van dit product genereert voor de laboratoria een 
enorme winst. 
De citroen is een bewezen remedie tegen alle soorten kanker. Het werkt als een anti 
microspectrum tegen bacteriële infecties, is effectief tegen parasiet en en wormen, reguleert de 
bloeddruk als die te hoog is, is een antidepressivum en werkt tegen stress en neurologische 
aandoeningen. 
 
De bron van deze informatie is fascinerend; het komt van een van de grootste producenten 
van geneesmiddelen in de wereld. Na meer dan 20 laboratoriumtests sinds 1970 laten de 
extracten zien dat ze de kwaadaardige cellen van 12 kankers vernietigen, inclusief de 
kwaadaardige cellen van de darm, borst, prostaat, longen en pancreas. 
 
De samenstelling van de citroen laat zien dat deze 10.000 maal beter is dan het product 
Adriamycin, een geneesmiddel dag gewoonlijk chemotherapeutisch in de wereld wordt 
gebruikt om de groei van kankercellen te stagneren. En wat nog verbazingwekkender is, deze 
soort van therapie met citroenextract vernietigt alleen kwaadaardige kankercellen en heeft 
geen invloed op gezonde cellen. 
 
Dus…. Was de citroen goed, vries ze in en rasp ze. 
Uw lichaam zal er u dankbaar voor zijn !!! 
 

Jubilerende zusters 

 

 
 
Zeven zusters van Huize de Berg, waarvan 
vier tevens lid van KBOHeerlenStad,(foto) 
vierden op woensdag 18 maart jl. het feit 
dat zij  respectievelijk  50, 60 en 70 jaar 
geleden werden geprofest. 
Vanzelfsprekend waren enkele 
bestuursleden van onze bond mede 
aanwezig om de jubilaressen te huldigen. 
Foto: de jubilerende KBO-leden v.l.n.r.: 
zr. Aleida (60), zr. Gerardeline (60),  
zr.Antonia (70) en zr. Irene (50). 
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Cursus ‘tablet en veilig internet’ 
 
De Stichting Buurtbeheer Molenberg (SBM) organiseert de cursus ‘tablet en veilig 

internet’.  
Doelgroep: senioren van de gemeente Heerlen.   Docent: Harry van der Heijden.  
Start: maandag 30 maart 2015 van 10.00 uur tot 12.00 uur.  Totaal 10 ochtenden.  
Kosten € 30,--. Plaats: wijkgebouw Molenberg, Jacob van Maerlantstraat 35, 6416TW 
Heerlen. 
 
Totaal 9 leerlingen. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Aanmelden voor 29 maart a.s. bij: 
Harry van der Heijden, Holleweg 56, 6416 BR Heerlen. Telefoon: 045-5719555 
E-mail: harria@home.nl  . VOL = VOL 
Inhoud cursus: 

 Wat is een tablet 
 Het gebruik van een tablet 
 Veilig gebruik van internet. 

Voorwaarde: de leerling heeft zelf een tablet (ipad of een android tablet, b.v. Samsung. 
 

Brede dienstverlening banken noodzakelijk 
 
Uit onderzoek van de Unie KBO is gebleken dat ruim 1,2 miljoen senioren geen gebruik 
maken van internet. Denk aan internetbankieren. Wat gebeurt er als bankzaken alleen 
nog maar online geregeld kunnen worden? 
 
De Unie KBO pleit ervoor: banken moeten blijven kijken naar een bredere manier van 
dienstverlening dan alleen via het internet. Met name het veranderen/aanpassen van de 
hoogte van periodieke overschrijvingen is uitsluitend mogelijk via internetbankieren. 
 
Als alle bankzaken alleen nog maar digitaal verlopen, weet 53% van de ouderen zonder 
internet niet meer hoe een rekening betaald moet worden, zo blijkt uit onderzoek van de Unie 
KBO. Men blijft de banken hierop wijzen. 
 
Het onderzoek van de Unie KBO over internet en ouderen heeft de politiek niet 
onberoerd gelaten. Minister Plasterk  gaf zijn reactie op schriftelijke Kamervragen. 
De Unie KBO bestudeert de antwoorden van de minister en dringt er bij de overheid en 
dienstverlenende organisaties op aan om een vangnet te houden voor de grote groep 
ouderen  (circa 600.000, de helft van 1,2 miljoen senioren) die zelfs nooit online zullen 
gaan. 
 
 

Het bestuur van KBO Heerlen Stad 
wenst U en de Uwen 
heel fijne paasdagen ! 
 

mailto:harria@home.nl
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Activiteiten 
Woensdag 1 april Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang 14.00 uur. 
Donderdag 2 april Gratis lunchpauzeconcert in Schunck Glaspaleis door Duo Mantice 

(accordeon). Aanvang 12.30 uur. 
Donderdag 2 april Tai-chi in ouderencentrum Haagdoorn  9.30 – 10.30 uur 
         11.00 – 12.00 uur 
            Swing Inn  12.45 – 13.45 uur 
Zaterdag 4 april Anna & Michel Nita live, jazz/blues en modern soul/R&B/jazz. 
 In Cultuurhuis Heerlen Sittarderweg 145. Aanvang 20.30 uur, gratis. 
Dinsdag 7 april Muziekcafë door Adrian Nation (gitaar). Cultuurhuis Heerlen, 

Sittarderweg 145. Aanvang 20.30 uur. Entree € 8,--. 
Dinsdag 7 april Samen eten bij hotel Tulip Inn, Wilhelminaplein. Inloop 18.15 uur. 
Dinsdag 7 april Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur. 
Woensdag 8 april Samen wandelen met vereniging Hart & Vaatgroep. Start 13.30 uur bij 

restaurant Boer Biet op de Woonboulevard. 
Donderdag 9 april Tai-chi (zie 2 april) 
Zaterdag 11 april ‘Beauty’s. Modeshow tot fotoshoot. Kinderen tot 12 jaar spelen korte 

sketches. Musical ‘Misselijk’ door 12-17 jarigen. Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145. 

Zondag 12 april Kunstveiling. Werk van Armand René Bergen Henegouwen. 
Bezichtigen schilderijen 11.00 uur. Veiling 13.30 uur. Opbrengst gaat 
in het geheel naar Artsen zonder Grenzen. Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145. 

Maandag 13 april Bezoek aan breifabriek Marcienne. (zie pagina 1) 
Dinsdag 14 april Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang 14.00 uur. 
Dinsdag 14 april Bill Sheffield (gitaar & blueszanger) & Steven Troch (mondharpist). 

Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 145. Aanvang 20.30 uur. Entree € 8.- 
Donderdag 16 april Tai-chi (zie 2 april) 
Zaterdag 18 en zon- 
dag 19 april                Euregio Poppentheater Festival door Unima Nederland en 

Poppentheater Hupsakee uit Heerlen. Cultuurhuis Heerlen, Sittarderweg 
145. 

Dinsdag 21 april Activiteit in de grote zaal van Douvenrade. Aanvang 15.00 uur. 
Woensdag 22 april  Samen wandelen met (zie 8 april). 
Woensdag 22 april Angeli, Limburgse jazzhelden Egbert Derix & Leo Jansen. Cultuurhuis 

Heerlen, Sittarderweg 145. 
Donderdag 23 april  Tai-chi (zie 2 april) 
Donderdag 23 april Amsterdam Klezmer Band. Aanvang 20.30 uur. Reserveren uitsluitend 

via Parkstad Limburg Theater, 045-5716607. 
Vrijdag 24 april Gratis lunchconcert in Parkstad Theater Heerlen door Conservatorium 

Blazersensemble. Aanvang 12.30 uur. 
Zaterdag 25 april Jazzclub Zuid-Limburg: New Orleans Revival Stompers in Amicitia 

Hoensbroek, Markt 9. Aanvang 20.30 uur. 
Donderdag 30 april Tai-chi (zie 2 april) 
Zondag 3 mei Night Owl. Roy de Jong en Peter Schoffelen, gitaar en zang, Joop 

Stevens, drum en zang, Frans Kleine, bas. Cultuurhuis Heerlen, 
Sittarderweg 145. Aanvang 14.30 uur, entree gratis. 

Dinsdag 5 mei  Samen eten bij Tulip Inn, Wilhelminaplein. Inloop 18.15 uur. 
Dinsdag 5 mei  Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur. 
Woensdag 6 mei  Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang 14.00 uur. 


