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Aangemeld als lid  
 
Dhr. P. Vossen   Stationsstraat 29B 
Mw. L. Jongen-Geraets  Hooghveld 11 
Dhr. H. Jongen   Hooghveld 11  
 
Van harte welkom bij de afdeling KBO Heythuysen. 
Wij hopen u vaak bij een van onze activiteiten te mogen  
begroeten. 
 

 

Overleden  

 
Dhr. W. Prinssen    Zadelmakerslaan 2 
Mw. M. Verbeek-Koppen  Prins Bisschoplaan 5 
Dhr. A. van Dijk    Catharina Daemenstraat 6  
Dhr. P. Meijer   Notaris Ruttenlaan 19 
 

Wij wensen de familie veel sterkte toe bij het verwerken  
van dit verlies. 
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    Februari 2022 

voor het laatste nieuws: 
www.senioren-heythuysen.nl 

Secretariaat: Hooghveld 18 6093 DB Heythuysen, tel. 0475-492773 

Beste leden, 

 
Corona houdt ons nog steeds in zijn greep. 
De laatste maanden van 2021 hadden wij de hoop dat er weer  
mogelijkheden kwamen om activiteiten te organiseren. Zo stond in 
januari een bijeenkomst met de burgemeester, het eerste eetpunt 
sinds lang en het kienen gepland. Helaas hebben wij inmiddels 
moeten besluiten al de geplande activiteiten weer af te gelasten. 
Ook de voor februari geplande activiteiten en de in maart geplande 
algemene ledenvergadering zijn uitgesteld tot een later tijdstip. 
 
De leden waarvan wij een e-mailadres hebben zijn medio januari 
geïnformeerd over het niet doorgaan van de diverse activiteiten.  
Nog steeds is de situatie rondom het virus en de zorg voor onze 
gezondheid zodanig dat het moeilijk is weer van start te gaan.  
Zodra dat wel mogelijk is zullen wij u daarover direct via ons  
Infoblad informeren. 
De leden waarvan wij het e-mailadres hebben informeren wij  
tussentijds. Daarom vraagt het bestuur aan de leden die hun  
e-mailadres nog niet hebben doorgegeven dit alsnog te doen.  
Dat maakt tussentijdse communicatie gemakkelijker! 
 
Al bijna 2 jaar verkeren wij in deze crisis. Velen van u zijn het zat, 
(wij ook!). Leden die er behoefte aan hebben om hun gevoelens te 
delen met een van onze bestuursleden, dat kan te allen tijde.  
Elders in dit informatieblad vind u de namen en telefoonnummers 
van bestuursleden waar u terecht kunt. 
 
Blijf gezond, en …. let op elkaar.  
                                                     houd het veilig 
               houd afstand   
Namens het bestuur 
Joos Jenniskens, voorzitter 
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Belastingservice 2021 

 

 

 

De Belastingservice Ouderenbonden is al vele jaren een zeer gewaar-

deerde service van leden aan leden.  

Deze service voor onze leden in Limburg wordt georganiseerd vanuit het 

projectteam Belastingservice Limburg.   

Dit team neemt de organisatie voor haar rekening en verzorgt de  

(bij-)scholing van de belastinginvullers.  

 

Doel van de belastingservice is om leden van KBO-PCOB in Limburg te 

ondersteunen bij belastingaangifte en de aanvraag van zorg– en huur-

toeslag. 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 mach-

tiging 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 coördi-

natie kunnen aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit en de tijdig-

heid van de service. 

 
Wilt u hulp bij het invullen van de belastingaangifte 2021 dan kunt u dit 
melden bij Cocki Westerburgen,  0621221405 
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Politiek en A.O.W. 

 

Vorige week woensdag schreef ik dit artikel. 
Op dat moment luisterde en keek ik naar het debat over de  
regeringsverklaring van het nieuwe kabinet.  
Prominent in dat debat ging het om de zorg voor de A.O.W. 
 
Het nieuwe kabinet is voornemens de koppeling tussen het  
minimumloon en de A.O.W. los te laten. Dat is heel slecht 
nieuws voor senioren. Het minimumloon wordt met 7,5%  
verhoogd, de senioren blijven met lege handen achter en onze 
koopkracht staat onder zware druk. 
 
KBO-PCOB heeft als uw belangenbehartiger samen met andere 
ouderenorganisaties en maatschappelijke organisaties een 
brandbrief gestuurd aan alle fracties in de Tweede Kamer. 
Deze brandbrief en het statement van alle organisaties samen 
hebben wij gepubliceerd op onze website: 
www.senioren-heythuysen.nl 
 
Leden die geen toegang hebben tot deze website en de stukken 
wel willen lezen kunnen daarover met mij bellen. Ik zorg er dan 
voor dat u een geprinte versie in uw brievenbus ontvangt. 
 
KBO-PCOB zal de komende weken en maanden trachten de 
besluitvorming over het behoud van de koppeling tussen het 
minimumloon en de A.O.W. positief te beïnvloeden. 
 
Joos Jenniskens, voorzitter 
tel. 0475-494885 
 

http://www.senioren-heythuysen.nl
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Repair Café Leudal gaat open in maart 

Ook u kunt ons helpen 

 
De tweede zaterdag van elke maand, voor het 
eerst op zaterdag 12 maart 2022, gaat  
het Repair Café Leudal van start. 
 
Leden van de Stichting Repair Café Leudal zijn inmiddels druk 
bezig met de voorbereidingen. De locatie is het pand waar  
eerder muziekschool De Nootzaak was gevestigd aan de Graaf 
van Loonlaan 2a. Deze locatie is voor iedereen gemakkelijk te 
bereiken. 
 
De belangrijkste doelstelling van het Café is dat er minder  
spullen die niet meer functioneren worden weggegooid.  
Inwoners van Leudal kunnen defecte spullen aanbieden ter  
reparatie en mogelijk tevens leren hoe ze gerepareerd kunnen 
worden. De spullen worden zonder kosten voor de eigenaar  
gerepareerd. Het spreekt voor zich dat het Repair Café Leudal 
ook een plek is om elkaar te ontmoeten. 
 
De stichting is nog op zoek naar vrijwilligers die 
drie uur per maand mee willen sleutelen of het 
leuk vinden om een kop koffie te serveren of als 
gastvrouw/gastheer mee willen helpen.  
 
Wilt u meer weten of meedoen, bel of loop even binnen bij: 
Ger Hermans, Dr. Smitslaan 2, 6093 CJ Heythuysen,  
tel. 06 54 65 23 81 
email: gjmhermans@gmail.com 
lid van de Stichting Repair Café Leudal.  
 
 
 
 
 
 
 
De start van het Repair Café Leudal zal plaatsvinden als de  
coronamaatregelen dit toelaten. 
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Verschijningsdata 2022  

Magazine KBO-PCOB  

februari   25 januari 

maart   22 februari 

april    22 maart 

mei    26 april 

juni    24 mei 

juli/aug   28 juni  

september   23 augustus 

oktober   27 september 

november   25 oktober 

dec./januari   29 november 

Eetpunt 2022 

  
 
 
 
 

Anders dan verwacht en gehoopt kon het eetpunt van januari 
2022 niet doorgaan. 
Gezien de ontwikkelingen van de coronavirussen heeft de  
commissie eetpunt besloten ook het eetpunt voor februari 2022 
niet door te laten gaan. De vooruitzichten zijn te onzeker. 
Zodra er positief nieuws komt en het verantwoord is om de eet-
punten op te starten zullen we hier direct gevolg aan geven, in 
samenwerking met de deelnemende restaurants. 
 
In het volgende Infoblad houden we u op de hoogte van de  
ontwikkelingen. 
 
Har Boonen, Burg. Geurtslaan 41  492578  
Tonnie Horstermans, Schuttersdreef 43 494650  
Nanny Heffels, De Zwong 14    494423 
  

mailto:gjmhermans@gmail.com
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een luisterend oor 

 

De coronatijd blijft voortduren. 
Het bestuur van de seniorenvereniging biedt u graag een luiste-
rend oor. Bel gerust als u met vragen zit of gewoon voor een 
praatje. Al kan het bestuur voor uw problemen niet altijd een op-
lossing bieden, even uw hart luchten, op weg geholpen worden 
bij vragen, kan vaak al voldoende zijn om weer verder te kunnen. 
  
Dus aarzel niet en bel gerust een van onze bestuursleden: 
Joos Jenniskens  tel. 494885 
Ad Heesemans  tel. 492773 
Jan Biemans  tel. 492778 
Adrie van Bruggen tel. 440225 
Ine Cranen   tel. 493416 
Tonnie Horstermans tel. 494650 
Peter Naaijkens  tel. 492853 
Cocki Westerburgen tel. 0621221405 

 
Kent u zelf iemand die veel alleen is, ziek is, niet naar buiten 
mag, waar (klein-) kinderen niet op bezoek mogen komen door  
coronamaatregelen, neem de telefoon en bel.  
Een praatje doet wonderen. 

Verhuizing leden 

 

Wij vragen u bij verhuizing een adreswijziging door te geven 
aan onze vereniging zodat we onze administratie up-to-date 
kunnen houden.  
Ook onze bezorgers van het KBO-PCOB blad kunnen dit dan 
op het juiste adres bezorgen. 
 
Geef ook een nieuw e.mailadres door! 
 
Bedankt voor uw medewerking. 
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  Buren 
  Hulp  
  Nodig?                                                       
 

Bel: 06-39614478  DOEN!  
 
Alles is nog steeds niet ‘normaal’ Misschien heeft u juist nu  
hulp nodig. 
Bel gerust de contactpersoon van Heitser Burenhulp. 
De contactpersoon bekijkt wat mogelijk is. 
    

Burenhulp gaat soms verder dan  

‘een goede buur’. 

 

Een mooi praktijkvoorbeeld met een knipoog. 

 

Een hoogbejaarde dame belt de huisartsenpraktijk.  
Ze blijft herhalen dat de huisarts moet komen en snel.  
Het wordt de assistente niet duidelijk wat er aan de hand is, maar 
meestal belt deze dame niet voor niks.  
De huisarts onderbreekt zijn bomvolle spreekuur en stapt in de 
auto. Hij treft de patiënte aan op een bankje voor haar huis. “Hè, 
hè, ben je daar eindelijk”, zegt ze. “Ik kom mijn huis niet meer in. 
Klim jij even door het badkamerraampje”.  
De huisarts is verbluft maar klimt door het nauwe raampje. Na 
twee minuten heeft hij de voordeur geopend. In zijn trui zit een 
winkelhaak. “Bedankt jongen, laat je trui maar even hier, die 
maak ik wel voor je”. 
De huisarts vraagt waarom ze niet gebeld heeft met haar zoon 
(“te dik voor het raampje”), of de politie (“die ga je hiervoor toch 
niet lastig vallen”). 
In zichzelf grinnikend rijdt hij in zijn T-shirt terug naar de praktijk.  
 
Had deze dame het nummer van Heitser Burenhulp gehad dan 
had de dokter zijn werk kunnen doen en was zij snel geholpen. 
 

Ook dit is een geval van nood: 06-39614478   


