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Nieuws voor onze leden,  

De Heerlense wijkraden Douve Weien/ Caumerveld en 

Aarveld/ Bekkerveld hebben een buurtbus in gebruik 

genomen.   

Met deze bus kunnen onze leden van de KBO Heerlen-Stad 

worden opgehaald en weer thuisgebracht voor onze 

maandelijkse activiteiten in de Twee Gezusters Luciushof.  
U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden via de 

voorzitter.  

Telefoonnummer: 0654343943  

Mail: jopieferkboheerlenstad@gmail.com  

 

Activiteiten juni  
Dinsdag 14 juni koffie-uurtje in de Luciushof aanvang 14.00 uur 

Donderdag 16 juni optreden De Kling in de Luciushof aanvang 14.00 uur 
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Eenmalige energietoeslag 2022. Wat moet u weten 
 
Veel mensen komen in de knel door de hoge 

energieprijzen. Daarom heeft dit kabinet besloten in 

2022 een eenmalige energietoeslag te geven aan 

ongeveer 800.000 huishoudens met een laag 

inkomen. 

De hoogte van de energietoeslag is verschillend per 

gemeente maar zal in de meeste gevallen tussen de 

€200,- en €800,- liggen. Wat een laag inkomen is, 

bepaalt elke gemeente zelf. In sommige gemeenten 

is dat een netto maandelijks inkomen dat niet hoger mag zijn dan 130% van de 

bijstandsnorm. Maar er zijn ook gemeenten die een grens hanteren van 125%, 120% of 

110% van de bijstandsnorm. Het gaat daarbij om het inkomen van de aanvrager en 
zijn/haar eventuele partner. Huur en zorgtoeslagen worden niet meegerekend in het 

inkomen. 

 

Fietshelm niet alleen verplichten voor 60-

plussers 
Het is geen goed idee om het dragen van een fietshelm 

alleen te verplichten voor 60-plussers, zo vindt 

seniorenorganisatie KBO-PCOB. Het instituut voor 

Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) 

komt met dit voorstel, naar aanleiding van nieuwe 
cijfers van het CBS over het aantal verkeersdoden dat 

in 2021 viel. Door één groep aan te wijzen werk je niet 

alleen stigmatiserend, maar mis je de kans om alle 

fietsongelukken aan te pakken. 

We zijn niet tegen het advies om een fietshelm te 

dragen, maar wel tegen het idee dat de helmplicht 

alléén voor 60-plussers zou moeten gelden. 

 

 

KBO Heerlen Stad is gestart met 

een toneelclub waarmee ze 

voorstellingen geven voor de eigen 
leden en voor andere organisaties. 

Daarom zijn ze door de KBO-PCOB 

deze maand uitgeroepen tot 

Afdeling van de maand, en krijgen 

ze taart voor 100 personen! 

Dat wordt smullen in Heerlen. 

 

 

 

Jazzclub Zuid Limburg 
Zondag 29 mei Sunset Swing 

Zondag 26-juni Down South Jazzband 

 

 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

 

   

  
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 


