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Activiteiten 
De KBO Heerlen Stad heeft in de maanden Julie/Augustus een zomerstop ingelast. Dat wil 
zeggen dat er in deze maanden geen activiteiten georganiseerde zullen worden. 
 

                 De KBO Landgraaf organiseert “ Proef de Zeeuwse mossel” !!! 
Op 20 augustus 2022 is in Yerseke weer het jaarlijks terugkerend gezellig feest: Mosseldag. 
U kunt er mosselen eten, meevaren op de Oosterschelde in een mosselkotter, er is een grote 
braderie, een kermis en nog een heleboel andere activiteiten.  
 
Na aanmelding kunt u het geld overmaken op rekening van: 

KBO Landgraaf: NL 98 RABO 0146047117 onder vermelding Yerseke 

 
In de bus krijgt u een welkomst hapje en een drankje. 

Opstapplaatsen: 

8.30 uur Station Landgraaf 
8.40 An d’r Put buurthuis ,Pastoor Scheepersstraat 3 te Waubach. 
8.45 uur Socio project buurthuis, Terbruggen 16 te Eygelshoven 
Zorgt u ervoor om 10/15 minuten van te voren aanwezig te zijn? 
Om 17.30 uur gaan we met de bus weer huiswaarts, dan zijn we rond 20.00 uur weer thuis. 
Moet u opgehaald worden? Onderweg kan de reisleider u vertellen hoe laat we weer op uw 
plaats van bestemming zijn. 

Bij onvoldoende deelname moeten we de dagtocht helaas annuleren en vol is 
vol.  
 

Het weer in Den Haag 
 

U kent misschien wel het liedje van Conny Stuart Wat voor weer zou het zijn in Den 
Haag?  

 
 

Mis deze leuke KBO activiteit niet en meld u aan  
voor 1 augustus 2022. 

Dit kan bij: Nettie van Wanrooij:  
telefoon 0657542790. 
De kosten bedragen € 35 p.p voor leden en € 40 
p.p. voor niet leden. 
Natuurlijk zijn de leden en niet leden uit 
Kerkrade ook weer welkom. 
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Nu dat precies is wat we allen dachten in de 
afgelopen weken. Wat voor politiek weer is het in 

Den Haag? Ondanks dat het kabinet op weg is, 
zien we nog weinig echte plannen. 

Wel is de nieuwe pensioenwet gelanceerd. Samen 
met de andere seniorenorganisaties hebben we 
ernaar gekeken en komen maar tot één 

conclusie; het wordt tijd dat het koopkrachtige 
pensioen er komt, en dus tijd voor actie. We zijn 

daarom met de seniorencoalitie gestart met een 
petitie: pas de pensioenwet aan! 
 

Wij eisen. 
De pensioenen moeten vanaf nu worden geïndexeerd en er moet indexering in de toekomst 
mogelijk zijn. Indexatie mag niet langer afhankelijk zijn van de dagelijks veranderende 
marktrente. De aanvullende pensioenen zijn sinds 2010 bijna een kwart minder waard 
geworden. Daarom moet er vanaf nu worden geïndexeerd. 
 
Geef gepensioneerden een echte stem in dit hele proces. Praat niet over hen, maar met hen. 
Ook als straks het nieuwe stelsel een feit is. In het wetsvoorstel hebben de sociale partners 
een grote rol, ook als het om het verdelen van de pensioenvermogens gaat. Ten onrechte 
hebben de gepensioneerden alleen maar een hoor recht en geen medezeggenschap. Terwijl 
het toch ook gaat om de verdeling van door hen gespaard geld. 
 

Technologische ontwikkelingen 
Technologie kan een handig hulpmiddel zijn om het leven te verbeteren en te 
vergemakkelijken. Dat blijkt ook uit de ervaringen met de applicaties van de Europese AAL 
projecten (Active and Assisted Living).  
Hiermee worden technologieën, vaak apps voor op de telefoon, ontwikkeld om ervoor te 
zorgen dat senioren langer zelfstandig en gezond thuis kunnen blijven wonen. Onze  rol als 
KBO-PCOB is om te kijken of senioren die ook daadwerkelijk willen en kunnen gebruiken. Wij 
helpen ontwikkelaars kijken door de bril van ouderen. Daar ligt onze impact. Als je iets kan 
maken wat voor senioren interessant en bruikbaar is heb je iets in handen dat iedereen kan 
gebruiken. 
 
Mailen naar meer mensen. Wanneer CC of BCC 
Aan: e-mail primaire ontvangers 

Zet achter Aan de hoofdontvanger(s) van de e-mail, bijvoorbeeld de mensen van wie u een 
reactie verwacht. 
CC: kopie ter informatie 
Naar e-mail adressen die achter CC staan, gaat een kopie van het mailbericht. Zet hier de 
personen die op de hoogte moeten zijn van de inhoud van de mail, maar van wie u niet 
perse een reactie nodig hebt. Ontvangers kunnen de adressen die hier staan zien. 
BCC: andere ontvangers verbergen 
Met BCC stuurt u een blinde kopie. Ontvangers zien dat u de afzender bent, maar ze 

zien niet dat de e-mail ook naar anderen verstuurd is of naar wie. Handig als de 
ontvangers elkaar niet kennen. Willen ontvangers de mail beantwoorden, dan krijgt 

alleen de verzender dat bericht. 



 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

 



   

  
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


