Kienen januari

Januari 2019

Op vrijdagmiddag 22 februari aanstaande organiseert de
seniorenvereniging Heythuysen weer haar traditionele kienmiddag
in Ouderencentrum Huize Beek en Bos.
Het kienen begint om 14.30 uur.
Bent u er nog nooit geweest, kom eens langs; het is gezellig, spannend
en u dingt voor weinig geld mee naar mooie prijzen!

Alzheimer Café Leudal 2019
Graag herinnert onze vereniging u aan de bijeenkomsten van het Alzheimer Café die maandelijks in Zorgcentrum Beek en Bos worden gehouden
voor iedereen die met dementie te maken heeft. Ze worden elke vierde
dinsdag van de maand gehouden in Zorgcentrum Beek en Bos, L'Unionlaan 1, behalve in juli en augustus.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Het programma start om 19.30 uur en
eindigt om 21.30 uur. De toegang en koffie en thee zijn gratis. Voor de
overige consumpties wordt een bescheiden bijdrage gevraagd.
De bijeenkomsten voor de eerste helft van 2019 zijn als volgt:
26 februari
Dementie op jonge leeftijd
26 maart
Onbegrepen gedrag bij dementie
23 april
Wetenschappelijk onderzoek en dementie
28 mei
Therapieën en dementie
25 juni
Humor en dementie

Aangemeld als lid
Mw. D. Gubbels-Verhaeg
Mw. M. Engels-Schroen
Dhr. H. Geerts

Vinkenstraat 23
Cath. Daemenstraat 59
Bongerd 5

Van harte welkom bij de afdeling KBO Heythuysen.
Wij hopen u vaak bij een van onze activiteiten te mogen begroeten.

Overleden leden
Mw.
Mw.
Mw.

J. Hebben-Smedts,
Horionstraat 11
A. Geerts-Hellenbrand
Bongerd 5
C. van den Berg-Schroen L'Unionlaan 18
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voor het laatste nieuws:

www.senioren-heythuysen.nl

VOORAANKONDIGING JAARVERGADERING
Op vrijdag 22 maart 2019 vindt de jaarlijkse leden
vergadering van onze vereniging plaats in
De Bombardon. Aanvang 14.00 uur.
De vergaderstukken worden bijgevoegd in het KBO/PCOB
blad van februari.

Jaarprogramma 2019
educatie/informatie.
Vrijdagmiddag 18-01 Brandveilig leven doe je zo.
Vrijdagmiddag 15-02 Heythuysen in de Tweede Wereldoorlog.
Vrijdagmiddag 12-04 Zorg in de laatste levensfase:
met welke problemen kun je te maken
krijgen?
Vrijdagmiddag 13-09 Munttheater Weert:
kijkje achter de schermen.
Vrijdagmiddag 18-10 Bezoek Medicura Zorgwinkel Roermond.
Vrijdagmiddag 15-11 Presentatie likeuren i.s.m. de Waaier.

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Secretariaat: Hooghveld 18 6093 DB Heythuysen, tel. 0475-492773
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Buren
Hulp
Nodig?
Bel: 06-39614478 DOEN!
U krijgt een contactpersoon van Heitser
Burenhulp aan de lijn die zorgt dat u
geholpen wordt.

DATA EETPUNTEN 2019
De Bombardon
China Garden
De Gouverneur
De Busjop
De Tump
De Bombardon
Mélange
Porto Maurizio
De Tump
De Bombardon
Het Hoofdkantoor
De Busjop

dinsdag
dinsdag
maandag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
dinsdag
maandag
dinsdag

15 januari
19 februari
18 maart
16 april
14 mei
18 juni
16 juli
20 augustus
17 september
15 oktober
18 november
17 december

Onze website: www.senioren-heythuysen.nl
Bezoekt u ook wel eens onze website? Doen! Het is beslist de
moeite waard. U vindt er bijvoorbeeld foto’s van de kerstviering van
afgelopen december. Vaak is er uitgebreidere informatie te vinden
over de onderwerpen die in het Infoblad staan.
Verder: het laatste nieuws het eerst op de website.
Dus: klik op www.senioren-heythuysen.nl en laat u verrassen.
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Meer Bewegen voor Ouderen
Fitness!
Momenteel wordt er door leden van onze vereniging gebruik
gemaakt van de mogelijkheid om óf op donderdag van 11.00 uur tot
12.00 uur of op vrijdag van 9.00 uur tot 10.00 uur te fitnessen bij Laco.
Er is zoveel belangstelling dat er zelfs een wachtlijst is.
Daarom zijn we de mogelijkheden nagegaan om een extra fitnessgroep
te starten. Dit kan bij Laco op maandagmiddag van 14.00 uur tot 15.00
uur. Hiervoor is een minimaal aantal van 12 deelnemers nodig.
Heeft u belangstelling en kunt u de maandagmiddag geef
dit dan door aan Tonnie Horstermans, tel. 494650. Ook
voor meer informatie kunt u bij haar terecht.

In 2019 een vaste eigen bijdrage Wmo.
Tot nu toe was de eigen bijdrage Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(Wmo), afhankelijk van het inkomen, het vermogen en het gebruik van
Wmo-voorzieningen. Hoe hoger het inkomen en het vermogen en hoe
meer zorg, hoe hoger de eigen bijdrage. Dit kon oplopen tot enkele
honderden euro’s per maand.
Vanaf 1 januari 2019 zijn de hoogte van het inkomen en de hoeveelheid
spaargeld voor de Wmo niet meer van belang. Ondersteuning vanuit de
Wmo kost vanaf deze datum voor iedereen € 17,50 per vier weken.
Het maakt niet uit wat voor hulp u krijgt vanuit de Wmo, voor hoeveel uur
of voor welk bedrag. De eigen bijdrage is voor iedereen gelijk en geldt
bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassing
en vervoermiddelen. Gemeenten kunnen wel een lagere eigen bijdrage
vragen, bijvoorbeeld als iemand een minimuminkomen heeft.
Met deze maatregel wil de regering de zorg voor iedereen toegankelijk en
betaalbaar maken.
U weet nu precies waar u aan toe bent en weet al voordat u zorg en
ondersteuning aanvraagt, hoeveel deze zorg u gaat kosten.
De nieuwe eigen bijdrage geldt vanaf 1 januari 2019.
Voor een Wmo aanvraag of informatie kunt u contact opnemen met het
Wmo-loket van de gemeente (0475-859000).
Ook kunt u terecht bij onze eigen ouderenadviseurs. U kunt hiervoor
contact opnemen met Cocki Westerburgen,  492172
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Wist u dat het Samen Zorgen Huis Leudal…

Eetpunt Heythuysen

* Bestaat uit vrijwilligers, die samen het initiatief hebben genomen

om op basis van gemeenschapszorg te komen tot een ‘kort bij
thuis ziekenhuis’
* Professionele ondersteuning krijgt van: Zorg&Co, CZ, Meditta,
huisartsen van Leudal, ziekenhuizen SGJ te Weert en Laurentius
te Roermond.
* Ervan overtuigd is dat elk mens een zorgtalent in zich heeft. Ze
de mensen willen prikkelen en stimuleren om deze talenten bij
zichzelf te ontdekken en ontwikkelen.
* Een ‘kort bij thuis ziekenhuis’ wordt met opnames met een duur
van maximaal 6 maanden.
* Zorg biedt aan patiënten die eigenlijk niet meer in het ziekenhuis
hoeven te liggen, maar nog niet naar huis kunnen.
* Ook respijtzorg aanbiedt, om de mantelzorgers even op adem te
laten komen.
* Ook enkele kamers krijgt voor palliatieve en terminale zorg.
* Heel dankbaar is voor de vrijwilligers die tot nu toe al enthousiast
aan het werk zijn, in de tuin, bouw, communicatie maar ook al
voor de zorg en keuken.
* Nog zeker 100 vrijwilligers nodig heeft om straks een succes te
kunnen zijn!
* Vrijwilligers zoekt voor een specifieke klus of voor een vaste
taak.
Je kunt een dagdeel of hele dag of avond komen. Je kunt een of
meer keren per week komen, of per maand. Er zijn vele
mogelijkheden!
* Zorgt dat vrijwilligers tijdens hun werkzaamheden verzekerd zijn
via de gemeente.
* Een website heeft waar alle informatie en het laatste nieuws kunt
nalezen. Kijk eens op www.samenzorgenhuisleudal.nl
* Graag een presentatie komt geven bij uw vereniging voor meer
informatie en werving.

Aanmelden als vrijwilliger:
ja, graag!!!
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Het volgende eetpunt voor senioren uit Heythuysen is op dinsdag
19 februari bij China Garden.
We beginnen om 12.00 uur en sluiten omstreeks 13.30 uur de
maaltijd af.
Kosten € 10,00 p.p. excl. drank, te voldoen bij opgave.
Opgave inleveren tot uiterlijk 15 februari bij:
Tonnie Horstermans, Schuttersdreef 43,  494650
Har Boonen, Biesstraat 3,
 492578
Nanny Heffels, De Zwong 14,
 494423

Eetcafé Lekker & gezellig
elke 4de maandag van de maand
Het volgende eetcafé Lekker & Gezellig is op
maandag 25 februari.
Inwoners van Heythuysen en omgeving van alle leeftijden zijn van
harte welkom op St. Charles, Aan de Bos 2 te Heythuysen waar
Gasterij Karibu weer een heerlijk driegangen diner serveert. Het
diner begint om 18.00 uur.
U kunt voor het eetcafé van februari een briefje met naam, adres,
telefoonnummer en bijgesloten € 9,— tot uiterlijk maandag
18 februari inleveren bij:
Joos Jenniskens, Stationsstraat 17b Heythuysen
Graag tot ziens op maandag 25 februari bij Gasterij Karibu
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Belastingservice 2018

Heythuysen in de Tweede Wereldoorlog

De Belastingservice Ouderenbonden is al vele jaren
een zeer gewaardeerde service van leden aan andere
leden.
Vanaf 2018 wordt deze service voor onze leden in Limburg georganiseerd
vanuit het projectteam Belastingservice Limburg.
Dit team neemt de organisatie voor haar rekening en verzorgt de
(bij-)scholing van de belastinginvullers.
Een andere belangrijke en positieve verandering is dat de eigen bijdrage
van € 5,50 komt te vervallen!

Voor de pauze vertelt Pieter Knippenberg
o.a. over de aanleiding tot de Tweede Wereldoorlog, de mobilisatie, de Duitse inval,
het verzet, de luchtoorlog en de bevrijding.
Wat waren de gevolgen voor het dagelijks
leven.

Doel van de belastingservice is om leden van KBO-PCOB in Limburg te
ondersteunen bij belastingaangifte en de aanvraag van zorg– en huurtoeslag. Deze ondersteuning wordt uitgevoerd door belastinginvullers, leden
van de KBO-PCOB, die als vrijwilliger andere leden helpen.
De belastinginvuller komt bij het lid thuis en maakt gebruik van de machtiging DigiD (voor Inkomstenbelasting en toeslagen).
Deze service is voor leden van de KBO-PCOB Limburg gratis. Wel kan de
belastinginvuller die bij het lid thuis komt een vergoeding van maximaal
€ 12,— vragen voor onkosten die hij of zij maakt. Deze kosten worden
contant afgerekend.
De belastingservice is bedoeld voor leden waarbij een inkomensgrens
wordt gehanteerd van een verzameljaarinkomen van € 35.000,— voor
alleenstaanden en € 50.000,— voor gehuwden/samenwonenden. De
belastingservice ondersteunt bij eenvoudige aangiften.
De verantwoordelijkheid voor de aangifte en de aanvraag van zorg– en/of
huurtoeslag ligt te allen tijde bij de belastingplichtige zelf. De vrijwillige
belastinginvuller noch de afdeling of de provinciale coördinatie kunnen
aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdigheid van de service.
Wilt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2018 dan kunt u dit
melden bij Cocki Westerburgen,  492172.
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Na de pauze horen we het verhaal van Ria Schmieder
over de gebeurtenis met de Lancaster ME752 die in
Heythuysen crashte op 21 juli 1944. Door te vertellen
wie er in dit toestel zaten en hoe zo’n vlucht verliep,
probeert Ria deze mannen, die voor onze vrijheid zijn
gestorven, een gezicht te geven. Wat gebeurde er op
de grond, dus in Heythuysen, na en door deze crash?
Het is zeker de moeite waard om deze informatieve bijeenkomst te
bezoeken. De presentatie vindt plaats op:

vrijdag 15 februari om 14.00 uur in de Bombardon.
In verband met het op orde brengen van de zaal stellen wij het op
prijs als u zich aanmeldt vóór zondag 10 februari.
Dit kan bij Ine Cranen, mail: ine.cranen@t-mobilethuis.nl of
telefonisch 0475 493416.

KBO filmmiddag Foroxity Roermond
Op zondag 17 februari wordt in Roermond de film ‘The Old Man
and the Gun’ vertoond. Tickets zijn te koop aan de kassa van
Foroxity voor € 5,80
(op vertoon van de KBO ledenpas). Niet leden betalen € 7,50.
Aanvang 11.00 uur, duur 93 minuten.
Op onze website via de Activiteitenkalender kunt u op KBO
filmmiddag klikken. U komt dan op de site van Foroxity Roermond
waar een korte inhoud van de film gegeven wordt.
5

