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NIEUWSBRIEF KBO-PCOB 
Afdelingen Rheden-Rozendaal 
Uitgave: juni 2021 
 
Dauw op de aarde, zonlicht van boven, 
vochtige gaarde, geurig als toen. 
Dank voor gewassen, grassen en bomen,  
al wie hier wandelt, ziet: het is goed.  
Liedboek 216:2 
 
Lentekriebels krijgen voorrang boven corona. 
Licht in de coronatunnel, wij senioren genieten nu eens wel van voorrang 
bij vaccineren op basis van (hoge) leeftijd. Met als gevolg, zo is het 
althans ons vergaan, een ander minder gespannen, risicogevoel dan voor 
de (tweede) prik. En er gloort wat schemerig licht, met meer perspectief 
voor een minder beperkt doen en laten. We beleven ineens de ‘gewone’ 
dingen meer als buitengewoon; iets wat we bijna vergeten zijn. 
 
En dan de natuur: die is vanuit een slow motion situatie, plots in een 
versnelling geraakt. Met als gevolg een rijke schakering van groene 
kleuren, getooid met rijke variatie aan bloemen. Wat weer een levens-
voorwaarde is voor tal van insecten zoals wilde en solitaire en honing 
bijen. Hun bestuivingsarbeid is onmisbaar voor ons voortbestaan en dat 
van bijna alle levende wezens. Getuige de volgend stelling van Albert 
Einstein:’Als de bij uitsterft, heeft de mensheid nog maar vier jaar te leven.’ 
 
Uit het bestuurlijk overleg van de afdelingen Rheden-Rozendaal van 
PCOB en KBO, kan gemeld worden dat we nog meer activiteiten samen 
willen doen, en ook voor zover mogelijk zullen doen. Het wachten is nu 
nog, i.v.m. coronamaatregelen, op het moment dat het mag en kan. U 
hoort er hopelijk spoedig meer over. Intussen worden de mogelijkheden 
voor samengaan van onze verenigingen nader onderzocht. Het moet 
helder zijn wat de consequenties zijn voor de hoogte en inning van 
contributies en voor de samenvoeging van de ledenadministraties. Die 
hangen ook af van wat er centraal in Nieuwegein bij KBO-PCOB wordt 
besloten. Wordt vervolgd. 
‘Regeren is vooruitzien’ geldt zeker ook voor ons senioren. 17 maart 2022 
zijn er in ons land weer gemeenteraadsverkiezingen. In onze gemeente 
Rheden is het al een traditie, dat de seniorenbonden tijdig in gesprek gaan 
met alle fracties uit de gemeenteraad over hun verkiezingsprogramma’s. 



2 
 

Daaruit komt dan een ‘Politiek Manifest’ met de speerpunten die voor ons 
senioren van grote betekenis zijn.  
De werkgroep die daarvoor in de weer komt, zal de speerpunten op de 
gebieden van wonen, welzijn, gezondheid, voorzieningen, mobiliteit, 
leefmilieu etc. gaan opstellen en voorstellen aan de politieke fracties. De 
werkgroep zou graag uitgebreid worden met een paar nieuwe senioren. 
Als u interesse heeft, laat u dan voorlichten door een van de leden van de 
werkgroep, of door uw bestuur. 
Graag wens ik u en uw dierbaren, spoedig meer vrijheid, leefruimte en een 
mooie zomer toe 
Arthur Ohm, voorzitter PCOB Rheden-Rozendaal. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Koolmees moet snel perspectief bieden op hoger pensioen 
Een hoger pensioen raakt verder uit beeld nu er uitstel komt voor de 
invoer van het nieuwe stelsel. Miljoenen gepensioneerden dreigen 
daardoor nog langer koopkracht te verliezen, zo waarschuwen de 
ouderenorganisaties KBO-PCOB, ANBO en Koepel Gepensioneerden. 
Minister Koolmees moet hun snel een beter perspectief bieden, omdat het 
draagvlak voor vernieuwing nu steeds verder onder druk komt te staan. 
 
De ingangsdatum van het nieuwe 
pensioenstelsel verschuift van 1 januari 2026 
naar 1 januari 2027. Argument is dat 
zorgvuldigheid gaat voor snelheid. De lawine 
van reacties op de eerste wetsvoorstellen geeft 
aan dat het veranderen van het 
pensioenstelsel een ingewikkelde operatie is, met ingrijpende gevolgen 
voor alle deelnemers, werkend en gepensioneerd. De ouderenorganisaties 
zijn gevoelig voor het argument van zorgvuldigheid. Maar eerder gaven zij 
al aan dat de overgangsperiode naar het nieuwe stelsel onvoldoende is 
geregeld.  
Dreiging van korting 
Met name bij grote fondsen als ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen 
is de dreiging van korting niet van de baan, ondanks de betere cijfers die 
vandaag zijn gepubliceerd. Daar staat tegenover dat er nagenoeg geen 
uitzicht is op de in het pensioenakkoord genoemde verhoging van 
pensioenen. De aanvullende pensioenen van de meeste ouderen staan al 
12 jaar stil, waardoor die dik 20 procent minder waard zijn geworden. 
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Gesprek met Koolmees 
Minister Koolmees stuurt op korte termijn een brief aan de Tweede Kamer 
met daarin een nieuw tijdschema. De ouderenorganisaties spreken hem 
daar ook over. Ze zullen nog eens de minister op het hart drukken dat de 
huidige gepensioneerden niets aan een nieuw stelsel hebben als hij de 
overgangsperiode niet beter regelt. Vertraging van invoering verlengt deze 
zorgen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Brede investeringsagenda voor de zorg 
Er moet door het komende kabinet flink worden geïnvesteerd in de zorg. 
Met name op preventie, in zorgprofessionals en op digitalisering. Dat is de 
oproep van de Agenda voor de Zorg aan de 
informateur. Flinke investeringen zijn hard 
nodig: door de vergrijzing, bevolkingsgroei en 
nieuwe behandelmethoden neemt het beroep 
op de zorg toe. Tegelijkertijd neemt de 
beroepsbevolking af. 
In de brief geeft de KBO-PCOB, samen met andere Agenda voor de Zorg-
partijen, aan hoe deze investeringen vorm moeten krijgen.  
De Agenda voor de Zorg bestaat uit een brede coalitie van patiënten-, 
cliënten- en ouderenorganisaties, zorgverleners, zorgaanbieders, publieke 
gezondheidsdiensten en zorgverzekeraars. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Aantal verkeersdoden daalt, fietsers vaker slachtoffer 

Hoewel er een forse afname is van het aantal verkeersdoden zijn in 2020 

vooral fietsers verongelukt. Eén derde van 

alle 610 verkeersslachtoffers is fietser. En van 

hen gebruikte 32% een e-bike. Mensen van 

60 tot 80 jaar zijn het vaakst slachtoffer. 

Dit vraagt om extra inspanningen, van 
ouderen zelf, van overheden en 
(maatschappelijke) organisaties de komende 
jaren. Bijvoorbeeld door de infrastructuur voor 

fietsers veiliger te maken, door het scheiden van snel en langzaam 
verkeer. Maar zeker ook door te werken aan een veilige fiets. De stabiliteit 
vergroten en het valgevaar verkleinen zijn enorme uitdagingen. Senioren 
zouden eerder over moeten stappen naar een veiliger vervoersvorm. 
KBO-PCOB onderzoekt of een comfortabele of driewielfiets daar een 
bijdrage aan kan leveren. 
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Onderzoek KBO-PCOB: Meerderheid 50-plussers wil coronavaccin 
Bijna driekwart (71%) van de 50-plussers die nog geen coronavaccin heeft 
gekregen, is zeker van plan die te gaan halen. Een deel (14%) twijfelt nog 
en de rest wil helemaal geen prik. Dit blijkt uit een enquête van 
seniorenorganisatie KBO-PCOB.  
Marcel Sturkenboom, directeur KBO-PCOB: ‘(Social) media dragen bij aan 
de twijfel. Bij maar liefst 64 procent van de senioren veroorzaakt 
berichtgeving over het vaccinatiebeleid en vaccins onrust. Hier geldt dat er 
helder en eenduidig gecommuniceerd moet worden.’ 
 
Van de mensen die een prik willen, of nog twijfelen, maakt het voor ruim 
de helft (55%) uit welk vaccin ze krijgen. Toch geniet BioNTech/Pfizer 
veruit het meeste vertrouwen (83%), gevolgd door Moderna (68%), 
Janssen (41%), AstraZeneca (40%) en het Russische Spoetnik V (15%). 
Vertrouwen 
Al is de vaccinatiebereidheid groot, bijna twee derde van de senioren 
(63%) heeft weinig vertrouwen in het vaccinatiebeleid van de Nederlandse 

overheid.  
Sturkenboom: ‘Dat lage 
vertrouwen is met name te 
vinden in de groep 50 tot 64 
jaar, waar ruim driekwart dit zo 
voelt. Dit heeft uiteraard te 
maken met het feit dat veel 
mensen uit deze groep nog niet 
gevaccineerd zijn en het nog 
onduidelijk is wanneer wel. Ook 

hier is goede communicatie op zijn plaats.’ 
Dat communicatie belangrijk is blijkt dan ook. Ruim de helft (51%) van de 
senioren is ontevreden over de informatievoorziening. 
Oude normaal 
Om de samenleving weer naar wat meer ‘normale samenleving’ te 
brengen, ziet slechts een kwart (27%) de (zelf)tests als een oplossing. 
Daarentegen wordt er als mogelijke oplossing positiever (60%) naar het 
coronapaspoort gekeken. Ook is een grote meerderheid (67%) bereid om 
op jaarlijkse basis, net als bij de griepprik, een coronavaccin te halen. 
Onderzoek 
Het onderzoek is in de periode van 15 april tot en met 18 april gedaan. 
Aan het onderzoek hebben 2042 senioren deelgenomen, vanaf een leeftijd 
van 50 jaar en hoger. 
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Kleine pensioenen: waardeoverdracht goed regelen en monitoren 
De wet wordt gewijzigd rond kleine pensioenen. KBO-PCOB, ANBO, 
Koepel Gepensioneerden en NOOM reageerden op een digitale 
raadpleging (internetconsultatie) van de Rijksoverheid. Belangrijkste 
opdracht aan de minister, wat betreft de seniorenorganisaties: alleen met 
toestemming waarde overdragen, en deze verandering goed monitoren. 
Het wetsvoorstel wil knelpunten oplossen 
rond kleine pensioenen. 
Pensioenuitvoerders hebben veel werk aan 
deze pensioenen, en er valt allicht winst te 
behalen door pensioenen samen te 
voegen, of over te dragen naar een ander 
fonds of uitvoerder. 
KBO-PCOB, ANBO, Koepel Gepensioneerden en NOOM kijken vanuit de 
blik van gepensioneerden en aanstaande gepensioneerden naar dit 
wetsvoorstel.  
Wie hebben er straks mee te maken? Dat gaat concreet om mensen die 
vaker: 

 Een hele reeks aan banen hebben gehad, met niet altijd (genoeg) 
pensioenopbouw. 

 Op een laag niveau, tegen een laag inkomen, hebben gewerkt en 
naar rato pensioen hebben opgebouwd 

 Als zelfstandige een deel pensioen hebben opgebouwd via 
spaargeld, eigen huis en/of vermogen, beleggingen 

 Parttime gewerkt hebben 

 In het buitenland hebben gewoond 

 Werk en zorg hebben afgewisseld in hun leven 

 Op enig moment werkloos of ziek zijn geworden, en/of 
arbeidsongeschikt zijn geraakt 

 
Door die bril gekeken, vallen ons enkele zaken op bij de voorgenomen 
wetswijziging die we in een reactiedocument toelichten. 
Samengevat vragen de organisaties aan de minister van SZW: 
1. Wettelijk te regelen dat er geen waarde mag worden overgedragen, 

tenzij de deelnemer actieve toestemming hiertoe heeft verleend en de 
consequenties van die overdracht duidelijk vooraf aan de deelnemer 
kenbaar zijn gemaakt. 

2. Praktisch te regelen dat het dit proces van waardoverdracht vanuit de 
overheid, in afstemming met ouderenorganisaties, goed gemonitord 
wordt, om mogelijk onbedoelde effecten van de wetgeving tijdig bij te 
kunnen bijstellen. 

https://www.kbo-pcob.nl/kleine-pensioenen_reactie-organisaties-senioren-en-gepensioneerden-3/
https://www.kbo-pcob.nl/kleine-pensioenen_reactie-organisaties-senioren-en-gepensioneerden-3/
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Senioren adviseren toekomstig kabinet: Bouw meer woonhofjes 
Senioren komen met een duidelijk advies voor de toekomstig minister van 
Wonen in het nieuwe kabinet: Bouw meer woonhofjes en 
aanleunwoningen. Dat blijkt uit onderzoek van seniorenorganisatie KBO-
PCOB. Op dit moment vindt ruim 70 procent (71%) dat er onvoldoende 
geschikt woningaanbod voor senioren is. Marcel Sturkenboom,: ‘Willen we 
de woningmarkt weer op gang brengen, dan moeten we eerst beginnen 
om het woningaanbod voor senioren op peil te brengen. Daarmee komen 
er ook weer woningen voor starters en gezinnen 
vrij.’ 
Verhuizen 
Zolang er nog geen alternatief is, lijkt het 
overgrote deel (88%) van de senioren nog wel op 
hun plek te zitten. Zij zijn (zeer) tevreden met de 
huidige woonsituatie. Toch vindt ruim een ‘Uit ons 
onderzoek blijkt dat ruim een kwart overweegt of 
al van plan is om binnen 5 jaar te verhuizen. Daar moet je als overheid, 
landelijk en lokaal, op inspringen. Zij kunnen nu nog nergens heen.’ Als 
belangrijkste belemmering om niet te kunnen verhuizen wordt dan ook 
beschikbaar aanbod van woningen en de betaalbaarheid aangegeven. 
Onderzoek 
Het onderzoek is in de periode van 18 februari tot en met 25 februari 
gedaan. Aan het onderzoek hebben 1526 senioren deelgenomen, met een 
gemiddelde leeftijd van 75 jaar. 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Manifest: benoem een speciale gezant voor gezonde lucht 

Samen met een brede coalitie (kinder)longartsen, 
huisartsen en andere zorgverleners en 
wetenschappers lanceren Longfonds en Long 
Alliantie Nederland het manifest voor gezonde 
lucht. Ook seniorenorganisatie KBO-PCOB heeft 
het manifest ondertekend.  
In het manifest wordt een dringende oproep aan het 

aanstaande kabinet gedaan om een nieuwe impuls te geven aan gezonde 
lucht. Verbind de noodzaak van het realiseren van gezonde lucht met de 
opgaven voor bijvoorbeeld klimaat, energietransitie en stikstofproblematiek 
en voorkom gezondheidsschade. Stel daarvoor een speciale gezant voor 
gezonde lucht aan. En laat onze kinderen – nu en in de toekomst – vrij 
ademen. Daar hebben ze recht op. Alleen al de afgelopen weken 
verzamelde Longfonds duizenden steunbetuigingen voor gezonde lucht. 
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Raad van Ouderen schrijft de informateur een brief 
De Raad van Ouderen pleit ervoor om de 
samenleving ouderenvriendelijk te maken, de 
kwaliteit van leven van ouderen te bevorderen 
en een sociaal en financieel houdbaar stelsel 
van wonen, welzijn en zorg te realiseren. De 

Raad heeft in een brief aan de informateur meerjarenplannen daarvoor 
geadviseerd. 
'Deze plannen komen niet alleen de ouderen, maar de gehele 
Nederlandse bevolking ten goede’, schrijft de Raad. 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Voordeel voor u! 
Als lid van KBO-PCOB steunt u indirect alle senioren van Nederland. En u 
krijgt hier zelf ook heel veel voor terug! Profiteer van uw lidmaatschap! 
 
Als lid profiteert u van interessante 
aanbiedingen en unieke voordelen 
die het leven makkelijker, veiliger, 
gezonder, goedkoper en leuker 
maken. Van goedkope energie en 
hoorbatterijen tot voordelig bellen en 
leuke uitjes. 
Kijk snel en profiteer mee!  
Heeft u hulp nodig? Onze klantenservice helpt u graag. 
 
Ga naar: https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/ 
 
In de ledenvoordeelwinkel vindt u allerlei artikelen die het leven kunnen 
veraangenamen  op het gebied van gezond leven, vrije tijd, duurzaam 
besparen en thuis wonen, e.d  
De moeite waard om eens een kijkje te nemen! 
 

Ga naar: Home - KBO-PCOB Ledenvoordeel (kbo-pcob-voordeel.nl) 

 

 
 
In de zomermaanden is er geen Internet Café. 
Ze starten in september weer. 
 
 

https://www.kbo-pcob.nl/vereniging/uw-voordeel/
https://www.kbo-pcob-voordeel.nl/index.php
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Vera Verrast met JanTerlouw 
In Vera Verrast laat vlogger en senior Vera van 
Brakel zichzelf, haar gasten en de kijker 
verrassen. Van goede gesprekken tot 
verwonderingen, van BN-ers tot de gewone man, 
Vera vindt het allemaal interessant.  
Deze achtste vlog van Vera Verrast is met 
kinderboekenschrijver en politicus Jan Terlouw. 
Over dingen aanpakken, want je kunt meer dan je denkt, ook als je ouder 
wordt.  
Ga naar: https://youtu.be/Rf0lYVulOKs 
De negende vlog van Vera is met Willeke Aiberti. 
Ook alle andere vlogs zijn nog te zien op https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/ 
 
 
Tot slot…  
 

Een zomerlied 
  
De bloemen aan de bomen, 
zij spellen ons ’t geheim, 
dat zomerlicht zal komen, 
de aarde nieuw zal zijn. 
Al vloeien er nog tranen, 
of waait er tegenwind, 
de bloesem wil beamen:  
God is steeds mens-gezind.  
  
Het lied dat vogels zingen 
spreekt over levensmoed. 
Het wil de mens omringen 
met klanken, blij en goed. 
Al heerst er soms nog schaduw, 
of buigt ons hart zich neer, 
het zomerlied belijdt ons: 
God, U bent onze Heer. 
 
Alfred C. Bronswijk 
 

 

Eindredacteur Nieuwsbrief: Ineke van Huissteden, 026-4954579 

https://youtu.be/Rf0lYVulOKs

