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Proeverijtjes met Limburgse Streek Producten. Vrijdag 19 oktober om 15.00 uur 

(Luciushof) 
We willen u graag kennis laten maken met streekproducten. Wie lekker os Limburg 
is, o.a. knaplook, moffelkoek, sjtekworst of kruitje. Het is de bedoeling om er een 
gezellige middag van te maken met een culinair tintje. Deze middag wordt 
gepresenteerd door Dhr. en Mw. Janssen. 
Voor deze middag moet u zich wel aanmelden (i.v.m.) de voorbereiding van de 
hapjes. Aanmelden kan tot uiterlijk 12-10-2018 

Kosten €3.00 p.p. . Aanvang 15.00 uur Opgave bij Mw.T.Gehlen 
 

erstshow breifabriek Marcienne op woensdag 24 
oktober a.s. 

Op woensdagmiddag 24 okt  a.s. gaan we weer naar 
de breifabriek Marcienne in Heinsberg-Kirchhoven om 
er de herfst-winter collectie te bekijken. U wordt   
ontvangen met koffie/thee en vlaai. Daarna kunt u 
genieten van een live modeshow met een presentatie 
van de exclusieve Marcienne damescollectie.  In de 
winkel kunt u zich uiteraard laten adviseren door de 
mannequins.  
De kosten van deze reis €7, en het inschrijfformulier 
kunt u tot 17 oktober afgeven Bij Mw.T.Gehlen  
Br.Aloysiusstraat 62 Heerlen 6411 KM  tlf.045-
5422946  Bij te weinig deelname zal deze reis niet 
door kunnen gaan. 
 .                                          
Vertrek kerk Heerlerbaan  om 14.00 
          Zijkant Schouwburg         14,15        
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Manon Vanderkaa (voorzitter KBO-PCOB) Profijt voor senioren onduidelijk 
 
Met belangstelling luisterden we dinsdag naar de troonrede. Zorgzaamheid spreekt uit de woorden van de 
Koning over de grote eenzaamheid onder 75-plussers. Goed dus dat de 
regering een speerpunt maakt van de aanpak van eenzaamheid, war 
centraal staat in ons Manifest Waardig Ouder Worden. Ook komt er €3 
miljard extra beschikbaar voor de ouderenzorg. Dat is hard nodig. 
 
In de troonrede werden vrijwilligers, kerken en verenigingen genoemd. 
Als KBO-PCOB onderstrepen we het belang hiervan. We moeten 
inzetten op de kracht van ouderen. Vrijwilligers en mantelzorgers die 
het verschil maken en lading geven aan omzien naar elkaar. 
 
Onzekerheid 
 
Ondanks de beloofde verbetering van de koopkrach, maakt de KBO-PCOB zich zorgen over de financiën van 
veel senioren. De zorgpremie stijgt, de zorgtoeslag stijgt niet mee. De huurtoeslag daalt, prijzen voor 
energie en dagelijkse boodschappen stijgen en pensioenindexatie blijft uit. We vragen ons sterk af of de 
fiscale maatregelen van het kabinet daar tegenop gaan wegen. Juist de senioren die financieel kwetsbaar 
zijn lijken nu extra te worden getroffen. Bovendien is er nog steeds geen zekerheid over de pensioenen en 
het pensioenstelsel. 
 
Op het gebied van wonen en veiligheid kan het beleid nog veel steviger. Jaarlijks komen er 75.000 
woningen bij, maar het is nog onduidelijk of die levensloopbestendig zullen zijn. Verkeersveiligheid en 
internetveiligheid staan genoemd, maar we weten niet of dit beleid ten goede komt aan ons senioren. 
 
Nu de economie bloeit en de begroting groeit, verwacht KBO-PCOB van dit kabinet dat ouderen daarvan 
mee profiteren.   
 

Honderdduizenden senioren lopen risico geld te laten liggen           
 
230.000 senioren-huishoudens   missen mogelijk huur- of zorgtoeslag. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht 
van vijf organisaties voor senioren en gepensioneerden. Zij willen dat de overheid burgers actiever gaat 
wijzen op toeslagmogelijkheden en werkt aan meer gebruiksvriendelijkheid van het toeslagenstelsel. 
 
Lang niet alle senioren die recht hebben op huur- of zorgtoeslag, vragen 
deze ook daadwerkelijk aan. Eén op de zes huishoudens 55+ mist 
mogelijk huurtoeslag. Eén op de tien 55+ huishoudens laat wellicht 
zorgtoeslag liggen. Dit blijkt uit bestudering van de CBS cijfers. Het is 
belangrijke informatie in aanloop naar Prinsjesdag. Onderbenutting van 
toeslagen door seniorhuishoudens heeft namelijk een negatief effect op 
de koopkracht en de zelfstandigheid van ouderen. 
 
Huishoudens met een lager inkomen kunnen aanspraak maken op 
toeslagen. Toekenning van huur- zorgtoeslag is afhankelijk van inkomen 
en vermogen. Toekenning gebeurt niet automatisch. Het is nodig om de toeslagen en de bijbehorende 
voorwaarden te kennen, en de toeslag persoonlijk aan te vragen.                                                                               
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Inschrijfformulier Kerstshow Marcienne 24-10-2018 

 

Naam…………………………………………………………………………. 

 

Adres…………………………………………………………………………. 

 

Telefoon……………………………………………………………………… 

 

Ik/wij stap(pen) op: 

 

14-00 uur  St. Joseph kerk Heerlerbaan 

 

14.15 uur   Zijkant Schouwburg 

 

Dit formulier en €7.00 inleveren bij Mw.T.Gehlen  Br.Aloysiusstraat 62  6411 KM Heerlen tot 17-10-2018 

 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Aanmelding Proeverijtjes over en met Limburgse Streek producten 19-10-2018 

 

Naam…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Adres…………………………………………………………………………………………………….. 

 

Telefoon…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

Dit formulier en €3.00 inleveren bij Mw.T.Gehlen  Br.Aloysiusstraat 62  6411 KM Heerlen tot 12-10-2018 

 

Activiteiten 
 
Dinsdag            2  oktober       Middagpauzeconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 

Donderdag       4  oktober      Tai-Chi in ouderencentrum Haagdoorn 9.15-10.15,  11.15-12.15     

Dinsdag             9  oktober      Koffie uurtje Luciushof.  Aanvang 14.00 uur 

Donderdag     11  oktober      Tai-Chi (zie 4 okt) 

Donderdag     18  oktober      Tai-Chi (zie 4 okt) 

Vrijdag            19  oktober       Proeverijtjes met en over Limburgse streek producten. Aanmelden s.v.p. Kosten €3.00    

                                                     voor deze middag Aanvang 15.00 uur  

Woensdag      24  oktober       Kerstshow Marcienne 

Donderdag     25  oktober       Tai-Chi (zie 4 okt) 

Zondag           28  oktober        Hot Pepper Jazzband  Auberge de Rousch vanaf 14.00 uur  entree:€15.00 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


