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Activiteiten September 
Dinsdag 13 september Koffie uurtje Luciushof 14.00  uur 

Donderdag 22 september Overvloeishow ontmoetingen met Italie Luciushof 14.00 uur 

Vrijdag 23 september Algemene leden vergadering Luciushof 15.00 uur 

 

Ontmoetingen met Italië – Incontri con 

L’Italia 

“La bella Italia” vertegenwoordigt het 

toppunt van wellevendheid en levenslust! Het 
land kent zoveel verschillende aspecten, dat 

iedereen er eigen voorstellingen en 

ervaringen aan verbindt. Steden, vaak nog 

binnen hun middeleeuwse ommuring, met 

hun sierlijke gebouwen, grote musea en 

gezellige pleinen met evenwichtige 

verhoudingen. Maar ook oude dorpjes te 

midden van zonovergoten landschappen, die 

rijk zijn aan kleuren, geuren en smaken. 

Gepresenteerd door Dhr.Reinarts 

 

Voor de algemene leden vergadering kunt u zich alleen schriftelijk of per E-mail 
aanmelden bij de secretaris.(Dit in verband met reserveren van zaal) tot 14 

september 

 

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. 

Zeker twee dagen van tevoren 
aanmelden via de 

mail of mobiel. 

mailto:mgm.legius@hetnet.nl
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https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
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U kunt zich hiervoor telefonisch aanmelden via de voorzitter m.m.v. adres en 

telefoonnummer. 

Telefoonnummer: 0654343943 
Mail: jopieferkboheerlenstad@gmail.com 
 
 

Wachtwoord vergeten, wat nu? 
 
Het wachtwoord vergeten van een site of profiel? Dan lukt inloggen niet meer. Los dit 

op door het wachtwoord te wijzigen. 

 

Wachtwoorden wijzigen 
 
Een vergeten wachtwoord terughalen kan niet, behalve als het ergens staat 

opgeschreven. U kunt nog kijken of de browser het wachtwoord heeft onthouden. Is 
dat niet het geval, dan is er een nieuw wachtwoord nodig. Om dat in te stellen moet u 

wel bewijzen dat het account echt van u is. Dat is gemakkelijk als er een e-mailadres 

of een telefoonnummer gekoppeld is. De meeste accounts eisen dit, dus 

waarschijnlijk hebt u het al eens ingesteld.  

 

Bij wachtwoordherstel via het 

opgegeven e-mailadres krijgt u 

een link in een e-mail naar dat 

adres. Daarmee kan een nieuw 

wachtwoord worden ingesteld. 

Als het via een telefoonnummer 

gaat, dan komt er een sms’je 

met een code. Of als op de 
telefoon een codegenerator-app 

staat, kan die een code maken. 

 

Wachtwoord DigiD vergeten 
 

DigiD is een belangrijk account. Het is als een digitaal paspoort/ Inloggen bij de 

dienst kan door gebruikers en wachtwoord in te vullen. Of via de DigiD-app met 

bijbehorende pincode. 

Het wachtwoord bij de gebruikersnaam vergeten? Herstel het DigiD-wachtwoord dan 

via e-mail.  

Pincode van de DigiD-app vergeten? Dan moet u de app opnieuw activeren. Tik op 

het moment dat u de code in moet vullen op pincode vergeten. Tik onderaan op 

opnieuw activeren en doorloop de stappen. 
 

Meer bewegen voor ouderen blijft bestaan 
KBO Limburg maakt zich sterk voor behoud van de Provinciale 

steunfunctie MBvO, nadat het Huis voor de Sport aangaf daar 

per 1 april 2022 mee te stoppen. Er is een plan gemaakt om de 

steunfunctie vanaf 1 september voort te zetten. In dit plan is de 
KBO verantwoordelijk voor de projectondersteuning en het Huis 

voor de Sport voor de uitvoering. Vooralsnog voor een periode van anderhalf jaar. 

Het plan is positief ontvangen door gedeputeerde Madeleine Toorenburg. Eind 

augustus vindt de formele besluitvorming plaats. Daarmee kunnen heel veel senioren 

blijven bewegen. Mooi voorbeeld van belangenbehartiging voor onze senioren. 

mailto:jopieferkboheerlenstad@gmail.com


 
 

                 
      

            

                       

                                 

                              

              
       

                   

           

                                                                             

            

                                                                           

                                                                            

          

                                                                             

                                                                        

                                                                               

                                                                                 

                                                                            

         

                                                                        

        



 

 
 
 
 

 

 
 
 

  

 

 
 

 
 
 


