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Lgemene ledenvergadering op 7 maart in A gene Bek . Aanvang 14.00 uur. Na het officiële gedeelte 

is er een muzikale omlijsting door Mw. Nadine Maes.   
 
ktiviteiten maart 
 

Woensdag 14 maart optreden van de cabaretgroep “de Kriekele” aanvang 14.00 uur 
Zij brengen een gevarieerd middag vullend programma met liedjes en sketches in het Maastrichts met af 
en toe een Nederlands tintje. Laat u verrassen door deze cabaret groep. 
 
 Op dinsdag 27 maart zal er een rondleiding door het Parkstad Theater in Heerlen gehouden worden. 
Tijdens de rondleiding kunt u proeven van het dynamische leven in Theater Heerlen en we nemen een 
kijkje achter de coulissen van het Theater.De rondleiding gaat langs het toneel, de foyers en de 
kleedkamers, en onderweg hoort u allerlei bijzondere verhalen over de voorstellingen, artiesten en de 
architectuur van het gebouw. 
De kosten voor deelname zijn €6.50 
(inclusief koffie/thee en vla ) De duur van 
de rondleiding zal ongeveer 2.5 uur zijn. 
Samenkomst 14.00 uur voor het Theater  
(Schouwburgplein)  
Aanmeldingen zie laatste blad van deze 
info. 
 

 
ieuw  dit jaar is dat we een 

jaarprogramma hebben opgezet zodat u 
kunt zien op welke data en wat voor soort 
activiteit de KBO het lopende jaar 
organiseert. Natuurlijk zullen we in onze 
maandelijkse uitgave van dit infoblad 
stilstaan bij de actuele activiteiten voor de 
betreffende maand. Het jaarprogramma is 
natuurlijk onder voorbehoud.  
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Landelijke Belangenbehartiging KBO-PCOB  4e kwartaal 2017 
 
Wet Hillen  
Met het afschaffen van de Wet-Hillen ervaren senioren dat zij worden gestraft voor het jarenlang op 
orde hebben van hun huishoudboekje. Ruim 80% van de mensen die gebruik maakt van de Hillen-aftrek 
is 55 jaar of ouder. Op 16 november bracht KBO-PCOB dit signaal helder naar voren tijdens een 
hoorzitting rond de voorgenomen maatregel.  
In een lang debat sprak de Kamer daarna met de staatssecretaris van Financiën, Menno Snel, over het 
voornemen de Hillen-aftrek uit te faseren. Het debat spitste zich toe op de financiële en 
maatschappelijke effecten van de maatregel, de compensaties voor mensen die buiten-proportioneel 
worden getroffen en de zorgvuldigheid van het proces.  
Op 23 november stemde de Tweede Kamer in met de ‘Wijziging van de Wet inkomsten-belasting 2001 
tot het geleidelijk uitfaseren van de aftrek wegens geen of geringe eigen-woningschuld’. De partij 50Plus 
besloot daarop een referendumverzoek uit te zetten om het onderwerp alsnog terug op de agenda te 
krijgen. Dit is inmiddels gelukt. KBO-PCOB blijft het onderwerp volgen. 

 
Kleine pensioenen  
Op 7 november sprak de Tweede Kamer over het wetsvoorstel 
Waardeoverdracht kleine pensioenen. De Kamer was in 
meerderheid blij met het wetsvoorstel van SZW-minister 
Koolmees waarmee pensioenuitvoerders kleine pensioenen 
kunnen overdragen aan de huidige pensioenuitvoerder van een 
deelnemer. Hierbij gaat het over een pensioenbedrag van 
minder dan €467,89 per jaar. Het wetsvoorstel beperkt de nu 
bestaande versnippering van deze kleine pensioenen en zal tot 
minder administratieve kosten leiden.  
KBO-PCOB vroeg eerder aandacht voor goede en tijdige informatie. De minister bevestigde dat de 
communicatie helder moet zijn. D66 diende een amendement in om de invoerings-datum van 1 januari 
2017 uit te stellen naar 1 januari 2018. De Tweede Kamer en de minister ondersteunden dit voorstel. 
Hiermee ontstaat ook ruimte om helder en tijdig te communiceren met de mensen met kleine 
pensioenen. 

 

Zorg, wonen en welzijn  
 
Ouderen woonakkoord  
 
De Tweede Kamer stemde in december in met de motie van 
Kamerlid Carla Dik-Faber (CU) om een zogenaamd ouderen 
woonakkoord te sluiten. De motie vraagt aandacht voor 
ouderen die zelfstandig willen wonen en ook zorg nodig 
hebben. Een ouderen woonakkoord moet ervoor zorgen dat 
ouderen zelfstandig kunnen wonen, maar met anderen in 
de buurt en zorg bij de hand. Het past in de lijn met langer 
tuis wonen. Op een kwalitatief goede manier oud worden, 
daar hoort een veilige en passende woning bij. We blijven 
het dossier volgen en sluiten regelmatig aan bij het overleg 
op het ministerie. 

 

 

 

 



 
Voorkom ‘zorg val’  
 
Begin december verschenen in diverse media berichten over de zgn. zorg val voor mensen met dementie 
die op de wachtlijst staan voor het verpleeghuis. Ouderen die op een wachtlijst staan voor een 
verpleeghuis krijgen minder zorg en betalen daarvoor nota bene een hogere eigen bijdrage. Zolang 
mensen thuis wonen, worden hun huishoudelijk hulp, dagbesteding en casemanager door gemeenten en 
zorgverzekeraars betaald. Deze hulp valt onder de Wmo en Zvw. Wanneer er meer zorg nodig is en het 
thuis wonen niet meer gaat, verhuizen mensen met dementie meestal naar een verpleeghuis met 24-
uurszorg. Deze zorg valt onder de Wlz. De Wlz gaat uit van een vast budget per persoon en niet vanuit de 
gewenste behoefte aan zorg. Daardoor krijgen mensen die op de wachtlijst staan minder zorg dan ze 
nodig hebben. Dat heet zorgval. In de media vroeg KBO-PCOB om actie van de betrokken 
bewindspersonen. Dit werd breed ondersteund. Kamervragen volgden. 

 

 
Ctiviteiten 

 

Zondag        25 februari   Jazzclub Zuid-Limburg. Optreden door de Barrelhouse Jazzband in Auberge de  

                                        Rousch . Aanvang 14.00 uur entree €15.00, donateurs €10.00 

Woensdag   28 februari   Activiteit in A gene Bek. Powerpoint presentatie over de Geul 

Donderdag  1   maart      Tai-Chi in Ouderencentrum Haagdoorn 9.15-10.15.  10.15-11.15 

Dinsdag       6  maart       Middag pauze orgelconcert in de Pancratiuskerk  aanvang 13.00 uur 

Woensdag   7  maart       Jaarvergadering in A gene Bek.  14.00 uur 

Donderdag  8  maart       Tai-Chi (zie 1 maart) 

Maandag     12 maart       Koffieuurtje bij d’r Klinge, Pancratiusplein. Aanvang 14.00 uur 

Woensdag   14 maart       Activiteit in A gene Bek door cabaretgroep de “Kriekele” aanvang 14.00 uur 

Donderdag  15 maart       Tai-Chi ( zie 1 maart) 

Woensdag   21 maart       Leeskring in A gene Bek. Aanvang 14.00 uur 

Donderdag  22 maart       Tai-Chi (zie 1 maart) 

Zondag        25 maart       Jazzclub Zuid-Limburg. Optreden door de Four Stream N.O. Jazzband in  

                                         Auberge de Rousch . Aanvang 14.00 uur. 

Dinsdag       27 maart       Activiteit. Rondleiding Parkstad Theater Heerlen 

Donderdag  29 maart       Tai-Chi (zie 1 maart) 

Vrijdag        30 maart       Appeltaartmatinee in Theater Heerlen door Jong Talentklas van het  

                                         Conservatorium Maastricht onder het genot van een kop Koffie/thee met vlaai.   

                                         Aanvang 12.00 entree €6,50 

Dinsdag       3 april          Middagpauze orgelconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 
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Jaarprogramma 2018 

 
Januari: 
08-01   koffie uurtje bij d’r Klinge 
10-01 leeskring 
24-01 bezoek L 1  
Februari: 
19-02  koffie uurtje bij d’r Klinge 
28 -02 presentatie de Geul, parel van zuid Limburg 
Maart: 
07-03 jaarvergadering  
12-03 koffie uurtje bij d’r Klinge      
14-03 cabaretgroep de Kriekelen    
21-03 leeskring                              
27-03 rondleiding Parkstad Theater Heerlen                
April: 
09-04 koffie uurtje bij d’r Klinge 
11-04 lezing over Amerika door de heer R. Huver 
16-04 bezoek breifabriek Marcienne ( voorjaarsshow ) 
25-04 bezoek Keukenhof                                             
Mei: 
02-05 leeskring 
14-05 koffie uurtje bij d’r Klinge 
23-05 lezing over het geheugen door mevr A. Mooij 
Juni: 
11-06 koffie uurtje bij d’r Klinge 
20-06 bezoek Haus der Geschichte (Bonn, D) 
Juli: 
04-07 leeskring 
09-07 koffie uurtje bij d’r Klinge 
September: 
05-09 leeskring 
10-09 koffie uurtje bij d’r Klinge 
19-09 lezing over de Maas door de heer J. Nillesen 
28-09 boottocht over de Maas 
Oktober: 
08-10 koffie uurtje bij d’r Klinge 
12-10 rondleiding Canisius stroopfabriek 
24-10 bezoek breifabriek Maricienne ( kerstshow) 
November: 
07-11 leeskring 
12-11 koffie uurtje bij d’r Klinge 
14-11 overvloeishow over de Toscana ( Italië) door de heer G. Reinarts 
+December: 
10-12 koffie uurtje bij d’r Klinge 
20-12 kerstviering 

    

 

 

 



 

 

Inschrijfformulier  Theater Heerlen 

 

Naam………………………………………………………………………………………… 

 

Adres………………………………………………………………………………………… 

 

Telefoon…………………………………………………………………………………… 

 

 

De kosten voor deze rondleiding bedragen €6.50 en  dient u vóór 19 maart over te maken 
op NL02RABO0149392532 t.a.v. KBO Heerlen Stad onder vermelding van rondleiding 
parkstad Theater. 
Gelieve dit formulier vóór 19 maart op te sturen , te brengen of te bellen naar 
Mw.T.Gehlen Br.Aloysiusstraat 62     6411 KM Heerlen telf.045-5422946  (gelegen tussen 
de Klompstraat en de Gasthuisstraat ) 

                                                                          
 


