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Kerstviering 19 december. 

 

In de info-2019-11 zijn wij vergeten het adres van restaurant Grand 
Turqoise te vermelden. 
Dit is Wilhelminaplein 7. Ingang is om de hoek bij het kruisbeeld. 

U kunt zich nog aanmelden voor deze middag. 
 

 
 

Het bestuur van de KBO Heerlen Stad wenst al haar leden:  

 

Prettige Feestdagen en een goed en gezond 2020. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Activiteit op woensdag 15 januari 

Lezing over Zuid Afrika. 

Cuna producties nemen ons mee op reis naar Johannesburg, Pretoria, Swaziland en Kaapstad. 
Het wordt een reis door natuurparken met al hun flora en fauna die deze streek rijk is. Het geheel 

wordt ondersteund door authentieke Afrikaanse muziek. Zij zullen onze kennis en kijk op Zuid 
Afrika verrijken. Woensdag 15 januari 2020 Luciushof Putgraaf. Aanvang 14.00 uur 
 

In de info-2020-1 zullen wij het jaarprogramma over 2020 vermelden. 
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In 2020 hoeven de meeste pensioenfondsen niet te korten. Dat 

liet minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken aan de Tweede 

Kamer weten. Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: Goed dat 
de minister nu ingrijpt. Maar we zijn er nog niet. 

KBO-PCOB heeft zich in de afgelopen maanden, samen met 
vakcentrales en seniorenorganisaties, alles op alles gezet om 

kortingen en premieverhogingen in 2020 niet door te laten gaan. 
Manon Vanderkaa: Dat zou funest zijn voor het vertrouwen in het 
pensioenstelsel en in het pensioenakkoord dat we aan het uitwerken zijn. 

Tegelijkertijd is er nog veel werk aan de winkel om uiteindelijk tot een koopkrachtig pensioen – 
het doel uit het pensioenakkoord – te komen. Er is tien jaar niet geïndexeerd . Dat voelen 

gepensioneerden en werkenden later, dagelijks in hun portemonnee en daar moet snel 
verandering in komen.  
 

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk langer geldig 
  
In aanmerking. 

U moet voor de verloopdatum van uw rijbewijs een 

Gezondheidsverklaring hebben ingediend bij het CBR. Ook 
gelden nog een paar andere voorwaarden. U ontvangt daarna 
bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling 

valt. 
 

Als u uw verlopen rijbewijs mag blijven gebruiken, gelden wel 
een paar extra beperkingen. U kunt alleen in Nederland rijden, 

dus niet in het buitenland. U mag niet met vrachtwagen of bus 
rijden en uw verlopen rijbewijs is niet geldig als 
legitimatiebewijs.  

 
 

Bewustwording digitaal nalatenschap. 

Voor het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer dat onlangs is gehouden over digitale 

nalatenschap, heeft KBO-PCOB via een position paper mooie inbreng geleverd. Daarin geven we 
aan dat het belangrijk is om na te denken over wat senioren willen dat er gebeurt met hun digitale 

gegevens na het overlijden. Digitale vaardigheid is belangrijk, maar bewust zijn van een digitaal 
nalatenschap is dat ook. 
Als een internet gebruikende senior wegvalt, is het niet vanzelfsprekend dat de partner of 

naastende vaardigheden bezitten om de bestaande accounts offline te zetten of dat ze weten op 
welke media de overledene actief was. Bespreek daarom uw wensen. Wie mag uw e-mails lezen? 

Wat wilt u met uw foto’s en bestanden? Wat doet u met een domeinnaam? 
 
Activiteiten 

Donderdag   5 december  Tai-Chi in ouderen centrum Haagdoorn 9.12-10.15  11.15-12.15  
Dinsdag     10 december  Koffie uurtje in de Luciushof Aan vang 14.00 uur 

Donderdag 12 december  Tai-Chi ( zie 5 december) 
Donderdag 19 december  KBO Kerstviering in restaurant Grand Turqoise aanvang 14.00 uur 
Donderdag   9 januari      Tai-Chi zie 5 december) 

Dinsdag     14 januari      Koffie uurtje in de Luciushof  aanvang 14.00 uur 
Woensdag  15 januari     Dia presentatie over Afrika  Luciushof  aanvang 14.00 uur 

 
 
 

 

Deze foto van Onbekende auteur is 

https://www.flickr.com/photos/parkris/3673296726
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Haar en Visagie 
                       By 
                  Theunissen 
Valkenburgerweg 12   6411 BN Heerlen 
Telf. 045-5712727 

 

 


