NIEUWSBRIEF KBO-PCOB
Afdelingen Rheden-Rozendaal
Uitgave: oktober 2020
Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor zijn zorg om ons bestaan.
Hij biedt ons dit alles aan
Liedboek 716: 1
Beste mensen,
De activiteitencommissie van KBO en PCOB is na lange tijd weer bijeen
geweest. Aanleiding was de melding van De Elleboog en het Dorpshuis,
dat beide locaties weer grotere groepen kunnen ontvangen, uiteraard met
inachtneming van de geldende coronaprotocollen. Onze besturen zijn
verheugd, dat we in oktober weer onze ledenmiddagen kunnen houden. In
deze Nieuwsbrief leest u hierover meer. Als zij goed verlopen gaan wij er
mee door in november en ook in december, waarin gezamenlijke
advents/kerstvieringen gepland zijn.
In de Nieuwsbrief van juli/augustus heb ik uitvoerig geschreven over het
moeilijke proces van de landelijke samenwerking KBO en PCOB.
Overeenstemming is er over de belangrijke positie van de provinciale
bonden; zij zijn samen met de lokale afdelingen de hoeksteen van de
nieuwe organisatie. Maar er moeten nog afspraken worden gemaakt over
de taakverdelingen tussen wat centraal moet en wat decentraal kan en
over de financiën. Het ledental van de Unie KBO is veel groter dan dat van
de PCOB en ledencontributies liggen soms ver uiteen. Het overleg
verloopt moeizaam en zal de nodige tijd vragen
Het bovenstaande laat onverlet, dat wij lokaal maximaal inzetten op
verdere samenwerking en op het uiteindelijk bereiken van een fusie van
onze beide verenigingen. Hiervoor is een bestuurlijk werkgroepje
geformeerd, dat o.l.v. een onafhankelijke begeleider het proces vorm gaat
geven. Joke de Coninck uit Doesburg, regio-coördinator van de PCOB,
heeft ervaring met dit soort processen en is bereid deze rol op zich te
nemen. Beide voorzitters van KBO en PCOB maken o.a. deel uit van dit
werkgroepje en inmiddels is er een eerste overleg geweest. Wij houden u
op de hoogte.
Het allerbeste toegewenst in deze moeilijke corona tijd! De dagen worden
korter, we gaan de herfst in en dat zal meer van ons vragen!
Blijf gezond en zorg zo veel mogelijk voor elkaar.
Hartelijke groet van Han Bosz, voorzitter KBO
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We gaan weer beginnen!
Voorzichtig gaan we de ledenmiddagen weer opstarten nu De Elleboog en
het Dorpshuis weer groepen toelaten, wel onder strenge regels en voor
een beperkt aantal mensen. Straks volgen die voorschriften, maar wat
staat er op het programma dit najaar:
KBO-PCOB ledenbijeenkomsten Velp en Rheden:
Velp:
Rheden:

13 oktober
15 oktober

Noord-Korea
Marc Roth

Data ledenmiddagen najaar 2020:
Velp:
10 november, 8 december
Rheden: 12 november, 10 december
Plaats Velp:
De Elleboog, Nieuw Schoonoord 2, Velp
Tijd:14.00 - 16.00 uur
Ophaalservice: Gerry Kisjes, tel.: 026-3645967
Plaats Rheden:
Dorpshuis Willem de Zwijger, Meester B. van Leeuwenplein 1, Rheden
Tijd: 14.00 - 16.00 uur
-------------------------------------------------------------------------Noord-Korea
In deze lezing geeft Marc Roth een inkijk in 'werelds meest gesloten
samenleving en ontdekt u dat Noord-Korea meer is dan alleen maar
'verbeelde werkelijkheid'.
De lezing wordt verrijkt met
afbeeldingen, (korte) clips
en ander beeldmateriaal dat
nog maar weinig mensen
gezien hebben en natuurlijk
de eigen ervaringen van
Marc als bezoeker van
Noord-Korea.
Met zijn reisorganisatie
'Roth Spark Travel' organiseert hij reizen naar Noord-Korea, waarvan een
groot gedeelte nog altijd niet te bezoeken is. https://rothsparktravel.nl/
U moet zich voor deze lezing wel aanmelden! Zie pagina 3.
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Aanmelden van tevoren en niet meer dan 30 personen
Als u de ledenmiddag wilt bezoeken moet u zich van tevoren aanmelden.
In beide zalen is slechts het aantal van 30 personen toegestaan en daarbij
geldt: wie het eerst komt het eerst maalt!
Voor Velp kunt u zich t/m zaterdag 10 oktober opgeven bij:
Anneke van der Scheer: 026-364 75 74 of e-mail: roelank24@tele2.nl
Voor Rheden kunt u zich t/m dinsdag 13 oktober opgeven bij:
Happy de Zwaan: 026-495 29 07 of e-mail: happy.dezwaan@gmail.com
Coronaregels De Elleboog in Velp en het Dorpshuis in Rheden
Zowel de Elleboog als het Dorpshuis hebben een corona protocol
opgesteld met voorwaarden, waaronder groepsbijeenkomsten weer
mogelijk zijn. Aan deze voorschriften hebben wij ons strikt te houden voor
ons aller gezondheid.

1. Kom niet als u verkouden bent, hoest of andere corona gerelateerde
klachten heeft
2. Houd altijd minimaal 1.5 meter afstand bij binnenkomst en bij het
verlaten van de zaal
3. Reinig voor binnenkomst uw handen met desinfecteermiddel
4. Neem uw jas mee naar binnen en gebruik de garderobe niet
5. Maak alleen gebruik van de aangegeven looppaden
6. Ga alleen zitten op de geplaatste stoelen; echtparen mogen naast
elkaar zitten, alleengaanden op de apart staande stoelen.
7. Bij het innemen van uw zitplaatsen wordt begonnen bij de voorste rijen.
Hiervan worden eerst alle beschikbare stoelen bezet, vervolgens de
rijen daarachter
8. Alleen gepast betalen voor koffie/thee bij binnenkomst. € 1 per kop.
9. - In Rheden geldt: bij binnenkomst zelf uw kop koffie/thee meenemen
naar uw plaats. In de pauze komt men langs.
- In Velp voor koffie en thee de aanwijzingen ter plaatse volgen.
10. Liefst zo min mogelijk toiletbezoek.
11. Bij het verlaten van de zaal wordt begonnen met de achterste rij. U
verlaat uw rij pas als de rij achter u leeg is
12. Blijf na de bijeenkomst niet in groepjes bij elkaar staan praten.
13. Volg de aanwijzingen van de begeleiders op.
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Grote onzekerheid over financiële toekomst onder ouderen
Onder senioren is een groeiend gevoel van financiële onzekerheid in de
toekomst. Dat blijkt uit onderzoek over koopkracht onder ouderen, van
seniorenorganisatie KBO-PCOB. De mogelijke gevolgen van de
coronacrisis en de uitwerking van het pensioencontract zijn de
boosdoeners van dit gevoel. Volgens zes op de tien senioren (58%) ligt er
momenteel te veel nadruk op ondersteuning van ondernemers en mensen
met werk en te weinig op koopkracht van
ouderen.
Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB: ‘De
overheid trok de afgelopen maanden ruim de
portemonnee om de negatieve gevolgen van de
coronacrisis het hoofd te bieden. Maar straks
komt de vraag: hoe verdelen we de lasten? Dat is een vraag die veel
senioren bezighoudt.’
Senioren zien het somber in. Maar liefst negen op de tien senioren (91%)
verwachten dat de economie zal verslechteren. De helft (48%) geeft aan
dat hun gevoel van financiële zekerheid is veranderd door de uitbraak van
het coronavirus.
Pensioen
Ook zijn er vragen over het pensioen van de toekomst, al
verwacht bijna zeven op de tien pensioengerechtigde senioren
(65%) dat het pensioen van volgend jaar hetzelfde zal zijn.
Bijna een kwart (23%) verwacht dat het lager zal uitvallen en
slechts twee procent verwacht een stijging. Over het nieuwe
pensioencontract dat er gaat komen is er meer onzekerheid.
Zeven op de tien senioren (68%) voelen zich op de hoofdlijnen goed
geïnformeerd over dit nieuwe pensioencontract. Toch is het gevoel van
financiële zekerheid bij ongeveer de helft (47%) van de ouderen wel
negatief beïnvloed.
Corona-uitgaven
De uitbraak van het coronavirus heeft het uitgavenpatroon van senioren
de afgelopen maanden beïnvloed. Zo werd er meer geld besteed aan
cadeautjes, bloemen en kaarten (38%). Werd er meer aan (online)
boodschappen uitgegeven (30% meer) en had ruim een kwart (26%)
hogere zorgkosten. Er werd minder geld uitgegeven aan hobby’s (34%) en
aan sport en bewegen (29%).
Onderzoek
uitgebreid getest op veiligheid volgens strenge internationale eisen en
veilig bevonden. Een vaccin kan pas geregistreerd en gebruikt worden in
Nederland als er uitgebreid onderzoek is gedaan.
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Verlenging aangifteperiode inkomstenbelasting voor senioren met
machtigingscode
Ook dit jaar hebben leden hulp gezocht bij belastinginvullers voor het
invullen van hun aangifte inkomstenbelasting 2019. Door de maatregelen
rond de coronacrisis is het voor een aantal belastinginvullers niet mogelijk
geweest deze hulp op tijd te geven. Hierdoor
is de uiterste aangiftedatum van 1 september
wellicht niet gehaald.
Voor senioren die hulp krijgen bij
belastingaangifte is een machtigingscode
aangevraagd. Deze senioren hebben begin dit
jaar een machtigingscodebrief ontvangen.
Deze machtigingscode kunnen ze gebruiken om door een ander de
aangifte te laten verzorgen. Voor de groep die deze machtigingscode heeft
ontvangen, wordt de aangiftetermijn tot 1 januari 2021 verlengd. Met het
verlengen van de aangifteperiode is er meer tijd om de aangifte te
verzorgen.
Ook voor het aanvragen van huurtoeslag en zorgtoeslag, dat gelijktijdig
met de belastingaangifte zou worden gedaan, geldt verlenging van de
periode van 1 september tot 1 januari 2021.
Let op!: ook de verlenging is alleen van toepassing op senioren die eerder
dit jaar een machtigingscodebrief hebben ontvangen.
------------------------------------------------------------------------------------------------Zilveren Kruis voert lidmaatschapscontrole collectieve
zorgverzekering uit
Komend najaar controleert zorgverzekeraar Zilveren Kruis of verzekerden
binnen het collectief van KBO-PCOB daadwerkelijk lid zijn van KBO of
PCOB. Mensen die onterecht
gebruikmaken van de collectiviteitskorting
verliezen dit voordeel.
In de collectieve zorgovereenkomst van
KBO-PCOB met Zilveren Kruis is
vastgelegd dat het lidmaatschap van KBO
of van PCOB verplicht is om gebruik te
kunnen maken van het aanbod en dat het lidmaatschap zal worden
gecheckt. Binnenkort zal Zilveren Kruis daarom een
lidmaatschapscontrole uitvoeren op het bestand van onze collectief
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verzekerden. Dit alles vindt natuurlijk plaats onder de privacyregels zoals
vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zilveren Kruis schrijft verzekerden aan
Na de controle schrijft Zilveren Kruis de collectief verzekerden die niet
teruggevonden zijn in de ledenbestanden van KBO of PCOB aan. Is de
ontvanger van de brief geen lid, dan kan hij/zij alsnog lid worden van de
KBO of de PCOB. Indien geen lidmaatschap wordt afgesloten dan wordt
hij/zij uitgeschreven uit ons collectief en verliest daarmee de kortingen en
andere voordelen.
Wel lid, toch een brief van Zilveren Kruis?
Mocht u, als lid van KBO of PCOB, onverhoopt een brief ontvangen waarin
staat dat u niet teruggevonden bent in ons ledenbestand, dan gaan we dit
uiteraard snel voor u rechtzetten. Wellicht is er een klein verschil in de
administratie van Zilveren Kruis en de KBO of de PCOB. Neem in dit geval
contact met ons op via info@kbo-pcob.nl of tel. 030 – 3400 600. We
helpen u graag, zodat u gebruik kunt blijven maken van de
collectiviteitkorting en andere voordelen.
6 oktober aftrap periode ‘aandacht voor elkaar’
De coronacrisis staat voor velen van ons voor een zeer moeilijke periode
in ons leven. Er zijn mensen ernstig ziek geworden en overleden.
Sommige mensen verliezen hun
baan. Diploma-uitreikingen,
familiebijeenkomsten en andere
zaken die het leven mooi maken
gaan niet door.
Tegelijkertijd zijn er sinds de
uitbraak van corona door het hele land hartverwarmende initiatieven
waarbij Nederlanders er voor elkaar zijn. Het kabinet wil gezamenlijk stil
staan bij de gevolgen van de coronacrisis en trapt op 6 oktober een
periode af waarin we als Nederlanders 'aandacht voor elkaar' hebben.
In deze periode is aandacht voor elkaars verdriet, teleurstellingen en
andere gevolgen die mensen ervaren door corona. Het wordt ook een tijd
waarin we vooruit gaan kijken: hoe helpen we elkaar hier doorheen en
weer bovenop?
Op 6 oktober vindt een startbijeenkomst plaats die wordt bijgewoond door
de minister-president Mark Rutte en de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport Hugo de Jonge. Nadere details daarover worden
binnenkort bekend gemaakt. De activiteiten lopen tot het einde van het
jaar.
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Servicetelefoon
Leden van KBO-PCOB kunnen met vragen op het gebied van wonen,
zorg, welzijn en gezondheid terecht bij de
Servicetelefoon. U wordt dan persoonlijk te woord
gestaan door ons telefoonteam, bestaande uit goed
opgeleide vrijwilligers, die u een passend antwoord
geven of u, als dat nodig is, doorverwijzen.
U kunt de Servicetelefoon van maandag t/m donderdag van 10.00 tot
13.00 uur bereiken via tel. 030-340 06 55.
Pensioen- en Juristentelefoon
Naast de Servicetelefoon kunt u met pensioengerelateerde of juridische
vragen terecht bij de Juristentelefoon of de Pensioentelefoon. Onze
vrijwilligers bij de Pensioen- en Juristentelefoon zijn werkzaam geweest
binnen een pensioen- of juridische omgeving en kunnen u dus goed van
dienst zijn. .
Juristentelefoon
Met juridische vragen kunt u terecht bij de Juristentelefoon via 030-340 06
55.
De Juristentelefoon is bereikbaar op:
– Woensdag 13.00 – 15.00 uur
– Donderdag 13.00 – 15.00 uur
Pensioentelefoon
Ons pensioenstelsel behoort tot het beste van de
wereld. Maar het is ook geen makkelijk onderwerp.
Heeft u vragen over uw pensioen? Bel dan de KBO-PCOB
Pensioentelefoon via 030-340 06 55.
De Pensioentelefoon is bereikbaar op:
– Woensdag 13.00 – 15.00 uur
– Donderdag 13.00 – 15.00 uur
------------------------------------------------------------------------Filmhuis Dieren gaat weer open!
Het filmhuis is druk bezig om alles weer op te bouwen. Het wachten is
momenteel op een nieuw scherm voordat we weer kunnen starten. In
Theothorne heeft ook het nodige onderhoud plaatsgevonden. Zo is o.a.
het ventilatiesysteem inmiddels geheel gerenoveerd. We hopen in oktober
weer veilig te kunnen starten met vertonen van mooie films binnen het 1,5
m protocol. Zodra we een startdatum weten komen er films op de site en
kunt u reserveren. Ook onze website wordt aangepast zodat u uw kaartje
van te voren kunt betalen en direct een plaats kunt kiezen. Hierdoor zal de
rij bij de kassa heel kort zijn, omdat alleen gecontroleerd hoeft te worden.
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Internetcafé
In oktober is het Internetcafé weer open!
Bestanden ordenen en terugvinden
Net als bij papieren documenten is het handig om
digitale bestanden op een logische manier te ordenen
en op te bergen. Zo vind je ze later gemakkelijker terug. Op de computer
gebruik je daarvoor mappen. En submappen, als je wilt. Je kunt oneindig
veel mappen maken en bestanden bewaren. In dit internetcafé leggen we
uit hoe je mappen maakt en bestanden ordent.
Neem je tabletcomputer/smartphone mee, stel je vragen en deel je kennis
en ervaringen.
Vanwege corona aangepaste tijden en van tevoren aanmelden!
Bibliotheek Dieren: 5 oktober: 10.00 - 11.00 uur en 11.15 - 12.15 uur
Bibliotheek Velp: 12 oktober: 10.00 - 11.00 uur en 11.15 - 12.15 uur
Dorpshuis Rheden: 26 oktober:14.00 - 15.00 en 15.15 - 16.15 uur
Aanmelden via:
www. bibliotheekveluwezoom.nl/volwassenen/internetcafe
Tot slot…
Herfst
De bladeren vallen, vallen als van ver,
alsof verre tuinen verwelken in de hemel;
zij vallen met ontkennende gebaren.
En in de nachten valt de zware aarde
uit alle sterren in de eenzaamheid.
Wij vallen allemaal. Deze hand zal vallen.
En kijk je naar de andere: het is in alle.
Maar Eén is er. Hij vangt dit vallen
oneindig teder in zijn handen op.
Rainer Maria Rilke

Eindredacteur Nieuwsbrief: Ineke van Huissteden, 026-4954579
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