NIEUWSBRIEF KBO-PCOB
Afdelingen Rheden-Rozendaal
Uitgave: februari 2021
God staat aan het begin
en Hij komt aan het einde.
Zijn woord is van het zijnde
oorsprong en doel en zin.
Liedboek 513: 4
Beste mensen,
Dit bericht is namens de besturen van KBO en PCOB van RhedenRozendaal. Nog steeds wordt ons doen en laten gedomineerd door het
onberekenbare, onzichtbare, verraderlijke virus: Covid-19. Maar nu ook
nog met mutanten daarvan, die erger zouden kunnen zijn wat
besmettelijkheid betreft.
Onze beide besturen popelen om u weer te kunnen ontmoeten tijdens
altijd gezellige en boeiende ledenmiddagen in De Elleboog in Velp en het
Dorpshuis in Rheden. Maar voorlopig moeten we ons tevreden stellen met
dit medium om met elkaar te communiceren. Uiteraard wordt er onderling
gebeld en via e-mail en whatsapp met elkaar contact onderhouden. Dus
dat is dan weer de winst van het huidige digitale tijdperk.
Intussen zitten de besturen niet helemaal stil met hun handen over elkaar.
Er vindt regelmatig telefonisch en e-mail overleg plaats. Zo ook over de
contributie van 2021. De besturen zijn van mening dat, doordat veel
activiteiten zijn geannuleerd, er ook minder onkosten zijn gemaakt met als
gevolg dat er een redelijk overschot op de exploitatie voor 2020 is
ontstaan.
Besloten is daarom om eenmalig een korting op de contributie van 2021
toe te kennen. Doordat er nog verschillen zijn tussen de KBO en de PCOB
wat contributie betreft, zijn deze kortingen ook iets verschillend. Een
toelichting van de penningmeesters op dit besluit houdt u tegoed. Voor de
details van het besluit verwijs ik daarom graag hiernaar.
Wat nog niet is gelukt, is de eerste gezamenlijke ontmoeting als
vertegenwoordigers van de besturen van KBO en PCOB. Doel is om als
‘verkenners’ te onderzoeken hoe en wanneer verdere samenwerking
tussen beide organisaties vorm kan krijgen. We krijgen daarbij de
inspirerende ondersteuning van mw. Joke de Coninck, Regionale
Coördinator van PCOB.
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Telkens als we met moeite via datumprikker een afspraak hadden weten
te plannen, werden we ‘ingehaald’ door nieuwe strengere Covid-19
maatregelen. De wil blijft om verder en nauwer samen te werken. Mogelijk
zelfs op den duur in de vorm van een fusie. De ontwikkelingen op landelijk
niveau spelen daar ook doorheen. Zodra we elkaar hebben getroffen,
zullen we u meer kunnen melden.
Gelukkig kunnen we erop vertrouwen dat Ineke van Huissteden, als
eindredacteur, steeds weer een informatieve en boeiende Nieuwsbrief
weet samen te stellen. Graag maak ik hier van de gelegenheid gebruik om
haar te bedanken en te complimenteren voor dit belangrijke werk voor
En een woord van dank past ook voor onze trouwe bezorgers van het
Magazine met onze Nieuwsbrief er in. Die gaan voor onze leden door
weer en wind om deze gewaardeerde informatiebronnen tien keer per jaar
op uw deurmat te krijgen.
Tot slot: wens ik, namens de beide besturen, u en de uwen een gezegend
en vooral gezond 2021 toe. Op weg naar een virusvrije tijd voor ons
allen……
Arthur Ohm, voorzitter PCOB Rheden-Rozendaal
Telefonisch spreekuur voor vragen over het OV
Bent u 55+ en heeft u vragen over reizen met het OV?
Maak dan gebruik van het telefonisch spreekuur.
OV-ambassadeurs geven antwoord op uw vragen
over het gebruik van het OV.
Reizen met het openbaar vervoer is niet
voor iedereen vanzelfsprekend.
Provincies Gelderland, Flevoland en
Overijssel vinden het belangrijk dat
iedereen met het openbaar vervoer
veilig en gemakkelijk kan reizen.
Daarom geven OV-ambassadeurs,
vrijwilligers en zelf ook op leeftijd, uitleg
over reizen met trein en bus.
De maandelijkse inloopspreekuren voor
55-plussers, die meer willen weten over
reizen met het openbaar vervoer, zijn
helaas tot nader orde geannuleerd. De
coronamaatregelen laten het niet toe.
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Met uw vragen over het gebruik van het OV kunt u wel terecht tijdens het
telefonisch spreekuur.
Wilt u weten hoe u een OV-chipkaart aanvraagt of hoe de 40% korting
voor samen reizen werkt? Wilt u meer weten over de Coronamaatregelen
in het OV of juist informatie over verlenging van abonnement, keuzedagen
en/of bent u (onverwacht) noodgedwongen afhankelijk van OV maar u
weet nog niet hoe het werkt?
Bel dan met een OV-ambassadeur tijdens het telefonisch spreekuur.
Wanneer: dagelijks van dinsdag tot en met
vrijdag
Hoe laat: 10.00-12.00 uur
Telefoonnummer: 038-303 70 10
Meer informatie: www.ervaarhetov.nl/ovambassadeur
De OV-ambassadeurs helpen u graag op
weg!
Kortingsregeling plaatselijke middenstand.
Bijgesloten bij deze Nieuwsbrief treft u aangaande de kortingsregeling
voor leden van onze afdelingen een bijgewerkt overzicht voor 2021 aan
met informatie van de deelnemende winkeliers en de te
verkrijgen kortingen.
Ook dit keer weer volop mogelijkheden voor korting bij
de plaatselijke middenstand.
De kortingsregeling is een gezamenlijke activiteit van de
ASVR, de KBO en de PCOB in de gemeenten RhedenRozendaal.
U kunt volstaan met het tonen van uw lidmaatschapskaart van de PCOB.
Contributie PCOB-leden 2021
Bij deze Nieuwsbrief treft u een brief aan met
informatie over de contributiebetaling voor 2021.
Voor het betalen daarvan kunt u (lid van de PCOB)
gebruik maken van de bij de brief ingesloten
acceptgirokaart. Voor leden die hun contributie liever
per telebankieren overmaken: de gegevens staan in
de brief vermeld.
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Vaccinatiestrategie
Nederland is woensdag 6 januari van start gegaan met het vaccineren van
mensen tegen corona. Minister De Jonge heeft besloten zorgpersoneel in
verpleeghuizen en ziekenhuizen voorrang te geven. Bewoners van
verpleeghuizen zijn hierdoor iets later aan de beurt,
hoewel de Gezondheidsraad in december heeft
geadviseerd het BioNTech Pfizer vaccin (dat goed
werkt bij 60-plussers) in de eerste plaats in te zetten
bij ouderen.
Minister De Jonge verwacht de ongeveer 3 miljoen thuiswonende mensen
van 60-75 jaar vanaf maart te kunnen laten vaccineren op centrale locaties
van de GGD.
De 1,3 miljoen thuiswonende senioren van 75 jaar en ouder en nietmobiele mensen ouder dan 60 jaar worden ingeënt bij de huisarts.
Voor uitgebreide informatie:
zie www.kbo-pcob.nl/nieuws/vaccinatiestrategie-corona/
U kunt zich daar ook aanmelden voor het online spreekuur over het
coronavaccin met Ted van Essen
Webinars KBO-PCOB
Heeft u al eens naar een KBO-PCOB webinar gekeken? Een webinar is
een lezing, workshop, of presentatie op internet waarbij alleen een online
publiek aanwezig is. Deelnemers kunnen de spreker rechtstreeks op hun
eigen computer of tablet zien en horen. Deelnemers zien en horen elkaar
niet. Je kunt vaak wel vragen stellen
via een live chat, waarbij je je vraag
intypt.
Nu activiteiten fysiek door de
beperkende maatregelen door het
coronavirus geen doorgang kunnen
vinden, organiseren wij ook de komende periode diverse webinars met
interessante onderwerpen en sprekers. Deze reeks webinars startte op 19
november en zullen eens in de twee weken op donderdagmiddag
plaatsvinden van 15:00- 16:00 uur.
Alle reeds gehouden webinars kunnen nog teruggekeken worden.
Benieuwd naar de afgelopen webinars of de aankomende webinars van
KBO-PCOB? U vindt ze op https://www.kbo-pcob.nl/webinar/
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Wilt u op de hoogte blijven van al het nieuws rond de belangenbehartiging
van KBO-PCOB?
Abonneer u gratis op de digitale nieuwsbrief kbo-pcob.nu
Er s ook een Verenigingsnieuwsbrief met actuele nieuwsberichten van
KBO-PCOB. Aanmelden kan via www.kbo-pcob.nl/nieuwsbrieven/

Thuis naar het museum
Ontdek de meesterwerken
Nu alle musea gesloten zijn en wij zelf
genoopt zijn thuis te blijven kunnen we toch
in alle rust op museumbezoek.
Alle grote musea in binnen- en buitenland
tonen hun collecties online en zo ook ons
eigen Rijksmuseum.
Via https://www.rijksmuseum.nl/nl/ontdek-meesterwerken ga je op virtuele
tour door het hart van het museum. Stap in je badjas zo de Voorhal in of
bekijk vanuit je luie stoel de bekendste werken in de Eregalerij. Met
‘Ontdek meesterwerken’ loop je op je gemak virtueel door het hart van het
museum.
Bij 18 werken zijn videoverhalen en kun je inzoomen tot de kleinste details
van bijvoorbeeld de fancy schoenen van Marten en Oopjen.
In de Nachtwachtzaal is ‘Beleef de Nachtwacht’ opgenomen zodat je alles
te weten kunt komen over Rembrandts meesterwerk.
Ook is er nog een ‘sleutelspel’ te spelen, ook leuk voor kinderen.
Al met al veel te genieten!

Breng ook bijv. een bezoek aan het Van Gogh Museum of aan andere
beroemde musea in het buitenland.
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Enkele voorbeelden zijn;
Florence: Gallerie degli Uffizi
New York: The Metropolitain Museum of Art
Bilbao: Museo Guggenheim Bilbao
Allemaal te vinden via https://artsandculture.google.com
Dit sympathieke kunstproject laat u online meer dan 1200 musea en
andere culturele plekken over de hele wereld bezoeken.
Trouwens ook een aantal beroemde natuurparken in de VS zijn via deze
site te bezoeken.
En wist u dat vrijwel alle dierenparken in binnen- en buitenland online te
bereiken zijn voor een kijkje binnen hun grenzen?
Allemaal zeer de moeite waard!
------------------------------------------------------------------------------------------------In februari geen Internetcafé, maar wel een
digitale cursus!
Digisterker- Werken met de elektronische
Overheid
Verzorgd door de Bibliotheek Veluwezoom Dieren.
Wit u leren hoe je gebruik kunt maken van digitale (overheids)diensten van bijvoorbeeld de gemeente, het UWV en de
Belastingdienst? De gratis cursus Digisterker helpt u op weg.
Cursusdata en -tijden:
 dinsdag 16 februari van 14.00 tot 16.00 uur
(start)
 dinsdag 23 februari van 14.00 tot 16.00 uur
 dinsdag 2 maart van 14.00 tot 16.00 uur
 dinsdag 9 maart van 14.00 tot 16.00 uur
In vier bijeenkomsten leer je:
1. Een DigiD aanvragen en gebruiken
Voor veel overheidswebsites hebt u een DigiD nodig. Dat is een soort
digitale 'sleutel' waarmee je op een veilige manier gebruik kunt maken van
websites van de overheid. U leert een DigiD aan te vragen en te
gebruiken.
2. Informatie zoeken en vinden
U leert informatie te vinden op websites van uw gemeente, uw
pensioenfonds, uw zorgverzekeraar en andere (overheids)organisaties.
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3. Inloggen op websites
U leert in te loggen in persoonlijke omgevingen van overheidswebsites
(zoals Mijn toeslagen, Mijn overheid en werk.nl)
4. Online regelen
U leert online toeslagen aan te vragen en afspraken te maken met
overheidsorganisaties.
Meenemen naar de cursus
 Uw burgerservicenummer (BSN). Dit nummer hebt u nodig om een
DigiD aan te maken tijdens de eerste bijeenkomst. U vindt uw
burgerservicenummer op uw identiteitskaart, rijbewijs of zorgpas.
 Als u al een DigiD hebt: uw gebruiksnaam en wachtwoord.
 Uw e-mailadres en het bijbehorende wachtwoord. Hebt u nog geen
e-mailadres? Probeer dan voorafgaand aan de cursus een emailadres aan te maken. U kunt voor hulp ook terecht bij de
vrijwilligers van ons internetcafé.
Voorkennis
Om de cursus Digisterker te kunnen doen, moet u al een beetje met
internet kunnen omgaan. U kunt werken met het toetsenbord en de muis,
u hebt thuis internet en u hebt een e-mailadres.
Is dit niet het geval? Informeer dan bij je bibliotheek naar de
beginnerscursus Klik & Tik.
U hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek om deze cursus.
------------------------------------------------------------------------------------------------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
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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
Senioren-infolijn blijft open
KBO-PCOB heeft haar speciale ouderen-infolijn
nog steeds geopend! Hier kunt u terecht met
vragen over de huidige beperkingen die er zijn
door het corona virus. Ook zijn de medewerkers
van KBO-PCOB beschikbaar voor persoonlijke
vragen en een luisterend oor. De telefoonlijn is
niet alleen voor onze eigen leden. We werken
samen met NOOM om ook migranten senioren te woord te kunnen staan.
Met de informatie die onze leden ons geven weten we wat er leeft in het
land! Bel 030-3 400 600, ma t/m vr van 9.00 tot 17.00 uur
Tot slot…
Ik vroeg aan de wachter bij de poort van
het nieuwe jaar: ‘Geef mij een lamp zodat
ik veilig naar buiten kan in de duisternis
van het onbekende.’
Maar hij antwoordde mij: ‘Leg je hand in
de hand van God, dat is beter dan licht
en veiliger dan een gekende weg.’
oud-Engelse nieuwjaarswens

Eindredacteur Nieuwsbrief: Ineke van Huissteden, 026-4954579
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