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Lezing over de Maas op woensdag 19 september 

De Maas van open riool naar natuur paradijs. 
De lezing betreft een landschap biografische, historische en 
ecologische beschouwing over de geschiedenis van Heerlen en zijn 
relatie tot de grote rivieren. We maken een reis door de tijd. We 
beschrijven het ontstaan van landschappen, en de rol van Maas en 
Rijn. 

Deze lezing wordt gegeven door de heer J.Nillesen. Aanvang 14.00 uur. Plaats Luciushof-Putgraaf over 

de Maas 

A 

Postzegel mag opnieuw duurder  

 
Postzegel mag opnieuw duurder  

worden, KBO-PCOB vreest dat post 

 'een luxe' wordt 

  
 

Het versturen van de post kan binnenkort weer flink  
duurder worden. PostNL mag namelijk de prijs van een 
 postzegel met maximaal 14,2 procent verhogen. 
 Daarmee kan de prijs van een standaard postzegel 

 vanaf oktober 2018 uitkomen op 95 cent. KBO-PCOB  
is hier niet blij mee. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat 
 de verzendkosten door zeven van de tien senioren nu 
 al als te hoog beoordeeld worden. De hoge kosten zijn 
 voor bijna drie van de tien senioren weleens reden 
 geweest om een briefkaart of een pakket dan maar niet 
 te versturen. 
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Financiële positie van gepensioneerde vrouwen  
moet verbeteren. 
 

    

 

 

Nabestaanden worden vaak geconfronteerd met een lager dan verwacht inkomen. Na het verlies 

van een geliefde volgt voor vele nabestaanden een inkomensval doordat het 

nabestaandenpensioen ontoereikend of soms volledig afwezig is. Vooral vrouwen worden   

hierdoor ernstig geraakt. 

Een pensioen voor nabestaanden voorziet in een dekking voor een risico dat een gezin niet kan dragen. KBO-PCOB 

vindt dat iedereen in Nederland recht heeft om, zeker in dit soort verdrietige omstandigheden, een gezonde 

financiële basis te houden.    

Kamerleden Pieter Omtzigt (CDA) en Eppo Bruins (Christenunie)   zien op basis van het huidige stelsel                   

aanleiding voor een initiatiefnota om aanpassingen aan het nabestaandenpensioen door de Tweede Kamer              

te laten doorvoeren. Het huidige stelsel kent onder meer onduidelijke regelingen en onvoldoende dekking.          

KBO-PCOB vraagt al langer aandacht voor de inkomenspositie van (bijna) gepensioneerde vrouwen en is         

voorstander van het aanpakken van deze problematiek.            

 Activiteiten 

Dinsdag        4  september    Middagpauzeconcert in de Pancratiuskerk. Aanvang 13.00 uur 

Donderdag  6 september     Tai-Chi in ouderencentrum Haagdoorn. 9.15-10.15,  11.15-12.15 

Dinsdag       11 september    Koffie uurtje . Aanvang 14.00 uur  Luciushof-Putgraaf 

Donderdag 13 september    Tai-Chi (zie 6 sept.) 

Woensdag  19 september    Lezing over de Maas. Aanvang 14.00 uur Luciushof-Putgraaf 

Donderdag 26 september    Tai-Chi  (zie 6 sept.) 

Vrijdag        28 september    Beleefplus beurs te Venray 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


