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NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 
Afdelingen Rheden-Rozendaal 
Uitgave: oktober 2022 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 
Jaap Zijlstra 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Beste leden, 
Dit keer wil ik het hebben over een ingewikkelde, maar zeer belangrijke 
kwestie: de Toekomst van onze Pensioenen. 
Ik baseer mij in de volgende verhandeling op een veel uitgebreider betoog 
van een van de deskundigen uit de pensioenwereld, in dit geval dat van 
Akzo Nobel, mijn vroegere werkgever. 
 
Het over zaken die ons allemaal aan gaan, bijv. de intensieve discussies 
in ons parlement over de Wet Toekomst Pensioenen (WTP), de grote 

herziening van onze pensioenstelsels.  
En dus over de ‘verdeling’ van maar liefst  
€ 1500.000.000.000, het door ons allen via 
pensioenfondsen gespaarde en beheerde vermogen. 
Een enorm bedrag, dat internationaal gezien als zeer 
uitzonderlijk wordt beoordeeld. Want zo veel geld zit 

er anno 2022 in alle pensioenfondsen die Nederland rijk is bij elkaar. 
 
Wat is het geval? Waarom is een grondige herziening van ons 
pensioenstel nodig? Wel, door de als maar stijgende premieverplichtingen 
voor de werkenden, de ongewoon lage rekenrente, en de gestaag 
oplopende leeftijden van onze gepensioneerden. 
Daardoor werd het indexeren van de pensioenuitkeringen jarenlang 
onmogelijk gemaakt door de strenge eisen van De Nederlandse Bank die 
voor alle pensioenfondsen de Nationale Toezichthouder is. 
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Kern van de wijziging is een meer individueel beheer van de ‘eigen’ 
pensioenpot door de pensioengerechtigden en de actieve leden van het 
pensioenfonds. 
 
De keuze bestaat uit: 

 Een solidaire premieregeling; met een meer collectief karakter en 
een buffer voor tegenslagen. Collectief beleggen voor alle 
leeftijdsgroepen, maar een toedeling van het beleggingsresultaat is 
wel leeftijdsafhankelijk. 

 Flexibele premieregeling; met een meer individueel karakter. Vanaf 
de pensioendatum ontvangt u een variabele uitkering, maar 
volgens de huidige plannen kan toch nog gekozen worden voor 
een vaste uitkering. Die dan vast blijft en ook geen indexatie krijgt. 

Deze week is in de Tweede Kamer stevig gediscussieerd over het 
‘verknippen’ van de pensioenfondsvermogens naar de individuele 
pensioenpotjes. De vraag is hoe dat precies moet om het eerlijk voor 
iedereen te laten gebeuren. 
 
Het nieuwe pensioenstelsel staat nog in 
de steigers, Een aantal belangrijke 
zaken moet nog worden uitgewerkt en 
ingevuld. Een goede communicatie en 
structureel overleg zijn hierbij 
essentieel. Dit zal op landelijk niveau 
moeten plaats vinden. Daar staan de 
leden van de Koepel van verenigingen 
van gepensioneerden voor ons op de bres. De seniorenbonden KBO, 
PCOB en ANBO maken daar ook deel van uit. 
 
Na de behandeling in de Tweede Kamer, zal ook de Eerste Kamer nog 
haar oordeel moeten vellen over de Wet Toekomst Pensioenen WTP. 
Want het uitgangspunt van het nieuwe pensioenstelsel moet iedereen 
aanspreken: 
 
Hogere pensioenen die wellicht kunnen schommelen, maar gemiddeld een 
beter resultaat kunnen geven dan het huidige stelsel. 
Hopelijk begrijpt u, waarom ook dit onderwerp uw gewaardeerde aandacht 
verdient. 

Arthur Ohm, voorzitter PCOB Rheden-Rozendaal. 
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KBO-PCOB ledenbijeenkomsten Velp en Rheden:  
 
Velp:        11 okt:   Tibet, een reisverslag in woord en beeld  
 Rheden: 13 okt:                       Martin Idema 
 
Data ledenmiddagen najaar 2022:  
Velp:          8 nov, 13 dec 
Rheden:  10 nov, 15 dec 
 
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 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tibet, een reisverslag in woord en beeld 
Martin Idema en zijn vrouw hebben al heel wat reizen over de hele wereld 
gemaakt. Martin filmt en zijn vrouw fotografeert en dat levert prachtige 
beelden op van vele verre bestemmingen. 

Martin Idema was al 
verschillende keren onze gast 
en deze keer komt hij ons 
vertellen over Tibet, dat 
historische gebied met een eigen 
volk, cultuur en taal dat zich 
uitstrekt over verschillende 
Chinese provincies en autonome 
regio's waaronder de Autonome 
Regio Tibet.  
Tibet is zeer hooggelegen: het 
zuiden van Tibet ligt in 

de Himalaya, de rest in het Tibetaans Hoogland.  
Het grootste deel van de bevolking van Tibet hangt het Tibetaans 
boeddhisme aan met als hoogste leraar de dalai lama. 
Sinds 1950 beschouwt China Tibet als een Chinese provincie en verblijft de 
Tibetaanse regering o.l.v. de dalai lama in ballingschap in India. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Himalaya
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tibetaans_Hoogland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tibetaans_boeddhisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tibetaans_boeddhisme
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Programma ledenmiddagen najaar 2022: 
 

Velp 
Rheden 

8 november 
10 november 
 

De Wensambulance 

Velp 
Rheden 

13 december 
15 december 

Kerst met harpiste Regina Ederveen 
Advents/Kerstprogramma 
 

 
Cursus Beter op de pc 
Heb je al een beetje ervaring met werken op de computer, maar zou je er 
meer vertrouwd mee willen worden? Doe dan mee met de gratis cursus 
Beter op de pc! Je gaat oefenen met e-mailen, bestanden bewaren op de 
computer, een brief maken, online een ticket kopen, internetbankieren en 
meer. We helpen je bij iedere stap, op een rustig tempo. Je zult zien dat je 
meer kan dan je denkt, én dat internet heel leuk kan zijn! 
Je leert 

 bestanden opslaan en terugvinden 
 mappen maken en bestanden verplaatsen 
 e-mailen 
 een bestand toevoegen aan een mail 
 internetbankieren 
 online kaartjes kopen, voor het ov, een 

museum, etc. 
 hoe de ns-reisplanner werkt 
 een brief schrijven op de pc 
 en meer 

Er is ook ruimte voor vragen. 
Je kunt werken op een laptop van de bibliotheek of op een eigen laptop, 
als je die hebt.  
 
Cursusdata: woensdag 5 oktober (start), 12, 19 en 26 oktober, 2, 9, 16, 
23, 30 november en 7 december. De cursus is iedere keer van 10.00 tot 
12.00 uur. 
Plaats: Velp, de Bibliotheek Velp 

Meedoen? 
Wil je meedoen met de cursus Beter op de pc? Of wil je eerst weten of het 
iets voor jou is? 
Bel of app ons via 06-10 13 94 93  
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Veilig de donkere dagen in 
Online koffiebijeenkomst 06 oktober 2022 
De avonden worden langer. Inbrekers hebben in het donker meer tijd om 
in te breken.  
Wilt u weten hoe we het huis goed kunnen 
beschermen tegen deze inbrekers? Volg 
dan de online koffiebijeenkomst op 6 
oktober van 10.30 tot 11.30 via Teams.  
Na aanmelding ontvangt u meteen een 
mail met de link voor de bijeenkomst. 
De eerste donderdag van november en van december is er ook een online 

bijeenkomst. 

Aanmelden via:  

www.kbo-pcob.nl/evenementen/veilig-de-donkere-dagen-in 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Petitie aangeboden: 61.792 handtekeningen! 

Pas de pensioenwet aan!  
Met de petitie vraagt de 
Seniorencoalitie om aanpassingen 
van het wetsvoorstel voor het 
nieuwe pensioenstelsel. Eisen zijn 
blijvende indexatie, een eerlijke 
verdeling van de pensioenpot en 
een echte stem van 
gepensioneerden in het hele proces.  
“We zijn niet per se tegen de Wet 

Toekomst Pensioenen, maar dit moet je wel in één keer goed doen”, zegt 
KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep. 
We danken u hartelijk voor het tekenen van de petitie.   
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Energierekening op krediet géén oplossing 
Een krediet krijgen om je energierekening te kunnen betalen is volgens 
seniorenorganisatie KBO-PCOB géén oplossing voor het probleem. 
Volgens berichtgeving in de Telegraaf wil het kabinet dit instellen zodat 
energieleveranciers geen klanten afsluiten, omdat ze de rekening niet 
meer kunnen betalen.  

http://www.kbo-pcob.nl/evenementen/veilig-de-donkere-dagen-in
https://www.telegraaf.nl/nieuws/1462378932/kabinet-wil-kredieten-verstrekken-aan-energieleveranciers-om-arme-mensen-te-helpen
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Ingrid Rep, directeur KBO-PCOB: ‘Mensen die nu in nood komen, kunnen 
daar niks aan doen. Ze zijn slachtoffer 
van uitzonderlijke omstandigheden. Als 
overheid moet je deze kwetsbare groep 
juist in bescherming nemen, niet in de 
schulden jagen.’  
 
Uit eerder onderzoek van KBO-PCOB 
blijkt dat meer dan de helft van de 
senioren (54%) zich zorgen maakt over hun financiële toekomst. 1 op de 8 
senioren heeft geen buffer om onverwachte uitgaven op te vangen. Deze 
groep bezuinigt nu al op veel zaken waar het kan. Ingrid Rep: ‘Je kan wel 
minder lang douchen en de verwarming wat lager zetten, maar die 
rekening blijft hoog. Mensen zitten vast, want overstappen heeft geen zin. 
Het kabinet moet eerst maar eens kijken wat zijzelf kunnen bijdragen om 
die lasten te verlagen. Dat kan ook door nu al de AOW te verhogen en niet 
te wachten tot januari.’ 
In uitgelekte plannen is al duidelijk geworden dat het kabinet in januari het 
minimumloon wil verhogen en dat betekent automatisch ook een stijging 
van de AOW, die hieraan gekoppeld is. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hoge nood tijdens winkelen een probleem 
95% van de Nederlanders moet wel eens naar het toilet tijdens het 
winkelen. Het tekort aan openbare toiletten leidt dan ook tot diverse 
problemen, zoals wildplassen en 
minstens 4% omzetverlies voor winkeliers 
en horeca-eigenaren. Eén op de vier 
Nederlanders gaat sowieso minder vaak 
de deur uit door het gebrek aan toiletten... 
Helft van de vragers is weleens 
geweigerd bij winkels 
Bij winkels zoals de HEMA of de Bijenkorf 
zijn de toiletten opengesteld en dus 
makkelijk te gebruiken. Bij de HEMA is 
dat vaak tegen betaling, en dat vindt twee derde geen probleem; 50 cent 
wordt als meest passende bedrag gezien.  
Gebrek aan toiletten leidt tot minstens 4% omzetverlies 
‘Dit onderzoek bevestigt Fins onderzoek, dat laat zien dat bij te weinig 
toiletten winkelpubliek eerder naar huis gaat. Uit Brits onderzoek weten we 
dat 1% korter winkelen tot 1,2% omzetverlies leidt,’ aldus Ivo Thonon, 
woordvoerder van de Toiletalliantie, een initiatief van de Maag Lever Darm 
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Stichting. ‘Ondernemers en winkeliersverenigingen, centrummanagers en 
gemeenten die hier verandering in willen brengen helpen wij als 
Toiletalliantie graag.’ 
Over de Toiletalliantie 
De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties, 
waaronder KBO-PCOB. Met als doelstelling: In 2025 is het aantal 
Nederlanders dat soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan 
toiletten gehalveerd (ten opzichte van de 23% in 2021) omdat er dan 
voldoende toiletten zijn. Samen met gemeenten, winkeliers en 
horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt 
geregeld in Nederland. In steden en dorpen maar ook in de natuur. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Viering Dag van de Ouderen op 3 oktober 2022 
De organisatie voor de Dag van de Ouderen in 2022 
loopt op schema. Ook dit jaar hebben we een mooi 
programma voor u samengesteld. Op maandag 3 
oktober bent u vanaf 10.00 van harte welkom bij 
Theothorne aan het Callunaplein 77 te Dieren. De 

verwachte eindtijd is rond 13.30 uur. Dit jaar wel een hele speciale gast!  
Wim Daniëls, onder andere bekend van het tv-programma Het Dorp, komt 
een voordracht geven. Dit wilt u toch niet missen?  
 
Het programma is als volgt:  
10.00  inloop met koffie en wat lekkers 
10.30 aanvang programma 

 voordracht door Wim Daniëls, schrijver, taalkundige, cabaretier, 
spreker en tv-presentator 

 muzikaal intermezzo door Wilma Huijzers 

 optreden van het Velps Middagkoor 
12.30 lunch  
 
Vooraf aanmelden is verplicht via administratie@stichtingstoer.nl of 
www.stichtingstoer.nl  Telefonisch opgeven (026-3611975) van 13 tot 27 
september op dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur.  
Opgave uiterlijk 27 september, geeft u ook door of u blijft lunchen?  
 
Alle senioren uit Rheden en Rozendaal zijn van harte uitgenodigd.  
Hermien Marsman, Coördinator Stichting STOER 
 

mailto:administratie@stichtingstoer.nl
http://www.stichtingstoer.nl/
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Digicafé  
Mét een presentatie: Google versus DuckDuckgo 
Ruzie met je smartphone of tablet? Lukt het niet om een 
e-book te lenen? Hapert je e-mail? Heb je een vraag over 
Windows of Apple, of wil je meer weten over Twitter, 
Facebook of andere digitale ontwikkelingen? 

Kom naar het Digicafé 
Het Digicafé biedt hulp bij alle vragen en uitdagingen die je in de digitale 
wereld kunt tegenkomen. Of je nu beginner of gevorderde bent, we 
zoeken samen met jou naar een antwoord en laten je stap voor stap 
kennismaken met nieuwe digitale ontwikkelingen. 
Deelnemen is gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom.  
Aanmelden is niet nodig. 
Het internetcafé is altijd op maandag in: 
Dieren: Bibliotheek:  10.00 - 12.00 uur op 3 oktober 
Velp: Bibliotheek      10.00 - 12.00 uur op 10 oktober 
Dorpshuis Rheden:  14.00 - 16.00 uur op 24 oktober 
 
 
Tot slot…  
 

Herfstsonate 
  
Wuivend in de milde herfstzon 
schitteren de vele kleuren 
als op een schilderspalet, 
strak tekenen de nerven zich af. 
De wind speelt krijgertje 
met de blaadjes die zich  
als een vliegend tapijt 
aaneen gesmeed voortbewegen, 
opgejaagd en weer uiteengerukt 
om met een laatste buiteling 
zacht dwarrelend neer te komen 
op de zwarte aarde die hen wacht. 
  
Ilse Steel 

 

 

Eindredacteur Nieuwsbrief: Ineke van Huissteden, 026-495 45 79 

https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/digicaf%C3%A9
https://www.bibliotheekveluwezoom.nl/leren/ons-aanbod-voor-volwassenen/internetcafe/een-vrijwillige-bijdrage-is-welkom.html

