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Beste leden, 

Als nieuw bestuurslid van KBO Heerlen Stad wil ik me graag even in het kort aan u voorstellen. 
Mijn naam is Angie Schijns. Ik ben 43 jaar oud, ben getrouwd en moeder van een prachtige 

dochter. 
De reden waarom ik toegetreden ben tot de KBO Heerlen Stad is dat ik graag 
de “specifieke” krachten van jong en oud wil bundelen. De vervelende COVID-19 (Corona-) tijd 

heeft nog eens heel sterk de nadruk gelegd op het feit dat het van essentieel belang is dat we 
“onze” ouderen niet uit het oog kunnen en mogen verliezen. 

En als “verbinder” van jong en oud voel ik me dan ook als een vis in het water. 

Onlangs heb ik een prachtig project opgestart (i.s.m. met diverse partijen), namelijk de OPH 
boodschappen- en “groetdienst” en dit is een mooi voorbeeld van het moois dat er ontstaat als je 

krachten bundelt. 

Binnen de KBO krijg ik de kans om mee te draaien bij de mooie projecten die momenteel al lopen 

en mijn doel voor de toekomst is om samen met jullie, jong en oud, mooie projecten op te 
starten. 

Tevens ben ik voor de jongeren binnen de Ouderen Partij Heerlen (J-OPH) hét aanspreekpunt en 

ben ik lid van de werkgroep Leefbaarheid in Douve Weien/Caumerveld, de groene wijk waar ik zelf 
met veel plezier woon. 

Mijn vrije tijd besteed ik aan de verdedigingskunst Krav Maga, wandelen en koken. In het 
dagelijks leven ben ik werkzaam bij Daily Fresh Food, een producent van lekkere en gezonde 
maaltijden met afnemers variërend van eetcafé tot sterrenzaak en van Academisch Ziekenhuis tot 

zorginstelling. 

Jullie zullen mij nu vaker bij een bijeenkomst zien en ik zie dan ook uit naar de 

eerste kennismaking met jullie! 

Op naar een mooie samenwerking. 

Groet Angie  
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Libelle of Margriet 

In de uitgave info-2020-5 hebben wij hierover een stukje geplaatst van de Landelijke KBO die 

geregeld had met de uitgever van deze bladen om KBO leden eenmalig en gratis de Libelle of de 

Margriet te sturen. Echter na navraag van enkele leden heeft het bestuur contact opgenomen met 

de KBO-Limburg. Zij deelden ons mede dat de landelijke KBO bij dit bericht vergeten was te 

vermelden dat dit niet gold voor de leden van KBO-Limburg. KBO-Limburg had namelijk enkele 

jaren geleden al het Bondsbestuur laten weten dat zij niet wilden dat adressen aan derden werden 

doorgegeven. Hiervan niet op de hoogte zijnde, hebben wij dit stukje geplaatst. Onze excuses 

voor de verwachtingen die wij hierdoor gewekt hebben. 

 

Activiteiten  

In de uitgave van info-2020-5 hadden we het over het cancelen van alle activiteiten tot 1 juni. 

Echter, met de wetenschap van nu hebben wij dit moeten verlengen naar september. Dit komt 

doordat de anderhalve meter afstand houden nog steeds van kracht is. Een koffie-uurtje met 

anderhalve meter afstand tussen de deelnemers lijkt me niet zo gezellig. Ook voor de lezingen 

zullen we moeten afwachten of dit door het afstand houden te verwezenlijken is in de 

accommodatie (Luciushof). Door iets meer tijd te nemen hopen wij dat er in september soepelere 

regels zijn, zodat we elkaar weer kunnen ontmoeten. Dit alles natuurlijk onder voorbehoud. 

Rest ons nog te zeggen: Blijf gezond en let op elkaar. 

  

KBO-PCOB start Digibellijn 

Om verspreiding van het coronavirus te voorkomen geeft het RIVM een aantal leefregels. Een 

gevolg hiervan is dat veel senioren op dit moment 

(vrijwel) geen bezoek meer ontvangen. Bovendien blijven 

ze zoveel mogelijk thuis. De activiteiten waaraan ze 

meedoen zijn afgelast. Er zijn senioren die dit met digitale 

middelen weten te compenseren. Ze bestellen hun 

boodschappen digitaal, ze beeldbellen of gebruiken 

WhatsApp. Om dat te kunnen moet je wel digivaardig zijn. 

Dat zijn veel senioren echter niet. Tabletcoaches van KBO-

PCOB ondersteunen al enige jaren senioren die de digitale 

weg willen bewandelen. Omdat er geen bijeenkomsten zijn waar tabletcoaches hulp kunnen 

bieden, worden senioren vanaf vandaag ondersteund via de Gigibellijn. Tabletcoaches die senioren 

helpen digivaardig te worden en blijven, zullen via de Digibellijn vragen beantwoorden en 

ondersteuning bieden. 

Heeft u een vraag over bijvoorbeeld beeldbellen of over het gebruik van WhatsApp? Bel de 

Digibellijn en stel uw vraag aan een tabletcoach. 

De KBO-PCOB Digibellijn is te bereiken op maandagmiddag, woensdagmiddag en vrijdagmiddag 

van 14.00 – 16.00 uur via telefoonnummer 030 3400 660 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Haar en Visagie 

                       By 

                  Theunissen 
Valkenburgerweg 12   6411 BN Heerlen 

Telf. 045-5712727 

                       Tapasbar Pinchos 

 

                                    Pancratiusplein 2 

                                    6411 JZ Heerlen 

       Tapasbarpinchos.nl  T+31458515959 

                                    E info@tapasbarpinchos.nl 

 

                                     Reserveren kan alleen telefonisch 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


