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ctiviteit op 20-11-2019 om 14.00 uur. Lezing met als 

thema ”Groot Brittannië” 
De lezing gaat over het leven in Engeland met de Engelse 

invloed en de  verhouding van het Verenigd Koninkrijk met 
Europa. 
Engelsen lijken stijf, vreemd en vormelijk, maar hebben veel 

leerzaams te bieden qua gastvrijheid, humor en beschaving 
.Engeland heeft de wereld lang beheerst met zijn koloniën. 

Nu is de Brexit en de daaruit volgende “splendid isolation” 
van het eiland een actueel thema waar Dhr. Huver op in zal 
gaan. 

Met deze lezing wil hij u enthousiast maken over Great Britan op velerlei gebied. 
 

Kerstviering 19 December 2019 

 

Ook dit jaar zal de KBO Heerlen Stad een Kerstviering organiseren met als voorganger Kapelaan 
Beijk en aansluitend een Kerst diner. En dit alles zal dit jaar gehouden worden in restaurant Grand 

Turqoise. De aanvang is 14.00 uur tot 17.00 uur. 
Voor deze middag vragen wij onze leden een bijdrage van €10.00 en voor introducees €17,50 
U kunt voor het diner kiezen uit twee voorgerechten, twee hoofdgerechten (vis of vlees), en uit 

twee desserts. Consumpties zijn voor eigen rekening. 
 

Inschrijfformulier Kerstviering-diner 

 
Naam………………………………………………………………………………………… 

 
Adres………………………………………………………………………………………… 

 
Telefoon…………………………………………………………………………………… 

 
Introducee…………………………………………………………………………………. 

 

De kosten voor deze activiteit € 10.00 leden en €17.50 voor introducees dient u vóór 1 
december over te maken op NL02RABO0149392532 van KBO Heerlen Stad onder 

vermelding van Kerstviering 
U kunt dit formulier met het bedrag ook aan een van de bestuursleden overhandigen. 
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Pensioen en koopkracht moeten weer op peil in 2020 
 
Pensioenkorting dreigt in 2020. En dat terwijl 
gepensioneerden al vele jaren koopkracht inleveren. Tijd voor 

actie! KBO-PCOB bouwt op naar een Hete Herfst. Directeur 
Manon Vanderkaa: Den Haag mag senioren niet langer in de 

kou laten staan! 
 
Minister Koolmees heeft in juni weliswaar een 

pensioenakkoord gesloten met vakbonden en werkgevers, de gepensioneerden zijn daar 
nauwelijks bij betrokken geweest. Nu het akkoord concreet moet worden, en nu er massaal 

korting op de pensioenen dreigt, kan Den Haag zich niet meer voor de seniorenachterban blijven 
verstoppen. Manon Vanderkaa: “Ouderen moeten in 2020 gecompenseerd worden voor de 
achterblijvende koopkracht.” 

 
Tijdens Prinsjesdag werd al duidelijk dat 65-plussers weer weinig te verwachten hebben van dit 

kabinet. Van alle groepen Nederlanders gaan zij er het minste in koopkracht op vooruit. KBO-
PCOB accepteert dit niet. Onze boodschap steken we niet onder stoelen of banken en hij vindt 

volop weerklank. Met resultaat! Zo leidde druk van KBO-PCOB al tot verhoging van de 
ouderenkorting en de invoering van het Wmo-abonnementstarief.  
 

KBO-PCOB strijdt tegen armoede. 
 

De groeiende armoede onder met name de groep 55 – tot 66-

jarigen en de groep boven de 85 jaar is volstrekt onacceptabel in 
ons welvarende land. Via de actie “ouderen doorbreken de stilte” 

zetten we armoede bij senioren op de kaart. We zijn inmiddels 
zichtbaar en herkenbaar op dit onderwerp. Bij het verschijnen 
van het rapport “Armoede in Kaart 2019” gaf KBO-PCOB dan ook 

op verzoek commentaar aan de media. In de tweede kamer 
spraken we ons uit tijdens een rondetafelgesprek, samen met 

andere experts. Wij vertelden over wat het nu echt betekent om 
van bitter weinig geld te moeten rondkomen. 

 

 
 

ctiviteiten 
 

Dinsdag       5 november    Orgelconcert in de Pancratiuskerk van 13.00 tot 13.30 uur 

Donderdag   7 november    Tai-Chi in ouderen centrum Haagdoorn  9.15-10.15, 11.15-12.15 
Dinsdag     12 november    Koffie uurtje in de Luciushof  aanvang 14.00 uur 

Donderdag 14 november    Tai-Chi (zie 7 november) 
Woensdag  20 november    Lezing in de Luciushof over Brittania  aanvang 14.00 uur 
Donderdag 21 november    Tai-Chi (zie 7 november) 

Zondag      24 november    De Never Mind Jazzband, Auberge de Rouch Entree €15  aanvang14.00    
                                        uur 

Donderdag 28 november    Tai-Chi (zie 7 november) 
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                Haar en Visagie 
                       By 
                  Theunissen 
Valkenburgerweg 12   6411 BN Heerlen 
Telf. 045-5712727 

 

 


