NIEUWSBRIEF KBO-PCOB
Afdelingen Rheden-Rozendaal
Uitgave: oktober 2021
Zaaien, maaien, oogsten.
Dank de Allerhoogste
voor de zegen die Hij geeft
zodat elk het leven heeft.
Liedboek 716: 2
Beste mensen,
Eindelijk hebben we weer ledenmiddagen kunnen houden. In september
hebben we elkaar weer kunnen ontmoeten en hebben we genoten van het
reisverslag over IJsland van Martin Idema. Helaas waren er nog wel
beperkingen aan het aantal deelnemers, maar er is perspectief! De
coronamaatregelen worden langzaam afgebouwd en we krijgen heel
voorzichtig meer mogelijkheden op weg naar ‘weer normaal’. Maar we zijn
er helaas nog niet. De vaccinatiegraad onder onze leeftijdsgenoten is
hoog, boven het landelijke gemiddelde. Maar helaas zijn er nog veel niet
gevaccineerden en moeten we alert blijven. De 1.5 meterregeling is er niet
meer en het dragen van het mondkapje is alleen nog verplicht in het
openbaar vervoer. Kortom, er zijn weinig belemmeringen meer om onze
ledenmiddagen te bezoeken. En we hebben nog een leuk en uitnodigend
programma voor de komende maanden. In de Nieuwsbrief leest u er meer
over. Van harte welkom!
Bij de besturen van KBO en PCOB is er de wil om tot de ultieme samenwerking (in de vorm van een fusie) te komen. Eerder hebben wij al bericht,
dat er obstakels zijn op het landelijke niveau. KBO en PCOB hebben hun
eigen cultuur en organisatiestructuur en die hebben ertoe geleid, dat het
fusieproces landelijk is vastgelopen. Landelijk werkt men de komende
jaren samen in de vorm van een licht federatief verband. Op deze wijze
kunnen KBO en PCOB landelijk ‘meer naar elkaar toe groeien’.
Lokaal willen wij meer! Wij, het bestuur van onze KBO-afdeling, hebben de
directie van de landelijke organisatie KBO/PCOB gevraagd met ons mee
te denken hoe we lokaal tot een gefuseerde vereniging kunnen komen.
Onze problemen zijn niet uniek; ongetwijfeld spelen deze problemen
elders ook. En het kan toch niet zo zijn, dat er geen oplossingen zijn. Wij
wachten de reactie van de directeur van KBO/PCOB af.
Het ga u verder goed en heb zorg voor elkaar!
Ik wens u het allerbeste toe.
Han Bosz, voorzitter a.i. KBO Rheden/Rozendaal
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KBO-PCOB ledenbijeenkomsten Velp en Rheden:
Velp:
Rheden:

12 oktober
14 oktober

Een kijkje in de keuken van de grimeur
Richard Klompenhouwer

Data ledenmiddagen najaar 2021:
Velp:
9 november, 21 december
Rheden: 11 november, 9 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
-------------------------------------------------------------------------Theater grimeur zijn, wat houdt dat
eigenlijk in?
Richard Klompenhouwer, zijn beroep?
Grimeur. Hobby? Hetzelfde. Richard
Klompenhouwer werkt in de internationale
musicalwereld en is vrijwilliger bij 't
Buurtschap in Sinderen.
In 1983 begint de jonge Klompenhouwer, pas 14 jaar, met toneel spelen.
‘Een kapper uit Duitsland verzorgde de kapsels bij een voorstelling. Hij
raadde me aan om bij hem in opleiding te gaan. Ik dacht toen nog, ik ga
via de achteringang het toneel op. Ik ben er eigenlijk altijd achter
gebleven.’ Na zijn kappersopleiding gaat hij naar Hilversum, voor een
grimeeropleiding. Uiteindelijk is hij, vijftien jaar geleden, via een kennis bij
Joop van den Ende gekomen. Hij noemt zichzelf een 'echt theatermens',
naast grimeur is hij zelf toneelspeler, verzorgt hij de regie bij toneelvereniging Kom es Kieken in Varsselder-Veldhunten en is hij elke week bezig
met Jeugdtheater 't Kinderspöl, de jeugdafdeling van 't Buurtschap.
‘Van den Ende zei ooit een keer over het publiek van een voorstelling: 'Je
bent verantwoordelijk voor de avond van hun leven, beschouw elke
voorstelling als een première. Die gedachte houd ik altijd vast.’
U moet zich voor deze lezing wel aanmelden! Zie pagina 3.
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Aanmelden van tevoren en niet meer dan 30 (Rheden) of 40 (Velp)
personen. (Misschien worden deze getallen in oktober aangepast.)
Als u de ledenmiddag wilt bezoeken moet u zich van tevoren aanmelden.
In beide zalen is slechts een limiet aan het aantal personen toegestaan en
daarbij geldt: wie het eerst komt het eerst maalt!
Voor Velp kunt u zich t/m zaterdag 9 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 12 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 heeft 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 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 alleen met de pinpas betalen, dus niet contant!
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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Dag van de Ouderen
1 oktober 2021
‘Het jaar rond op landgoed Middachten’
Het lokale comité Dag van de Ouderen organiseert
op 1 oktober a.s. een gezellige bijeenkomst voor
alle 55-plussers in Rheden en Rozendaal.
Vanaf 10 uur bent u van harte welkom bij Theothorne in Dieren.
Het programma start om 10.30 uur als volgt:
 Opening door burgemeester Weststeijn van Rozendaal
 Lezing door boswachter Henri Kleijer: ‘Het jaar rond op landgoed
Middachten’
 Aftrap van het vernieuwde huisbezoekproject voor senioren ‘Vitaal
& Veilig Thuis’
 Lunch met muziek door Ben Wissink: ‘Muziek van toen, voor de
jeugd van toen’
In 2020 ging, vanwege corona, de Dag van de Ouderen niet door, in 2021
gelukkig wel. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en de
maatregelen van de RIVM zijn leidend.
Voor deze dag moest men zich aanmelden.
Heeft u klachten? Blijf thuis!
Zelfstandig stemmen de norm én assistentie in stemhokje
Zelfstandig stemmen is op dit moment niet voor iedereen mogelijk. Het
stemproces, de stemlokalen en de stemhokjes zijn niet voor iedereen
toegankelijk en assistentie mag niet altijd mee het stemhokje in.
Mensen met bijvoorbeeld dementie of een verstandelijke beperking mogen
nog geen assistentie krijgen in het stemhokje. Dat
moet anders, vinden KBO-PCOB en een aantal
andere organisaties. Zelfstandig stemmen zou voor
iedereen de norm moeten zijn. Voor iedereen die
dat (nog) niet zelfstandig kan moet assistentie in
het stemhokje mogelijk zijn.
Er ligt nu een wetsvoorstel (ministerie BZK) voor een zogenoemde
‘experimentenwet’ dat assistentie bij het stemmen voor een brede groep
mogelijk moet maken. Deze wet vergroot de toegankelijkheid van het
verkiezingsproces en maakt hulp in het stemhokje voor een bredere groep
mensen mogelijk.
Dat ondersteunt KBO-PCOB van harte. Voor de uitwerking van de wet en
het toegankelijker maken van het stemproces geven wij samen met
andere organisaties een aantal aandachtspunten mee.
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Een van de punten is het begrijpelijker en toegankelijker maken van
informatie rond het stemproces. Een ander punt is de vrije keuze voor een
eigen begeleider die je vertrouwt of een daartoe getraind stembureaulid,
bij het stemmen in het stemhokje.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Kamervragen over leeftijdsdiscriminatie door banken
PvdA-Tweede Kamerlid Henk Nijboer heeft schriftelijke vragen aan
minister Hoekstra (Financiën)gesteld over leeftijdsdiscriminatie door
banken. Aanleiding voor de vragen een opinieartikel van Marcel
Sturkenboom, directeur van KBO-PCOB, in NRC van 16 augustus 2021.
Klant wordt niet serieus genomen
Financiële dienstverleners blijken het voor senioren steeds moeilijker te
maken om rood te staan en/of gebruik te maken van consumptief krediet.
Omdat banken mensen op hun leeftijd beoordelen zonder naar hun
daadwerkelijke persoonlijke financiële omstandigheden te kijken, is naar
de mening van KBO-PCOB sprake van leeftijdsdiscriminatie. De oudere
klant en zijn of haar behoeften worden op die manier niet serieus
genomen.
Nijboer: Gesprek met banken aangaan en zo nodig wettelijke
maatregelen
Henk Nijboer vraagt de minister nu om
opheldering over de schaal waarop en de
omstandigheden waaronder
leeftijdsdiscriminatie voorkomt. Hij vraagt of
Hoekstra de mening deelt dat bij het
versoberen van voorwaarden altijd gekeken
moet worden naar de individuele
omstandigheden. Ook stelt Nijboer minister Hoekstra voor om met banken
in gesprek te gaan om ervoor te zorgen dat leeftijdsdiscriminatie niet meer
plaatsvindt. Ten slotte wil het PvdA-Kamerlid weten of de minister ervoor
wil zorgen dat ouderen niet stelselmatig benadeeld worden door banken,
en of deze zo nodig wettelijke maatregelen wil nemen.
Marcel Sturkenboom is blij met de schriftelijke vragen van Henk Nijboer.
“De kans dat we erin slagen de financiële leeftijdsdiscriminatie een halt toe
te roepen wordt een stuk groter als de Tweede Kamer kritisch meekijkt en
er politieke bereidheid bestaat om in te grijpen“, aldus de KBO-PCOB
directeur.
Voor de beantwoording van schriftelijke Kamervragen staat in principe een
maximumtermijn van drie weken. KBO-PCOB zal de verdere
ontwikkelingen nauwgezet volgen.
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Denk ook aan senioren die geen QR-code hebben
Met de aankondiging van het kabinet om de anderhalve meter regel af te
schaffen en meer mogelijkheden voor onder meer theater en concertzalen,
lijkt het oude leven stukje bij beetje weer meer in beeld te komen. Toch
komen er bij seniorenorganisatie KBO-PCOB ook zorgelijke berichten
binnen.
Het coronatoegangsbewijs, met
bijbehorende QR-code, waarmee je moet
bewijzen dat je toegang tot horeca en
theater mag krijgen, zorgt namelijk voor de
nodige onrust bij senioren.
Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: ‘Niet iedereen weet hoe je de
code op de telefoon kan krijgen, of heeft zelfs de mogelijkheid niet. Men
bezit simpelweg niet een (geschikte) smartphone of is niet digivaardig
genoeg. Maar ook tegen de papieren variant wordt als een berg tegenop
gezien.’
Want nu al blijkt dat aanvragen van de (papieren) QR-code niet altijd even
makkelijk gaat. Zo heeft niet iedere gevaccineerde aangegeven dat diens
prikgegevens gedeeld mogen worden, wat nodig is om een QR-code te
krijgen. Ook gebeurt het dat senioren, die niet via de GGD gevaccineerd
zijn, van het kastje naar de muur gestuurd worden.
Sturkenboom: ‘Het zou fijn zijn als hier een oplossing voor gevonden
wordt. Het zou erg jammerlijk zijn dat iemand die gevaccineerd is, die
snakt naar contact en gezelligheid met anderen, alsnog hiervan
uitgesloten wordt omdat een QR-code ontbreekt.’
---------------------------------------------------------------------------------------------.
Repareer vóór Prinsjesdag de koopkracht van gepensioneerden
Veel gepensioneerden dreigen er volgend jaar in koopkracht op achteruit
te gaan, terwijl zij dit jaar niet of nauwelijks meeprofiteren van de
algemene koopkrachtstijging. KBO-PCOB vindt dat er voor het
demissionaire kabinet nog werk aan de winkel is om dit recht te zetten. Dit
kan door aan de aanstaande Miljoenennota aanvullende maatregelen toe
te voegen om de koopkracht van gepensioneerden te repareren.
Gemiddelde nullijn in 2022
Op vrijdag 20 augustus heeft het Centraal Planbureau (CPB) de nieuwste
economische ramingen voor 2021 en 2022 gepubliceerd. Het kabinet
baseert de afrondende besluitvorming over de Miljoenennota 2022, die op
Prinsjesdag verschijnt, op deze cijfers. Voor wat betreft de koopkracht is
het beeld helaas niet hoopgevend. Volgens het CPB valt de ontwikkeling
van de koopkracht terug, mede door prijsstijgingen. Waar in 2021 de
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koopkracht voor alle huishoudens in doorsnee nog met 0,8% stijgt dankzij
lastenverlichting, daalt de koopkrachtontwikkeling (als er geen nieuwe
maatregelen worden genomen) naar 0,0% in 2022. Ook gepensioneerden
zitten in 2022 op de nullijn.
Zuur
Goed om te weten is dat de genoemde cijfers
medianen zijn. Dit betekent dat het cijfer voor de
ene helft van de betreffende huishoudens lager
uitkomt, en voor de andere helft hoger. Een
nullijn in 2022 betekent dus dat de helft van de
gepensioneerden er op achteruit gaat. Marcel Sturkenboom (directeur
KBO-PCOB): ‘Voor gepensioneerden is dit wel heel zuur omdat zij in
2021, met een koopkrachtstijging van slechts 0,1%, nauwelijks
meeprofiteren van de algemene koopkrachtstijging van 0,8%’.
De CPB-cijfers zijn niet het enige sombere signaal. De Telegraaf maakte
melding van onderzoek van ABN AMRO waaruit blijkt dat het gemiddelde
besteedbare inkomen van gepensioneerden komend jaar zelfs met 1,2%
daalt als gevolg van stijgende prijzen en een stagnerende AOW.
Pas de plannen aan
Voor KBO-PCOB is het duidelijk. In de begroting voor volgend jaar zijn
aanvullende maatregelen noodzakelijk om de koopkracht van
gepensioneerden in 2022 te repareren. Dit laat verder overigens onverlet
dat, los daarvan, de minister van SZW de komende tijd met een oplossing
moet komen om senioren te compenseren voor hun opgebouwde
achterstand door het sinds 2009 langjarig achterwege blijven van
pensioenindexatie sinds 2009.
------------------------------------------------------------------------Internetcafé
Het Windows Startmenu
Verzorgd door de Bibliotheek Veluwezoom
Als je een computer met Windows 10 aanzet,
verschijnt als eerste het Startmenu: een lijst met apps en tegels met
vastgemaakte apps. Deze lijst kun je aanpassen naar je eigen voorkeuren.
Tijdens dit internetcafé laten we zien hoe je dat doet.
Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.
Aanmelden is niet nodig.
Bibliotheek Dieren: 4 oktober: 10.00 - 11.00 uur
Bibliotheek Velp: 11 oktober: 10.00 - 11.00 uur
Dorpshuis Rheden: 25 oktober: 14.00 - 15.00 uur
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KBO PCOB video’s
Weet u dat er op het internet heel veel videofilmpjes te vinden zijn die door
KBO PCOB zijn gemaakt?
Niet alleen de vlogs van ‘Vera verrast’ zijn er
te zien, interviews met allerlei bekende
Nederlanders (van vroeger), maar ook
voorlichtings- en instructiefilmpjes, filmpjes
over meer bewegen en gezond koken,
huiskamerconcerten en informatieve filmpjes
over allerlei onderwerpen.
Inmiddels staan er wel zo’n 100 filmpjes online.
Leuk om eens wat door te struinen…
Zoek op KBO PCOB YouTube
------------------------------------------------------------------------------------------------Ledenvoordeelwinkel
In de ledenvoordeelwinkel worden allerlei
artikelen aangeboden, die voor senioren
interessant kunnen zijn, vaak met flinke
kortingen.
Kijk op : https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/
-------------------------------------------------------------------------------------------------.
Tot slot…

Herfst
Met elk blad dat valt,
valt meer licht op de aarde,
komt meer uitzicht vrij.
Met elk blad dat valt,
staan wij scherper getekend,
valt meer hemel ons bij.

Eindredacteur Nieuwsbrief: Ineke van Huissteden, 026-4954579
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