
  

Katholieke Bond van Ouderen, Heerlen Stad 

INFO  2016-7             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                               

Vrijwillige Ouderenadviseur (VOA) M.G.M.Legius   045-5417940    mgm.legius@hetnet.nl 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Banknummer NL02RABO0149392532 
 

Alvast noteren. 
 

et jaarlijkse uitstapje van de KBO Heerlen Stad gaat dit jaar naar 
Keulen, en wel op woensdag 14 september 2016.  
Meer nieuws hierover en een inschrijfformulier vind u op de 

aangehechte pagina van deze info. 
 
Maandelijkse activiteit op 21 juni. 
 

P dinsdag 21 juni is er in de grote zaal van Douvenrade een presentatie geweest over Zuid-Afrika. 
Deze presentatie werd verzorgd door Cuna (cultuur natuur) producties, een hobbyclub. Zij namen 
ons mee op een reis van Johannesburg , Pretoria, Swaziland en terug naar Kaapstad. Dit was een reis 

die door de diverse natuurparken, met al hun flora en fauna ging die deze streek rijk is.  
Alles kwam goed tot zijn recht door de prachtige opnames die ondersteund werden door authentieke 
Afrikaanse muziek.  Zij hebben onze kennis van en kijk op Z Afrika verrijkt. 
 
Houd 75-plussers aangehaakt bij de samenleving 
 

uim 1,2 miljoen Nederlanders zijn niet online, zo blijkt uit 
cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. 
Dit onderstreept eerder onderzoek van de KBO over 

internet gebruik onder senioren. Directeur Manon Vanderkaa: 
“Afhankelijkheid en isolement kunnen het gevolg zijn. De KBO 
helpt 75-plussers aanhaken bij de digitale samenleving. 
In totaal hebben ruim 1 miljoen senioren nog geen internet . De 
helft gaat ook niet meer online. Terwijl communicatie met de 
overheid, belastingaangifte en bankzaken daardoor steeds 
moeilijker worden. Met alle gevolgen van dien. De KBO pleit 
daarom al langer dat, ook zonder internet dienstverlening 
toegankelijk moet blijven. 
De groep zonder internet wordt langzaam kleiner. Van de senioren die nu al op internet zitten, gaat 80% 
dagelijks online. De 600.000 senioren die niet meer online gaan zijn gemiddeld 81 jaar en twee derde 
daarvan is vrouw. De KBO biedt op verschillende manieren hulp. Op een laagdrempelige manier kunnen 
KBO-leden kennismaken met de tablet, met hulp van een tabletcoach. 
 
 

H 

O 

R 

mailto:mgm.legius@hetnet.nl


 
 
Huisartsen passen medicijnen die de kans op vallen verhogen te weinig aan 
 
 

et blijkt dat huisartsen bij duizelige senioren nauwelijks de 
medicijnen aanpassen die duizeligheid kunnen veroorzaken. 
Onderzoekers gingen de medische dossiers na van 2812 

Nederlandse ouderen in 47 huisartspraktijken. Deze 65-plussers kwamen 
bij de huisarts vanwege duizeligheidsklachten. Deze mensen gebruikten 
verschillende geneesmiddelen, zoals voor hart- en vaatziekten. Een aantal 
van die middelen kunnen de kans op vallen verhogen. Uit het onderzoek 
komt naar voren dat huisartsen onvoldoende deze val verhogende 
middelen aanpassen. Sterker nog; van de 2812 deelnemers aan deze studie gebruikten 87,2% een middel 
dat de kans op vallen verhoogt en slechts bij 11,7% van de deelnemers werd de medicatie aangepast. De 
onderzoekers adviseren dan ook dat huisartsen grondiger deze geneesmiddelen evalueren om de kans op 
vallen te verminderen. 
 
Wij kunnen natuurlijk zelf ook al iets doen. Als we de neiging hebben om te vallen en we gebruiken 
medicijnen, dan is het verstandig om de huisarts te vragen om eens naar onze medicijnen te kijken en het 
kan best zijn dat er een medicijn tussen zit dat de kans op vallen verhoogt, gestopt kan worden en zo niet, 
dat wellicht de dosis wat lager kan.           (Bron Seniorenkrant medisch) 
 

Vakantie 
 

et bestuur van KBO Heerlen Stad wenst een ieder die nog op vakantie gaat    
een prettige en stralende vakantie met héél veel zonnige dagen, ook voor de 
thuisblijvers. De volgende Nestor met bijlage verschijnt eind augustus 
 

 
 
Activiteiten 
 

Dinsdag 5 juli  Gratis orgelconcert in Pancratiuskerk. Aanvang: 13.00 uur 
Donderdag 7 juli Tai-chi in ouderencentrum Haagdoorn    9.15-10.15 
                                                                                                        10.45-11.45 
                                                                                                              12.15-13.15 uur 
Maandag 11 juli Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang: 14.00 uur 
Donderdag 14 juli Tai-chi (zie 7 juli) 
Donderdag 21 juli  Tai-chi (zie 7 juli) 
Dinsdag 2 aug. Gratis orgelconcert in Pancratiuskerk. Aanvang: 13.00 uur 
Maandag 8 aug. Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang: 14.00 uur 
Dinsdag 6 sept. Gratis orgelconcert in Pancratiuskerk. Aanvang: 13.00 uur 
Woensdag 7 sept. Leeskring in ouderencentrum Haagdoorn. Aanvang: 14.00 uur 
Donderdag 8 sept. Tai-chi (zie 7 juli) 
Maandag 12 sept. Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang: 14.00 uur 
Woensdag 14 sept. Uitstapje Keulen  
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Inschrijfformulier Keulen 
 
Ja ik/wij ga(an) mee naar Keulen                                                  
. 
Naam………………………………………………………………………………………… 
 
Adres………………………………………………………………………………………… 
 
Telefoon……………………………………………………………………………………… 
 
Ik/wij stap(pen) op: 
10,15 uur St.Jozefkerk Heerlerbaan* 
10,25 uur Annakerk Bekkerveld  * 
10,35 uur Klooster Voskuilenweg * 
10,45 uur Putgraaf * 
10,55 uur Schouwburg  * 
 
*Doorhalen hetgeen Niet van toepassing is. 
 
Kosten per persoon voor leden €40,00 en voor introducees €47,50 
 
Graag aangeven of u voor het diner het menu met scholfilet of het menu met zuurvlees wenst. 
………………….X scholfilet 
………………….X zuurvlees 
 
Het inschrijfformulier opsturen of brengen tot uiterlijk 20 juli naar: 
Mw.S.Gredler 
Ovidiusstraat 20 
6417 VX  Heerlen 
 
De kosten van deze reis dient u voor 20 juli over te maken op rekening NL02RABO0149392532  onder 
vermelding van Keulen 
 

Programma voor woensdag 14 september 
 
11.00 uur Na de diverse opstapplaatsen aangedaan te hebben vertrekken we naar Keulen. 
12.00 uur Aankomst in Keulen 
12.00 -13.30 uur Een eenvoudige Lunch in café  Eigel in het centrum van Keulen. 
13.30 –15.00 uur Stadsrondrit met gids 
15.00-17.00 uur Vrije tijd in centrum Keulen 
17.00 uur Vertrek Keulen richting diner adres 
18.30 uur Aankomst bij Café -Restaurant De Zwarte Madonna in Vaals voor het 3-gangen    
                  diner 
20.00 uur Vertrek vanaf Vaals naar de diverse opstapplaatsen 
 
 
 

 


