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Wanneer water drinken? 
Veel mensen zeggen dat ze niets willen drinken voor het naar bed gaan omdat ze moeten 

opstaan gedurende de nacht. Ik vroeg aan mijn cardioloog waarom mensen zoveel 

moeten plassen ’s nachts. Zijn antwoord: De zwaartekracht houdt het water in het 

onderste gedeelte van uw lichaam wanneer je recht staat of zit (de benen zwellen op).  

Wanneer je ligt zoekt het onderste gedeelte van uw lichaam evenwicht met de nieren. 

Dan verwijderen de nieren het water omdat het gemakkelijker gaat. 

 

Iedereen heeft water nodig om de toxines uit zijn lichaam te verwijderen. Maar wanneer 

drinkt u het best water? Dit zei mijn cardioloog: 

 

Water drinken op bepaalde tijdstippen maximaliseert de efficiëntie ervan op het lichaam. 

2 glazen water na het opstaan activeert de interne organen. 

1 glas water 30 minuten voor elke maaltijd verbetert de spijsvertering. 

1 glas water voordat u een bad neemt verlaagt uw bloeddruk. 

1 glas water voordat u gaat slapen vermijdt een beroerte of een hartaanval. 

Water drinken voor het slapengaan vermijdt beenkrampen tijdens de nacht. Uw beenspieren 

zoeken vocht als ze verkrampen. 

 

Aspirine en hartaanvallen 
Dr. Virend Somers is een cardioloog van de Mayo kliniek. Hij schreef een belangrijk artikel 

in het magazine van het American College of Cardiology. 

De meeste hartaanvallen gebeuren overdag, meestal tussen 6 uur ’s morgens en de middag. 

Een hartaanval ’s nachts, wanneer het hart het rustigst moet zijn, betekent dat er iets 

ongewoons is gebeurd. Somers en zijn collega’s proberen al tien jaar aan te tonen dat 

slaapapneu de schuldige is. 

1. Als u elke dag een aspirine neemt, neem die dan ’s avonds. 

De reden: aspirine heeft een ‘half leven’ van 24 uren. Dus: als de meeste hartaanvallen 

in de vroege morgen gebeuren zal de aspirine in uw lichaam het sterkst werken.

2. Aspirine gaat zeer lang (jaren) mee in uw medicijnkastje. Wanneer aspirine veroudert 

ruikt die naar azijn. 
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Waarom aspirine naast uw bed leggen? 

Behalve de pijn  in de linker arm zijn er nog symptomen van een hartaanval. Intense pijn in de 

kin, onpasselijkheid en veel zweten. Maar die symptomen komen minder vaak voor. 

Tijdens een hartaanval kunt u GEEN pijn in de borst hebben. 

Wanneer u wakker wordt door hevige pijn in de borst, slik dan direct twee aspirines met 

water. Bel dan noodnummer 112 en verwittig een buur of familielid dat in de nabijheid woont. 

Zeg ‘hartaanval’ en zeg dat u 2 aspirines hebt genomen. Ga in een stoel dicht bij de deur 

zitten en wacht op de ambulance. GA ZEKER NIET LIGGEN!  

 

Extra koffie-uurtje zeer succesvol ! 

 
Op dinsdag 16 juni hebben twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht (Dr. Joan 

Vermeulen) en Hogeschool Zuyd (Loek v.d. Heide) een bijeenkomst georganiseerd in d’r 

Klinge te Heerlen. De opkomst was hoog: maar liefst 28 leden van de KBO Heerlen Stad 

hebben deelgenomen aan de bijeenkomst. Onder het genot van een stukje vlaai en een 

kopje koffie hebben zij met de onderzoekers onder andere gesproken over wat volgens 

hen een actieve leefstijl is. Daarnaast hebben de onderzoekers ook gevraagd hoe ouderen 

gemotiveerd kunnen worden om actief te zijn en of technologie (bijvoorbeeld computer, 

tablet, internet of mobiele telefoon) hierbij een rol kan spelen. 

 

Uit de gesprekken komt naar voren dat men nog verschillende activiteiten onderneemt. 

Sommige mensen zijn lid van een zwem-, dans-, gym-, of wandelclub. Ook geven mensen aan 

dat ze in beweging blijven doordat ze taken in het huishouden zelfstandig uitvoeren, zoals: 

poetsen, boodschappen doen, ramen wassen en afstoffen. Wat opvalt is dat bij een actieve 

leefstijl het contact met anderen en de buitenwereld erg belangrijk blijkt te zijn. Meedoen, er 

op uitgaan en onder de mensen komen zijn van groot belang. Sommige deelnemers hebben 

aangegeven dat dit voor hen ook een reden is om bewust met  activiteiten bezig te zijn en aan 

hun conditie te werken, terwijl anderen hier minder bewust mee bezig zijn. De meningen over 

de rol die technologie kan spelen in het ondersteunen van mensen bij een actieve leefstijl 

lopen uiteen. Sommige geven aan geen computer te hebben en hier ook geen interesse in  te 

hebben, terwijl anderen aangeven dat het verspreiden van informatie over activiteiten of het 
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aanbieden van oefeningen via internet op een computer of tablet kan helpen om mensen actief 

te houden. 

  

De onderzoekers zullen de informatie die ze verkregen hebben meenemen in het project, 

om ervoor te zorgen dat er een programma ontwikkeld wordt, dat 

mensen die het willen kan ondersteunen bij een actieve leefstijl. Zij danken alle 

deelnemers hartelijk voor hun bijdrage hieraan ! 

 

Tocht per huifkar naar Party Bowling Centrum 

Schin op Geul zeer geslaagd. 
Op vrijdag 26 juni vertrokken twee huifkarren met in totaal 40 KBO-leden om 14.00 

uur vanuit Heerlen, Heerlerbaan, via Ubachsberg, Winthagen en Kolmont naar het 

Party Bowling Centrum Schin op Geul. Hoewel de binnenwegen vele hobbels 

vertoonden, hetgeen menig lachsalvo veroorzaakte, leverde de tocht bijzonder mooie 

vergezichten op, bekend van het zuidelijk deel van onze provincie. 

Te Schin op Geul aangekomen zorgde men eerst dat de droge kelen werden gesmeerd. Tijdens 

de huifkartocht zong men namelijk uit volle borst. (Het leek daardoor veel op een 

schoolreisje.) Vervolgens sloeg men aan het bowlen op de zes aanwezige banen. Dat bleek 

nog niet mee te vallen, want de ballen waren loodzwaar. (Sommige dames wisten de kleur van 

de bal precies aan te passen aan de kleding die ze droegen!) In de ruimte ernaast stonden de 

gourmetschotels al klaar, zodat de hongerige magen naar believen konden worden gevuld. 

Rond 18.00 uur brachten de huifkarren de   

deelnemers terug naar hun opstapplaatsen. 

 
Vertrek in Heerlen 

 

hap hap ! 

 

 

 

  
Bowlen is alleszins geen makkie 

 

 

 
Lekker gourmetten 
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Dinsdag 15 september middagtocht 

naar Noord- en Midden-Limburg 

 
Vanaf de bekende opstapplaatsen vertrekt de luxe touringcar naar Melderslo. 

Omstreeks 13.30 uur is de aankomst in Melderslo bij het streekmuseum De Locht, 

tevens nationaal asperge- en champignonmuseum. Daar wordt eerst gebruik gemaakt 

van koffie en gebak. In het museum kunt u rondkijken met zijn specifieke 

bedrijfstakken van deze streek. Daarna volgt een mooie bustocht onder leiding van een 

gids langs de aspergevelden. Hoewel deze reeds in de oudheid geliefde groente wordt 

geoogst in mei en juni is deze interessante tocht tijdens ieder jaargetijde aan te bevelen. 

Vervolgens rijdt de touringcar naar Monfort. In restaurant ’t Jachthoes ontvangt u ter 

afsluiting een heerlijk driegangen diner (exclusief drank). Na de rijkelijke maaltijd 

wordt naar de opstapplaats in Heerlen gekoerst, waar men om 20.30 uur aankomt. 

De kosten van deze middagtocht met koffie en gebak plus diner bedragen € 45,-- per 

persoon.  Dit bedrag dient u vóór  dinsdag 1 september over te maken op bankrekening 

NL02RABO0149392532 van KBO Heerlen Stad onder vermelding van ‘middagtocht 

15 september. 

 

Opstapplaatsen 

11.15 uur  bij kerk Heerlerbaan 

11.25 uur  bij Annakerk 

11.35 uur  Klooster Voskuilenweg 

11.45 uur  Putgraaf 

11.55 uur  zijkant Schouwburg 

 

Gelieve onderstaand formulier ingevuld vóór dinsdag 1 september op te sturen naar mevr. 

Sieglinde Gredler, Ovidiusstraat 20, 6417 VX, Heerlen. 

 

 

Ondergetekende(n) gaa(n)t  mee met de middagtocht op 15 september a.s. 

 

NAAM……………………………………………………….. 

ADRES………………………………………………………. 

TELEFOON…………………………………………………. 

Ik (wij) stap(pen) op: 

11.15 uur bij kerk Heerlerbaan * 

11.25 uur bij Annakerk Bekkerveld * 

11.35 uur klooster Voskuilenweg  * 

11.45 uur Putgraaf  * 

11.55 uur zijkant schouwburg * 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is. 

 

Mocht u door omstandigheden vóór in bus willen zitten, geef dan aan op dit formulier. 

Ik wil graag vooraan in de bus willen zitten, want………………………………………….. 
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Aktiviteiten 

 
Dinsdag 7 juli  Samen eten bij Tulip Inn, Wilhelminaplein. Inloop 18.15 uur 

Dinsdag 7 juli  Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 

Donderdag 9 juli Tai-chi in ouderencentrum Haagdoorn  9.30 – 10.40 uur 

                      11.00 – 12.00 uur 

               Swing Inn  12.45 – 13.45 uur 

Dinsdag14 juli Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein, Aanvang 14.00 uur 

Woensdag 15 juli Samen wandelen met de Hart & Vaatgroep. Start 13.30 uur bij 

   restaurant Boer Biet op de Woonboulevard 

Donderdag 16 juli Tai-chi (zie 9 juli) 

Woensdag 29 juli Samen wandelen met (zie 15 juli) 

Dinsdag 4 augustus Samen eten bij Tulip Inn, Wilhelminaplein. Inloop 18.15 uur 

Disndag 4 augustus Gratis orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 

Dinsdag 11 augustus Koffie-uurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang 14,00 uur 

Woensdag 12 aug. Samen wandelen met ( zie 15 juli) 

Woensdag 26 aug.  Samen wandelen met (zie 15 juli) 

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

Dinsdag 1 september 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 15 juli) 

Donderdag 3 sept.  Tai-chi (zie 9 juli) 

Dinsdag 8 september Koffie-uurtje bij d’r Klinge. Pancratiusplein. Aanvang 14.00 uur 

Woensdag 9 sept. Samen wandelen met (zie 15 juli) 

Donderdag 10 sept. Tai-chi (zie 9 juli) 

Dinsdag 15 sept. Middagtocht naar Noord- en Midden-Limburg. (zie artikel pag.4)  

                                           


