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Rijksvaccinatie voor ouderen 
De Unie KBO pleit voor een speciaal rijksvaccinatieprogramma voor ouderen, 

vergelijkbaar met de gratis griepprik. De ouderenorganisatie vindt dat ouderen, net als 

kinderen, moeten worden ingeënt tegen allerlei infectieziektes. ‘Want zij zijn minstens 

zo vatbaar als kinderen.’  

 

De Gezondheidsraad, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet op het gebied van de 

zorg, onderzoekt of ouderen ingeënt moeten kunnen worden tegen bepaalde infectieziektes.  

Daarbij gaat het onder andere om gordelroos, kinkhoest en pneumonokken. 

  

De Unie KBO gaat nog een stap verder. Zij wijst op onderzoek van het UMC naar een 

inenting van ouderen tegen longontsteking. Zo’n vaccin blijkt nuttig en kosteneffectief. 

‘Inenting van ouderen tegen longontsteking is in veel van de ons omringende landen al de 

normaalste zaak van de wereld’, aldus de Unie KBO. 

 

Secretaris stopt per 1 september a.s. 
Dhr. Jo Fox heeft te kennen gegeven dat hij per 1 september a.s. wenst te stoppen als 

secretaris van KBO Heerlen Stad.  

 

Hij is van mening dat een jonger iemand het stokje van hem dient over te nemen. De 

afgelopen jaren heeft hij de notulen van bestuursvergaderingen verzorgd, alsmede de INFO, 

met daarin onder andere de voor leden belangrijke mededelingen en verslagen van de door 

KBO Heerlen Stad georganiseerde activiteiten. Bovendien liet hij, evenals diverse andere 

bestuursleden, vaak zijn gezicht zien bij tal van activiteiten, wetend dat men zulks op prijs 

stelt. 

Hij dankt de vele leden die hij heeft ontmoet en met wie een prettige band is ontstaan. 

Zijn opvolger - wie dat ook moge zijn - wenst hij veel succes toe en evenveel genoegen in het 

secretariaatswerk als hijzelf heeft ondervonden. Zelf is Jo Fox verheugd dat hij zich, samen 

met zijn vrouw, weer volop aan zijn liefhebberijen kan wijden: tennis, musiceren (accordeon, 

orgel), lezen, schrijven, reizen, etcetera. 
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Rijbewijskeuring 75+ 
In aanvulling op het bericht over 

rijbewijskeuring voor senioren ( in INFO 

2014 -10)  het volgende : 

Men kan zich ook laten keuren bij dr. L. 

Crijns, artsgeriater, die elke vierde 

dinsdag van de maand spreekuur heeft 

in het Markieshuis, Markiesstraat 5 in 

Heerlen (Eikenderveld). De keuring is 

voor senioren en kost 25 euro. 

  

Daarnaast kan voor elke leeftijd worden 

gekeurd voor het groot rijbewijs 

(vrachtwagen/bus) CDE en taxipas. Deze 

keuring kost 55 euro. Ook mensen uit 

andere gemeenten zijn welkom. 

 

Afspraken kan men maken bij de 

spreekuurassistente van het Markieshuis, 

mevrouw Birgid Arets, tel. 06-26894874, 

bij geen gehoor 06-23055689. Men dient 

de eigen verklaring en een lijstje van de te 

gebruiken medicijnen mee te nemen en te 

vermelden dat men lid is van de KBO. Niet 

KBO-leden zijn ook welkom, maar betalen 

30 euro.  

 

Met deze tips bent u 

criminelen slimmer af 
Het gevoel van onveiligheid neemt toe bij 

senioren, blijkt uit jaarlijks onderzoek van 

de Unie KBO. Bij ouderen die 

daadwerkelijk slachtoffer zijn geweest is 

de emotionele impact vaak zelfs groter dan 

het delict zelf. Unie KBO verzorgt in 

samenwerking met het ministerie van 

Veiligheid en Justitie voorlichting op het 

gebied van weerbaarheid en preventie. 

 

De belangrijkste tips op een rijtje: 

1. Laat u nooit verrassen: eerst kijken, 

dan pas opendoen. 

2. Inbrekers komen steeds vaker 

overdag. Houd uw achterdeur op 

slot ! 

3. Gebruik een kierstandhouder zodat 

niemand ongevraagd binnenkomt. 

4.Heb altijd een mobiele telefoon op 

zak voor noodoproepen. 

Voor meer informatie: 

www.uniekbo.nl/kboveilig. 

 

Wankele balans: 

geneesmiddelen en 

ouderen 
Veel ouderen gebruiken verschillende 

geneesmiddelen tegelijk omdat ze 

meerdere chronische aandoeningen 

hebben. Er is onvoldoende aangetoond of 

dit effectief en veilig is. Ouderen zijn 

bovendien meer vatbaar voor 

bijwerkingen. En de consequenties van de 

bijwerkingen zijn vaak groter, zoals verlies 

van de zelfstandigheid, opname in zieken-

/verpleeghuis tot aan sterfte toe. 

Bijzonder hoogleraar farmacotherapie bij 

ouderen, prof. dr. Rob van Marum van het 

VUmc, pleit daarom voor een betere 

inbedding van ouderengeneeskunde in de 

medische opleidingen. Ook pleit hij voor 

trainingen in het veilig voorschrijven van 

geneesmiddelen aan ouderen. Van Marum 

signaleert een gebrek aan kennis bij zowel 

artsen als apothekers. 

 

Busreis op 15 september 

wordt goedkoper ! 
De op 15 september geplande busreis naar 

Melderslo en omgeving zal niet, zoals 

eerder gemeld, € 45,--   p.p. gaan kosten 

maar € 37,-- p.p. Introducés betalen € 41,-- 

per persoon.  

Degenen die reeds hebben betaald 

ontvangen het verschil retour.  

 

Men dient wel zelf te zorgen voor een 

annuleringsverzekering, daar KBO Heerlen 

Stad helaas niet kan restitueren als u, om 

welke reden dan ook, verhinderd bent de 

reis mee te maken nadat u hebt geboekt. 
 

 

http://www.uniekbo.nl/kboveilig
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Samsam, gezellig, lekker, 

en goedkoop ! 

 
 
Zuster Mary Ann’s benzine 

Zr.Mary Ann, die werkzaam was in de  

 

Elke eerste dinsdag van de maand heeft u 

de mogelijkheid samen te eten in een puik 

restaurant, te weten ‘Mammy two shoes’ in  

hotel Tulip Inn ( het voormalige Grand 

Hotel) aan het Wilhelminaplein te Heerlen. 

Voor een driegangen maaltijd 

(voorgerecht, hoofdgerecht met naar keus 

vlees of vis, plus dessert) betaalt u slechts 

€ 17,50.  Inloop om 18.00 uur.  

Zo’n gezamenlijke maaltijd is absoluut  

heel gezellig !  
 
Dus: beslist aan te raden ! 
 

 

thuiszorg, deed haar ronde om patiënten 

thuis te bezoeken toen haar benzine 

opraakte. Gelukkig was er een huizenblok 

verder een benzinestation. Ze liep er heen 

om een benzineblik te lenen en wat benzine 

te kopen. De bediende vertelde haar dat 

het enige blik dat hij had was uitgeleend. 

Omdat  zr Mary Ann onderweg was naar 

een patiënt besloot ze niet te wachten en 

liep terug naar haar auto. Ze zocht of er 

iets in de auto lag dat ze met benzine kon 

vullen. 

Haar oog viel op de ondersteek (bedpan), 

die zij vaak nodig had voor haar patiënten. 

Vindingrijk als ze was droeg ze de 

ondersteek naar het benzinestation, vulde 

hem met benzine en droeg de volle po 

terug naar de auto. Terwijl ze de benzine 

in de tank goot keken twee protestanten 

van de overkant van de straat toe…. Een 

van hen wendde zich tot de ander en zei: 

‘Als-ie start word ik katholiek!!!’ 
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Aktiviteiten 
Woensdag 26 aug. Samen wandelen met de Hart & Vaatgroep. Start 13.30 uur bij 

restaurant Boer Biet op de Woonboulevard. 

Dinsdag 1 sept. Samen eten bij Tulip Inn, Wilhelminaplein. Inloop 18.15 uur 

Dinsdag 1 sept. Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur. 

Woensdag 2 sept. Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang 14.00 uur. 

Woensdag 2 sept. Samen wandelen  ( zie 26 augustus) 

Donderdag 3 sept. Tai chi in ouderencentrum Haagdoorn  9.30- 10.40 uur 

        11.00 - 12.00uur 

           Swing Inn  12.45 - 13.45uur 

Dinsdag 8 sept. Koffie/uurtje bij d´r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang 14.00 uur. 

Woensdag 9 sept.  Samen wandelen  (zie 26 augustus) 

Donderdag 10 sept. Tai chi   (zie 3 sept) 

Dinsdag 15 sept. Middagtocht naar Noord  en Midden Limburg. 

Donderdag 17 sept.  Tai - chi  (zie 26 augustus) 

Woensdag 23 sept. Samen wandelen  zie 26 augustus) 

Donderdag 24 sept. Tai - chi  (zie 3 sept.) 

Zaterdag 26  sept. Jazzclub Zuid Limburg ´Four Stream Jazz Band, Amicitia, Markt 

Hoensbroek. Aanvang 20.30 uur. 

Donderdag 1 okt. Tai - chi ( zie 3 sept.) 

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

Woensdag 7 okt. Samen wandelen   (zie 26 aug.) 

Woensdag 7 okt. Leeskring  (zie 2 sept.) 

Donderdag 8  okt. Tai - chi  (zie 3 sept.) 

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

Donderdag 15 okt. Tai - chi  (zie 3 sept.) 

Woensdag 21 okt. Samen wandelen  (zie 26 augustus). 

  

 

 

 

 


